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1 Rozpocz cie pracy
W niniejszej instrukcji podano szczegó owe informacje dotycz ce korzystania
z drukarki irozwi zywania problemów.

• U atwienia dost pu
• Eko-wskazówki
• Prezentacja cz ci drukarki
• Odnajdywanie numeru modelu drukarki
• Wybór materia ów do drukowania
• adowanie no ników
• Instalowanie iu ywanie baterii
• Pod czanie pami ci zewn trznej lub aparatu fotograficznego
• Drukowanie z telefonów komórkowych
• Konserwacja drukarki
• Wy czanie drukarki

U atwienia dost pu
Drukarka posiada kilka funkcji, które sprawiaj , e mog  z niej korzysta  osoby
niepe nosprawne.

Wzrokowe
Oprogramowanie HP dostarczone zdrukark  zosta o dostosowane do potrzeb osób
niedowidz cych dzi ki zastosowaniu opcji ifunkcji u atwie  dost pu systemu
operacyjnego. Oprogramowanie obs uguje tak e wi kszo  technologii dla osób
niepe nosprawnych, m.in. czytniki ekranu, czytniki brajla iaplikacje zamieniaj ce g os
na tekst. Wprzypadku u ytkowników, którzy nie rozró niaj  kolorów, wszystkim
kolorowym przyciskom ikartom na panelu sterowania iw oprogramowaniu HP
towarzyszy prosty tekst lub ikona, które wskazuj  odpowiedni  czynno .

Zdolno  poruszania si
W przypadku u ytkowników z upo ledzeniem ruchu, funkcje oprogramowania mo na
wywo ywa  poleceniami z klawiatury. Oprogramowanie HP obs uguje tak e funkcje
u atwie  dost pu systemu Microsoft® Windows®, takie jak Klawisze trwa e, Klawisze
filtru i Klawisze myszy. Drzwiczki drukarki, przyciski, podajniki i prowadnice papieru
mog  by  obs ugiwane przez osoby z ograniczon  si  i zakresem ruchów.

Pomoc techniczna
Aby uzyska  szczegó owe informacje na temat u atwie  dost pu wprowadzonych wtej
drukarce oraz zaanga owania firmy HP wprodukcj  urz dze  zu atwieniami dost pu,
odwied  stron  internetow  HP pod adresem www.hp.com/accessibility. 

Aby uzyska  informacje ou atwieniach dost pu wsystemach operacyjnych Macintosh,
nale y odwiedzi  stron  firmy Apple pod adresem www.apple.com/accessibility.

Rozpocz cie pracy 7
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Eko-wskazówki
HP dzia a na rzecz ochrony rodowiska naturalnego izach ca do tego wszystkich
u ytkowników. Poni sze wskazówki ekologiczne HP maj  u atwi  u ytkownikowi
dokonanie oceny iograniczenie wp ywu urz dze  do druku na rodowisko naturalne.
Na stronie internetowej HP Eco Solutions oprócz informacji na temat specjalnych cech
ifunkcji niniejszej drukarki mo na znale  wi cej informacji oinicjatywach
proekologicznych firmy HP.

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

• Drukowanie dwustronne: U yj funkcji Drukowanie oszcz dne by drukowa
wielostronicowe, dwustronne dokumenty na tej samej kartce papieru wcelu
ograniczenia zu ycia papieru. Wi cej informacji znajdziesz wDrukowanie
dwustronne (dupleks).

• Informacja na temat oszcz dzania energii: Je eli chcesz ustali  aktualny stan
kwalifikacji ENERGY STAR® dla tej drukarki, zajrzyj do Pobór mocy.

• Recykling materia ów: Wi cej informacji na temat recyklingu produktów HP
znajduje si  na stronie
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Prezentacja cz ci drukarki
• Widok zprzodu
• Widok zty u iz boku
• Obszar materia ów eksploatacyjnych
• Panel sterowania
• Widok zdo u

Rozdzia  1
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Widok zprzodu

1 Ogranicznik szeroko ci materia ów – przesuwa si  on wzale no ci od formatu
wk adanego materia u.

2 Podajnik wej ciowy – podaje materia y. Nale y wyj  materia y izamkn  ten podajnik
kiedy drukarka nie jest u ywana.

Uwaga Je li wk adasz papier wi kszego formatu, wyci gnij przed u enie zasobnika
wej ciowego.

3 Prowadnica materia ów w skiego formatu — podczas przesuwania prowadnicy
szeroko ci w prawo w przypadku materia ów w skiego lub ma ego formatu prowadnica
ta przestawia si  lekko w lewo.

4 Przednia pokrywa — zapewnia dost p do wk adów atramentowych iumo liwia
usuni cie zaci tego papieru. Pokrywa ta musi by  zamkni ta, aby by o mo liwe
drukowanie.

5 Szczelina wyj ciowa — t dy zdrukarki wysuwane s  no niki.

6 Drzwiczki wyj ciowe — zas aniaj  otwór wyj ciowy, gdy drukarka nie jest u ywana.
Otwieraj  si  automatycznie wraz z w czeniem drukarki.
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Widok zty u iz boku

1 Port hosta PictBridge/USB — s u y do pod czania urz dze  obs uguj cych technologi
PictBridge, takich jak aparaty cyfrowe czy dysk flash USB.

2 Pokrywa styków baterii – przykrywa styki baterii podczas nieobecno ci opcjonalnej
baterii.

3 Port USB – tu nale y pod czy  kabel USB.

4 Gniazdo baterii — tutaj mo na zainstalowa  opcjonaln  bateri .

5 Z cze na kabel zasilania – tu nale y pod czy  kabel zasilania.

Rozdzia  1
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Obszar materia ów eksploatacyjnych

2

1

3

1 Przednia pokrywa — zapewnia dost p do wk adów atramentowych i umo liwia
usuni cie zaci tego papieru. Pokrywa ta musi by  zamkni ta, aby móc drukowa .

2 Zatrzaski pojemników z tuszem — unosz  si  w celu u atwiania wyjmowania i
wk adania pojemników z tuszem.

3 Kosze pojemników z tuszem — ka dy kosz mie ci swój pojemnik z tuszem.

Panel sterowania

1 Wska nik stanu baterii — wskazuje stan na adowania baterii:

• Czerwony — poziom na adowania baterii wynosi mniej ni  10%,
• Bursztynowy — poziom na adowania baterii wynosi 10–40%,
• Zielony — poziom na adowania baterii wynosi 41–100%.
• nie wieci, je li opcjonalna bateria nie jest zainstalowana lub nie zosta a wykryta.

2 Wska nik adowania baterii — wieci na bursztynowo, je li bateria jest adowana.
wieci na czerwono, je li bateria jest uszkodzona.
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3 Wska nik wk adu atramentowego po lewej stronie — miga, je li wk ad
atramentowy po lewej stronie nie zosta  zainstalowany lub dzia a nieprawid owo.
Kontrolka wieci bez przerwy, gdy poziom tuszu w pojemniku jest niski.

4 Wska nik wk adu atramentowego po prawej stronie — miga, je li wk ad
atramentowy po prawej stronie nie zosta  zainstalowany lub dzia a nieprawid owo.
Kontrolka wieci bez przerwy, gdy poziom tuszu w pojemniku jest niski.

5 Przycisk iwska nik Bluetooth — w cza iwy cza komunikacj  Bluetooth. wieci
na niebiesko, kiedy czno  Bluetooth jest w czona.

6 (przycisk Anuluj) — s u y do anulowania bie cego zadania drukowania. Czas
anulowania zale y od wielko ci zadania drukowania. Naci ni cie tego przycisku
jeden raz powoduje anulowanie wydruku oczekuj cego wkolejce.

7 Przycisk iwska nik Wznów — wznawia zadanie drukowania, które zosta o
przerwane (np. przez w o enie do drukarki dodatkowych no ników).

wieci na pomara czowo, kiedy zadanie drukowania oczekuje na realizacj ; miga
lub w cza si , aby wskaza  stan drukarki lub potrzeb  interwencji u ytkownika.

8 Przycisk iwska nik zasilania — s u y do w czania lub wy czania drukarki.
wieci, kiedy drukarka jest w czona, miga podczas drukowania, uruchamiania,

wy czania lub innego rodzaju aktywno ci. Ten wska nik miga równie  gdy drukarka
jest wtrybie u pienia.

Widok zdo u

1 Pokrywa wymiennego zbiornika zu ytego atramentu – umo liwia dost p do zbiornika
zu ytego atramentu. (Zobacz cz  pt. Wymiana zbiornika zu ytego tuszu.)

2 Otwór na wizytówki – mie ci on wizytówk  lub kartk  znazwiskiem.

Odnajdywanie numeru modelu drukarki
Oprócz nazwy modelu (znajduj cej si  zprzodu drukarki), drukarka ta ma przypisany
okre lony numer modelu. Tego numeru mo na u y  wprocesie uzyskiwania pomocy
technicznej oraz wcelu okre lenia rodzaju materia ów eksploatacyjnych lub akcesoriów
dost pnych do danej drukarki.

Rozdzia  1
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Numer modelu jest wydrukowany na etykiecie znajduj cej si  wewn trz drukarki, obok
obszaru kaset zatramentem.

Wybór materia ów do drukowania
Drukarka pozwala na stosowanie wi kszo ci rodzajów papieru stosowanych wbiurach.
Przed kupieniem wi kszej ilo ci wybranego no nika najlepiej wypróbowa  kilka jego
rodzajów. No niki firmy HP zapewniaj  optymaln  jako  druku. Zapraszamy na
stron  internetow  HP pod adresem www.hp.com, gdzie mo na zapozna  si
zdodatkowymi informacjami na temat materia ów eksploatacyjnych HP.

Firma HP zaleca u ywanie zwyk ego papieru oznaczonych
logiem ColorLok do codziennego drukowania ikopiowania
dokumentów. Wszystkie papiery zlogiem ColorLok s
niezale nie testowane tak, aby spe nia y wysokie wymagania co
do niezawodno ci ijako ci wydruków oraz zapewniaj  wyra ne
i ywe kolory wydruku, g bok  czer  iszybsze wysychanie
wporównaniu ze zwyk ym papierem. Papier zlogiem ColorLok
mo na znale  wró nych gramaturach iformatach wofercie
ró nych procentów.

W tym rozdziale opisano nast puj ce zagadnienia:

• Zalecane rodzaje papieru do drukowania ikopiowania
• Zalecane rodzaje papieru do drukowania zdj
• Wskazówki pomocne przy wyborze materia ów

Zalecane rodzaje papieru do drukowania ikopiowania
Wcelu osi gni cia najwy szej jako ci druku zaleca si  korzystanie zpapieru firmy HP
przeznaczonego specjalnie do danego rodzaju projektu.

Wzale no ci od kraju/regionu niektóre rodzaje papieru mog  by  niedost pne.

Papier HP Brochure
Papier HP Superior
Inkjet

Papiery te s  b yszcz ce lub matowe zobu stron do drukowania
dwustronnego. Doskonale nadaje si  do tworzenia reprodukcji
ojako ci zbli onej do fotograficznej igrafiki na potrzeby firmy: stron
tytu owych raportów, prezentacji specjalnych, broszur, ulotek
ikalendarzy.

Papier HP Bright
White do drukarek
atramentowych

Papier HP Bright White do drukarek atramentowych gwarantuje
wysoki kontrast kolorów iostro  tekstu. Jest wystarczaj co
nieprzejrzysty na potrzeby dwustronnego druku wkolorze, nie
dopuszczaj c do przebijania kolorów na drug  stron , dzi ki czemu
doskonale nadaje si  do drukowania biuletynów, sprawozda  iulotek.
Posiada technologi  ColorLok by zapobiega  rozmazywaniu
izapewnia  g bsz  czer  i ywsze kolory.

Papier HP Printing HP Printing to wysokiej jako ci papier wielofunkcyjny. Wydrukowane
na nim dokumenty wygl daj  solidniej ni  dokumenty wydrukowane
na zwyk ym papierze wielofunkcyjnym lub do kopiowania.
Zastosowana wjego przypadku technologia ColorLok sprawia, e
efekt drukowania mniej si  rozmazuje, ma g bsz  czer  i ywe
kolory. Jest to papier bezkwasowy do drukowania dokumentów
oprzed u onej trwa o ci.

Wybór materia ów do drukowania 13
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Papier HP Office HP Office to wysokiej jako ci papier wielofunkcyjny. Nadaje si  do
drukowania wersji roboczych, kolejnych kopii, notatek lub innych
standardowych dokumentów. Zastosowana wjego przypadku
technologia ColorLok sprawia, e efekt drukowania mniej si
rozmazuje, ma g bsz  czer  i ywe kolory. Jest to papier
bezkwasowy do drukowania dokumentów oprzed u onej trwa o ci.

Papier HP Office
Recycled

Papier HP Office Recycled to papier wielofunkcyjny owysokiej
jako ci wykonany w30% zodzyskanych w ókien. Zastosowana wjego
przypadku technologia ColorLok sprawia, e efekt drukowania mniej
si  rozmazuje, ma g bsz  czer  i ywe kolory. Jest to papier
bezkwasowy do drukowania dokumentów oprzed u onej trwa o ci.

Papier HP Premium
Presentation
Papier HP Professional

Papiery te to papiery owysokiej gramaturze, dwustronnie matowe
doskona e do prezentacji, propozycji, raportów ibiuletynów. Ich
wysoka gramatura robi imponuj ce wra enie.

Folia HP Premium
Inkjet Transparency
Film

Folia HP Premium Inkjet Transparency pozwala przygotowywa
jeszcze bardziej kolorowe iatrakcyjne prezentacje. Folia jest atwa
wu yciu, szybko wysycha inie pozostaj  na niej smugi.

Papier fotograficzny
HP Advanced Photo

Gruby papier fotograficzny, który bardzo szybko schnie, dzi ki
czemu podczas u ywania efekt drukowania nie rozmazuje si . Jest
odporny na wod , zabrudzenia, odciski palców i wilgo . W tym
przypadku wydruki mo na porówna  ze zdj ciami wykonanymi w
zak adzie fotograficznym. Jest dost pny w kilku formatach, mi dzy
innymi A4, 8,5 x 11 cali i 10 x 15 cm (4 x 6 cali), 13 x 18 cm (5 x 7
cali) z wyko czeniem b yszcz cym lub lekko b yszcz cym (satynowo-
matowym). Jest to papier bezkwasowy do drukowania dokumentów
o przed u onej trwa o ci.

Papier fotograficzny
HP Everyday

Przeznaczony do drukowania kolorowych, standardowych fotografii
po niskim koszcie. Przyst pny cenowo, szybko schnie i jest atwy w
u ytkowaniu. Zastosowany w drukarkach atramentowych zapewnia
ostre i wyra ne obrazy. Dost pny w wersji pó b yszcz cej w
rozmiarach 8,5 x 11 cali, A4, 4 x 6 cali oraz 10 x 15 cm. Jest
bezkwasowy dla zapewnienia d u szej trwa o ci dokumentów.

Nadruki na koszulki HP Nadruki na koszulki HP (do tkanin kolorowych lub do tkanin lekkich
b d  bia ych) stanowi  idealny sposób wykorzystania fotografii do
tworzenia oryginalnych koszulek.

Zamówienia na papiery iinne materia y eksploatacyjne HP mo na sk ada  na stronie
www.hp.com/buy/supplies. Je li zostanie wy wietlony odpowiedni monit, wybierz swój
kraj/region, post puj zgodnie zinstrukcjami zkolejnych monitów, anast pnie kliknij
jedno zdost pnych na stronie czy umo liwiaj cych zakupy.

Uwaga Obecnie cz ci strony internetowej firmy HP s  dost pne tylko wj zyku
angielskim.

Zalecane rodzaje papieru do drukowania zdj
Wcelu osi gni cia najwy szej jako ci druku zaleca si  korzystanie zpapieru firmy HP
przeznaczonego specjalnie do danego rodzaju projektu.

Rozdzia  1
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Wzale no ci od kraju/regionu niektóre rodzaje papieru mog  by  niedost pne.

Papier fotograficzny HP Advanced Photo
Gruby papier fotograficzny, który bardzo szybko schnie, dzi ki czemu podczas
u ywania efekt drukowania nie rozmazuje si . Jest odporny na wod , zabrudzenia,
odciski palców iwilgo . Wtym przypadku wydruki mo na porówna  ze zdj ciami
wykonanymi wzak adzie fotograficznym. Jest dost pny wkilku formatach, mi dzy
innymi A4, 8,5 x11 cali i10 x15 cm (4 x6 cali), 13 x18 cm (5 x7 cali) zwyko czeniem
b yszcz cym lub lekko b yszcz cym (satynowo-matowym). Jest to papier bezkwasowy
do drukowania dokumentów oprzed u onej trwa o ci.

Papier fotograficzny HP Everyday
Przeznaczony do drukowania kolorowych, standardowych fotografii po niskim koszcie.
Przyst pny cenowo, szybko schnie ijest atwy wu ytkowaniu. Zastosowany
wdrukarkach atramentowych zapewnia ostre iwyra ne obrazy. Dost pny wwersji
pó b yszcz cej wrozmiarach 8,5 x11 cali, A4, 4 x6 cali oraz 10 x15 cm. Jest
bezkwasowy dla zapewnienia d u szej trwa o ci dokumentów.

Zestawy HP Photo Value Pack
Zestawy HP Photo Value Pack cz  oryginalne pojemniki ztuszem HP zpapierem
fotograficznym HP Advanced, by oszcz dzi  czas iumo liwi  bezproblemowe
drukowanie przyst pnych cenowo profesjonalnych zdj  za pomoc  drukarki HP.
Oryginalne tusze HP ipapier fotograficzny HP Advanced zosta y zaprojektowane
zmy l  owspólnym wykorzystaniu, tak by zdj cia by y trwa e i ywe, wydruk po
wydruku. Doskona e do drukowania zdj  wakacyjnych lub wielu odbitek do podzia u.
Zamówienia na papiery iinne materia y eksploatacyjne HP mo na sk ada  na stronie
www.hp.com/buy/supplies. Je li zostanie wy wietlony odpowiedni monit, wybierz swój
kraj/region, post puj zgodnie zinstrukcjami zkolejnych monitów, anast pnie kliknij
jedno zdost pnych na stronie czy umo liwiaj cych zakupy.

Uwaga Obecnie cz ci strony internetowej firmy HP s  dost pne tylko wj zyku
angielskim.

Wskazówki pomocne przy wyborze materia ów
Aby uzyska  najlepsze wyniki, nale y przestrzega  nast puj cych zalece :

• Zawsze stosuj no niki, które odpowiadaj  specyfikacjom drukarki. Wi cej
informacji znajdziesz wDane dotycz ce no ników.

• Do podajnika nale y wk ada  tylko jeden rodzaj no nika.
• Po za adowaniu no ników do zasobnika sprawd , czy zosta y one w o one

poprawnie. Wi cej informacji znajdziesz w adowanie no ników.
• Nie przepe niaj podajnika. Wi cej informacji znajdziesz wDane dotycz ce no ników.
• Aby zapobiec zaci ciom, s abej jako ci druku iinnym problemom zdrukowaniem,

unikaj adowania do zasobnika nast puj cych no ników:
Formularze wielocz ciowe
Materia y uszkodzone, pogi te lub pomarszczone
Materia y z wyci ciami i perforacj
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Materia y o g bokiej teksturze, wypuk o ciach i takie, które nie przyjmuj
dobrze atramentu
Materia y o za ma ej gramaturze lub atwo si  rozci gaj ce
Materia y zawieraj ce zszywki lub spinacze

adowanie no ników
W tej cz ci zamieszczono instrukcje dotycz ce adowania materia ów do drukarki.

Przestroga U ywaj tylko takich no ników, które s  obs ugiwane przez drukark .
Aby uzyska  wi cej informacji, zobacz cz Dane dotycz ce no ników.

Wtym rozdziale opisano nast puj ce zagadnienia:

• adowanie no ników wformacie standardowym
• adowanie kopert
• adowanie kart ipapieru fotograficznego
• adowanie folii
• adowanie materia u oniestandardowych rozmiarach

adowanie no ników wformacie standardowym

adowanie materia ów
Aby za adowa  no nik ostandardowym formacie, post puj zgodnie ztymi instrukcjami.

1. Podnie  zasobnik wej ciowy.
2. Przesu  jak najdalej prowadnic  papieru.

Uwaga Je li adujesz no nik owi kszym rozmiarze, wyci gnij zasobnik
wej ciowy by go powi kszy .

Rozdzia  1
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3. W ó  zwyk y papier do podajnika stron  do druku w gór  i wyrównaj go dok adnie
do prowadnicy.

Uwaga Nie nale y adowa  papieru, kiedy drukarka drukuje.

4. Dosu  prowadnic  szeroko ci papieru do kraw dzi materia u.

adowanie kopert

adowanie kopert
Aby za adowa  kopert , post puj zgodnie ztymi instrukcjami.

1. Podnie  zasobnik wej ciowy.
2. Przesu  jak najdalej prowadnic  papieru.

Uwaga Je li wk adasz koperty wi kszego formatu, wyci gnij przed u enie
zasobnika wej ciowego.

adowanie no ników 17



3. Koperty za aduj do podajnika tak, jak pokazano na rysunku.

Uwaga Nie nale y adowa  kopert, gdy urz dzenie drukuje.

4. Ustaw prowadnic  szeroko ci, tak aby dobrze przylega a do boków koperty.

adowanie kart ipapieru fotograficznego

adowanie kart ipapieru fotograficznego
Aby za adowa  papier, post puj zgodnie ztymi instrukcjami.

1. Podnie  zasobnik wej ciowy.
2. Przesu  jak najdalej prowadnic  papieru.

Uwaga Je li adujesz no nik owi kszym rozmiarze, wyci gnij zasobnik
wej ciowy by go powi kszy .

3. W ó  materia  do podajnika stron  do druku w gór  i wyrównaj go dok adnie do
prowadnicy papieru. Je li papier fotograficzny zawiera zak adk  wzd u  jednej z
kraw dzi, sprawd , czy zak adka jest skierowana do góry.

Uwaga Nie nale y adowa  papieru, kiedy drukarka drukuje.

4. Dosu  prowadnic  szeroko ci papieru do kraw dzi materia u.

Rozdzia  1
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adowanie folii

adowanie folii
Aby za adowa  folie, post puj zgodnie ztymi instrukcjami.

1. Podnie  zasobnik wej ciowy.
2. Przesu  jak najdalej prowadnic  papieru.

Uwaga Je li adujesz no nik owi kszym rozmiarze, wyci gnij zasobnik
wej ciowy by go powi kszy .

3. W ó  folie do podajnika stron  szorstk  lub stron  do druku w gór  i wyrównaj je
dok adnie do prowadnicy papieru. Upewnij si , e pasek przylepny jest skierowany
do do u.

Uwaga Nie nale y adowa  papieru, kiedy drukarka drukuje.

4. Dosu  prowadnic  szeroko ci folii do kraw dzi folii.

adowanie materia u oniestandardowych rozmiarach

adowanie kart ipapieru fotograficznego
Aby za adowa  no nik oniestandardowym rozmiarze, post puj zgodnie ztymi
instrukcjami.

Przestroga U ywaj tylko takich materia ów o niestandardowych rozmiarach, które
s  obs ugiwane przez drukark . Wi cej informacji znajdziesz wDane dotycz ce
no ników.

1. Podnie  zasobnik wej ciowy.
2. Przesu  jak najdalej prowadnic  papieru.

Uwaga Je li adujesz no nik owi kszym rozmiarze, wyci gnij zasobnik
wej ciowy by go powi kszy .

3. W ó  materia  do podajnika stron  do druku w gór  i wyrównaj go dok adnie do
prowadnicy papieru.

Uwaga Nie nale y adowa  papieru, kiedy drukarka drukuje.

4. Dosu  prowadnic  szeroko ci papieru do kraw dzi materia u.

Instalowanie iu ywanie baterii
W niektórych krajach/regionach akumulator litowo-jonowy jest dostarczany z drukark
przeno n  HP Officejet 100, za  w innych jest on opcjonalnym akcesorium i mo na go
zakupi  oddzielnie. Aby uzyska  wi cej informacji, zobacz Materia y eksploatacyjne
iakcesoria firmy HP.
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Wtym rozdziale opisano nast puj ce zagadnienia:

• Bezpiecze stwo baterii
• Opis baterii
• adowanie iu ywanie baterii

Bezpiecze stwo baterii
• Wdrukarce nale y stosowa  tylko bateri  przeznaczon  do u ycia zt  drukark .

Dalsze informacje na ten temat znajdziesz wMateria y eksploatacyjne iakcesoria
firmy HP iDane techniczne drukarki.

• Przy pozbywaniu si  baterii nale y skontaktowa  si  zmiejscowym us ugodawc
usuwaj cym odpady, wsprawie lokalnych ogranicze  dotycz cych wyrzucenia lub
odzysku baterii. Aczkolwiek do adowywalna bateria litowo-jonowa nie zawiera
rt ci, mo e ona wymaga  oddawania do wtórnego przerobu lub pozbywania si
we w a ciwy sposób po jej zu yciu. Aby uzyska  wi cej informacji, zob. cz
Program recyklingu.

• Je li bateria zostanie nieprawid owo w o ona lub wrzucona do ognia, mo e
wybuchn . Nie powoduj zwarcia baterii.

• Aby uzyska  baterie wymienn , skontaktuj si  zlokalnym sprzedawc  lub biurem
sprzeda y HP. Aby uzyska  wi cej informacji, zob. cz Materia y eksploatacyjne
iakcesoria firmy HP.

• Aby unikn  ryzyka po aru, poparze  albo uszkodzenia baterii, uwa aj, aby
metalowe obiekty nie dotyka y jej styków.

• Nie nale y rozbiera  baterii. Wbaterii nie ma adnych elementów, które mo na by
by o serwisowa .

• Nale y obchodzi  si  bardzo ostro nie zuszkodzon  lub ciekn c  bateri .
Wprzypadku kontaktu cia a zelektrolitem, sp ucz nara one miejsce wod  zmyd em.
Wprzypadku kontaktu elektrolitu zokiem, przep ucz oko wod  przez 15 minut iudaj
si  do lekarza.

• Nie aduj, nie przechowuj ani nie u ywaj baterii w miejscach, w których
temperatura jest poza zakresem okre lonym w cz ci rodowisko pracy.

Wa ne uwagi
Nale y zapozna  si  zponi szymi wskazówkami dotycz cymi adowania iu ytkowania
baterii:

• Przed pierwszym korzystaniem z baterii, nale y j  na adowa  przez 4 godziny.
Ka de kolejna pe ne na adowanie baterii zajmuje oko o 3 godzin.

• Kiedy bateria aduje si , wska nik adowania wieci na bursztynowo. Je eli
kontrolka wieci si  na czerwono, mo e to oznacza , e bateria jest wadliwa
inale y j  wymieni .
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• Wska nik stanu baterii wieci na zielono, kiedy jest ona na adowana w 41–100%,
na bursztynowo, kiedy jest na adowana w 10–40%, na czerwono, kiedy jest
na adowana w mniej ni  10%, a miga na czerwono, kiedy bateria jest na adowana
w mniej ni  2%. Gdy lampka stanu baterii zmieni kolor na bursztynowy, na aduj
bateri . Je eli kontrolka wieci si  na czerwono, nale y jak najszybciej na adowa
bateri . Stan baterii jest wy wietlany równie  w aplikacji Przybornik (Windows) i w
narz dziu HP Utility (Mac OS X). Je li u ywasz urz dzenia z systemem Microsoft
Windows Mobile®, mo esz korzysta  z programu Przybornik do urz dze  PDA.
Aby uzyska  wi cej informacji, zobacz Narz dzia zarz dzania drukark .

• Je li bateria zaczyna si  wyczerpywa , pod cz zasilacz, aby j  na adowa , lub
wymie  j  na na adowan .

• Przy w pe ni na adowanej baterii mo na wydrukowa  maksymalnie oko o 500
stron, w zale no ci od stopnia z o ono ci wydruku.

• Podczas zasilania z baterii w celu oszcz dzania energii drukarka domy lnie
wy cza si  po 15 minutach bezczynno ci. Funkcj  t  mo na skonfigurowa  w
aplikacji Przybornik (Windows), narz dziu HP Utility (Mac OS X) lub
oprogramowaniu Przybornik do urz dze  PDA (Windows Mobile). Aby uzyska
wi cej informacji, zobacz Narz dzia zarz dzania drukark .

• Nale y wpe ni na adowa  bateri  przed przechowywaniem na d u szy okres. Nie
nale y pozostawia  baterii wstanie roz adowanym (pustej) na okres d u szy ni  6
miesi cy.

• Aby maksymalnie wyd u y  czas eksploatacji baterii, aduj, przechowuj bateri  i
u ywaj jej w miejscach, które spe niaj  wymagania okre lone w wytycznych z
cz ci rodowisko pracy.

Opis baterii

1 Bateria — zapewnia zasilanie drukarki.

2 Suwak uwalniaj cy bateri – przesuwa si  wcelu uwolnienia baterii.

adowanie iu ywanie baterii

Ostrze enie Przed pierwszym korzystaniem zbaterii, nale y j  na adowa  przez
4 godziny. Bateria jest ciep a podczas adowania, wi c nie aduj baterii wteczce lub
innym zamkni tym miejscu, poniewa  bateria mo e si  przegrza .

Uwaga Zasilacz pr du zmiennego zwykle jest ciep y przy dotyku podczas, gdy
jest pod czony do gniazdka zasilania.
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Uwaga Drukowanie przez po czenie Bluetooth zu ywa wi cej energii ni
drukowanie za po rednictwem kabla. Informacje na temat sprawdzenia stanu
na adowania baterii znajduj  si  w cz ci Instalowanie iu ywanie baterii.

Aby zainstalowa  bateri

Uwaga Drukarka mo e by  w czona lub wy czona podczas instalacji baterii.

1. Wsu  bateri  wjej gniazdo pod k tem, a  styki baterii znajd  si  na równi ze
stykami gniazda. Otworzy si  pokrywa styków baterii.

2. Wsu  bateri  do jej gniazda, a  bateria zaskoczy na swoje miejsce.
3. Pod cz zasilacz do gniazdka zasilania iw cz drukark . Przed pierwszym

korzystaniem zbaterii, nale y j  na adowa  przez cztery godziny.

Uwaga Po pierwszym adowaniu wska nik adowania baterii wieci na zielono
podczas adowania iga nie, kiedy bateria zostanie wpe ni na adowana.

4. Po pe nym na adowaniu baterii mo na korzysta  zdrukarki bez konieczno ci
pod czania jej do zasilacza.
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Aby wyj  bateri
Aby wyj  bateri , post puj zgodnie zponi szymi instrukcjami.

1. Przesu  suwak uwalniaj cy bateri  wkierunku strza ki.
2. Wyjmij bateri .

Pod czanie pami ci zewn trznej lub aparatu
fotograficznego

Pami  zewn trzn  USB mo na pod czy  do portu USB z ty u drukarki. Mo na
równie  drukowa  zdj cia z pod czonego aparatu fotograficznego zgodnego z
PictBridge. Istnieje tak e mo liwo  przesy ania plików z urz dzenia pami ci masowej
do komputera.

Wi cej informacji na temat obs ugiwanych urz dze  pami ci masowej mo na znale
w cz ci Dane techniczne urz dzenia pami ci masowej.

Niniejszy rozdzia  zawiera nast puj ce tematy:

• Pod czanie urz dzenia pami ci masowej
• Pod czanie aparatu fotograficznego zgodnego z PictBridge
• Aby przes a zdj cia do komputera

Pod czanie urz dzenia pami ci masowej
Pod cz urz dzenie pami ci masowej USB do portu USB z ty u drukarki .

Uwaga Je li Twoje urz dzenie USB nie pasuje do tego portu, poniewa  ma inny
rozmiar, lub je li z cze urz dzenia jest krótsze ni  11 mm, konieczny b dzie
zakup przed u acza USB, aby urz dzenie mog o by  u ywane z tym portem. Aby
uzyska  wi cej informacji o obs ugiwanych urz dzeniach USB, zob. Dane
techniczne urz dzenia pami ci masowej.
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Pod czanie aparatu fotograficznego zgodnego z PictBridge
Drukarka obs uguje standardowe funkcje aparatów typu PictBridge. Dodatkowe
informacje na temat korzystania z funkcji typu PictBridge znajduj  si  w dokumentacji
aparatu fotograficznego.

1. Pod cz aparat do drukarki za pomoc  kabla USB dostarczonego wraz z
aparatem. Nast pi proces porównywania kompatybilnych funkcji drukarki i aparatu,
które nast pnie pojawi  si  na wy wietlaczu aparatu.

2. Nale y przechodzi  przez poszczególne menu aparatu, aby wydrukowa  zdj cia z
po danymi w a ciwo ciami.

Aby przes a  zdj cia do komputera

Uwaga Podczas po czenia przy u yciu kabla USB sterownik drukarki umo liwia
komputerowi odczytywanie urz dze  pami ci masowej w o onych do drukarki jako
fizycznych stacji dysków. Nast pnie mo na uruchamia  pliki ze zdj ciami i
drukowa  je w dowolnym programie przeznaczonym do tego celu.

1. Pod cz pami  zewn trzn  do portu USB z ty u drukarki .
2. Naci nij  (przycisk Anuluj), aby anulowa  bezpo rednie drukowanie z karty

pami ci. Je eli komputer jest pod czony do drukarki poprzez po czenie USB,
karta nast pnie pojawi si  jako dysk w Eksploratorze Windows lub na pulpicie
systemu Mac OS X. Nast pnie mo na przesy a  pliki ze zdj ciami do innego
dysku komputera, albo mo na uruchamia  i drukowa  zdj cia w dowolnym
programie przeznaczonym do tego celu.

Drukowanie z telefonów komórkowych
W przypadku telefonu komórkowego, który obs uguje czno  Bluetooth, mo na
zakupi  oprogramowanie umo liwiaj ce drukowanie dokumentów i zdj  z telefonu.

Uwaga U ytkownicy telefonów komórkowych z systemem Windows Mobile mog
zainstalowa  oprogramowanie drukarki z dysku CD z oprogramowaniem HP.

List  telefonów komórkowych i oprogramowania drukarki oraz informacje o pobieraniu
oprogramowania mo na znale  w cz ci Informacje o drukowaniu z telefonów
komórkowych.

Konserwacja drukarki
Drukarka ta nie wymaga regularnej konserwacji., zwyj tkiem wymiany zbiornika
zu ytego tuszu. Wi cej informacji znajdziesz wWymiana zbiornika zu ytego tuszu.
Nale y jednak oczyszcza  drukark  zkurzu iinnych py ów. Zapewnia to sprawno
drukarki imo e u atwia  diagnozowanie problemów.

Ostrze enie Przed czyszczeniem drukarki nale y wy czy  j  iod czy  kabel
zasilania. Je li korzystasz zzasilania bateryjnego, przed przyst pieniem do
czyszczenia drukarki wy cz j , od cz kabel zasilaj cy iwyjmij bateri .

Niniejszy rozdzia  zawiera nast puj ce tematy:

• Czyszczenie drukarki
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Czyszczenie drukarki
Czyszcz c drukark  nale y przestrzega  nast puj cych wskazówek:

• Obudow  drukarki nale y czy ci  mi kk ciereczk , zwil on  roztworem
agodnego rodka czyszcz cego zwod .

Uwaga Do czyszczenia drukarki mo na u ywa  wy cznie wody lub roztworu
agodnego rodka czyszcz cego zwod . U ycie innych rodków chemicznych
lub alkoholu mo e spowodowa  uszkodzenie urz dzenia.

• Wn trze pod przedni  pokryw  nale y czy ci  such ciereczk , która nie
pozostawia w ókien.

Przestroga Nie wolno dotyka  rolek. Odciski palców pozostawione na rolkach
mog  by  przyczyn  problemów zjako ci  druku.

Wy czanie drukarki
Wy cz drukark , naciskaj c przycisk  (Zasilanie) znajduj cy si  na drukarce.
Zaczekaj a  wska nik zasilania zga nie, zanim od czysz przewód zasilaj cy lub
wy czysz listw  zasilaj c . Je li drukarka zostanie wy czona w nieprawid owy
sposób, karetka mo e nie wróci  do w a ciwego po o enia, powoduj c problemy z
wk adami atramentowymi i jako ci  druku.
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2 Drukowanie
Wi kszo  ustawie  drukowania jest obs ugiwana automatycznie przez aplikacj .
Ustawienia zmieniaj r cznie tylko wtedy, gdy chcesz zmieni  jako  druku, drukowa
na okre lonych rodzajach papieru albo skorzysta  zfunkcji specjalnych. Wi cej
informacji na temat wybierania najlepszych no ników do drukowania dokumentów
znajdziesz wrozdziale Dane dotycz ce no ników.

W tym rozdziale opisano nast puj ce zagadnienia:

• Drukowanie dokumentów
• Drukowanie ulotek
• Drukowanie na kopertach
• Drukowanie zdj
• Drukowanie na papierze orozmiarze niestandardowym
• Drukowanie dokumentów bez obramowania
• Drukowanie dwustronne (dupleks)
• Anulowanie zadania drukowania

Drukowanie dokumentów
Uwaga W przypadku niektórych rodzajów papieru mo na drukowa  po obu
stronach kartki (tzw. „drukowanie dwustronne” lub „dupleks”). Aby uzyska  wi cej
informacji, zob. cz Drukowanie dwustronne (dupleks).

Aby to zrobi , wykonaj stosowne czynno ci dla danego systemu operacyjnego.

• Drukowanie dokumentów (Windows)
• Drukowanie dokumentów (Mac OS X)

Drukowanie dokumentów (Windows)
1. Za aduj papier do zasobnika. Wi cej informacji znajdziesz w adowanie no ników.
2. Wmenu Plik u ywanej aplikacji kliknij polecenie Drukuj.
3. Wybierz drukark , której chcesz u y .
4. Wcelu zmiany ustawie  kliknij przycisk otwieraj cy okno dialogowe W a ciwo ci.

Wzale no ci od programu przycisk ten mo e nazywa  si W a ciwo ci, Opcje,
Ustawienia drukarki, Drukarka lub Preferencje.

5. Kliknij rodzaj zadania na li cie Skróty drukowania. Zostan  wy wietlone
fabryczne ustawienia domy lne skrótów.

6. Je li zmienisz jakie  ustawienie na karcie Skróty drukowania, mo esz zapisa
swoje ustawienia jako nowy skrót drukowania.
a. Wybierz skrót i kliknij przycisk Zapisz jako.
b. Aby usun  skrót, wybierz skrót ikliknij przycisk Usu .

Wskazówka Mo esz zmieni  dodatkowe opcje dla zadania drukowania za
pomoc  funkcji dost pnych na innych kartach okna dialogowego.
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7. Kliknij OK.
8. Kliknij przycisk Drukuj lub OK, aby rozpocz  drukowanie.

Drukowanie dokumentów (Mac OS X)
1. Za aduj papier do zasobnika. Wi cej informacji znajdziesz w adowanie no ników.
2. Wmenu Plik u ywanej aplikacji kliknij polecenie Drukuj.
3. Sprawd , czy drukarka, zktórej chcesz skorzysta  zosta a wybrana.
4. Wmenu rozwijanym zmie  ustawienia drukowania odpowiednio dla danego

projektu.

Uwaga Kliknij niebieski trójk t przycisku rozwijania obok wyboru Drukarki by
uzyska  te opcje.

5. Kliknij opcj Drukuj, aby rozpocz  drukowanie.

Drukowanie ulotek
Aby to zrobi , wykonaj stosowne czynno ci dla danego systemu operacyjnego.

• Drukowanie ulotek (Windows)
• Drukowanie ulotek (Mac OS X)

Drukowanie ulotek (Windows)

Uwaga Aby okre li  ustawienia druku dla wszystkich zada  drukowania, dokonaj
zmian w oprogramowaniu HP dostarczonym zdrukark . Dodatkowe informacje na
temat oprogramowania HP znajdziesz wNarz dzia zarz dzania drukark .

1. Za aduj papier do zasobnika. Wi cej informacji znajdziesz w adowanie no ników.
2. Wmenu Plik u ywanej aplikacji kliknij polecenie Drukuj.
3. Wybierz drukark , której chcesz u y .
4. Wcelu zmiany ustawie  kliknij przycisk otwieraj cy okno dialogowe W a ciwo ci.

Wzale no ci od programu przycisk ten mo e nazywa  si W a ciwo ci, Opcje,
Ustawienia drukarki, Drukarka lub Preferencje.

5. W menu rozwijanym Rozmiar wybierz rozmiar bez obramowania. W menu
rozwijanym Rodzaj papieru wybierz typ broszurowy.

6. Zmie  inne ustawienia drukowania.

Wskazówka Mo esz zmieni  dodatkowe opcje dla zadania drukowania za
pomoc  funkcji dost pnych na innych kartach okna dialogowego.

7. Kliknij opcj Drukuj, aby rozpocz  drukowanie.

Drukowanie ulotek (Mac OS X)
1. Za aduj papier do zasobnika. Wi cej informacji znajdziesz w adowanie no ników.
2. Wmenu Plik u ywanej aplikacji kliknij polecenie Drukuj.
3. Sprawd , czy drukarka, zktórej chcesz skorzysta  zosta a wybrana.
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4. Zmenu rozwijanego wybierz Rodzaj papieru/jako  (pod ustawieniem
Orientacja), anast pnie poni sze ustawienia:
• Rodzaj papieru: odpowiedni rodzaj papieru broszurowego
• Jako : Normalna lub Najlepsza

Uwaga Kliknij niebieski trójk t przycisku rozwijania obok wyboru Drukarki by
uzyska  te opcje.

5. Okre l pozosta e ustawienia drukowania, anast pnie kliknij przycisk Drukuj, aby
rozpocz  drukowanie.

Drukowanie na kopertach
Podczas wybierania kopert unikaj takich, które maj  bardzo liskie wyko czenie,
samoprzylepne elementy, zapi cia iokienka. Unikaj tak e kartek kopert ogrubych,
nieregularnych lub zwini tych kraw dziach oraz posiadaj cych pomarszczone
obszary, rozdarcia lub uszkodzonych winny sposób.

Sprawd , czy koperty za adowane do drukarki s  porz dnie wykonane iczy zagi cia
s  dobrze sp aszczone.

Uwaga Wi cej informacji na temat drukowania na kopertach mo na znale
wdokumentacji u ywanego oprogramowania.

Aby to zrobi , wykonaj stosowne czynno ci dla danego systemu operacyjnego.

• Drukowanie na kopertach (Windows)
• Drukowanie na kopertach (Mac OS X)

Drukowanie na kopertach (Windows)
1. Za aduj koperty do zasobnika. Aby uzyska  wi cej informacji, zobacz adowanie

no ników.
2. Wmenu Plik u ywanej aplikacji kliknij polecenie Drukuj.
3. Wybierz drukark , której chcesz u y .
4. Wcelu zmiany ustawie  kliknij przycisk otwieraj cy okno dialogowe W a ciwo ci.

Wzale no ci od programu przycisk ten mo e nazywa  si W a ciwo ci, Opcje,
Ustawienia drukarki, Drukarka lub Preferencje.

5. Na karcie Funkcje wybierz orientacj Poziom .
6. Wobszarze Opcje podstawowe na li cie rozwijanej Rozmiar wybierz opcj

Wi cej. Nast pnie wybierz odpowiedni rodzaj koperty.

Wskazówka Mo esz zmieni  dodatkowe opcje dla zadania drukowania za
pomoc  funkcji dost pnych na innych kartach okna dialogowego.

7. Kliknij przycisk OK, anast pnie przycisk Drukuj lub OK by rozpocz  drukowanie.

Drukowanie na kopertach (Mac OS X)
1. Za aduj koperty do zasobnika. Aby uzyska  wi cej informacji, zob. adowanie

no ników.
2. Wmenu Plik u ywanej aplikacji kliknij polecenie Drukuj.
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3. Sprawd , czy drukarka, zktórej chcesz skorzysta  zosta a wybrana.
4. Zmenu podr cznego Rozmiar papieru wybierz odpowiedni rozmiar koperty.
5. Wybierz opcj Orientacja.

Uwaga Kliknij niebieski trójk t przycisku rozwijania obok wyboru Drukarki by
uzyska  te opcje.

6. Okre l pozosta e ustawienia drukowania, anast pnie kliknij przycisk Drukuj, aby
rozpocz  drukowanie.

Drukowanie zdj
Nie nale y pozostawia  niewykorzystanego papieru fotograficznego wzasobniku
wej ciowym. Papier mo e si  marszczy , co spowodowa oby obni enie jako ci
wydruku. Papier fotograficzny nale y wyprostowa  przed u yciem.

Aby to zrobi , wykonaj stosowne czynno ci dla danego systemu operacyjnego.
• Drukowanie zdj na papierze fotograficznym (Windows)
• Drukowanie zdj na papierze fotograficznym (Mac OS X)

Drukowanie zdj  na papierze fotograficznym (Windows)
1. Za aduj papier do zasobnika. Wi cej informacji znajdziesz w adowanie no ników.
2. Wmenu Plik u ywanej aplikacji kliknij polecenie Drukuj.
3. Wybierz drukark , której chcesz u y .
4. Wcelu zmiany ustawie  kliknij przycisk otwieraj cy okno dialogowe W a ciwo ci.

Wzale no ci od programu przycisk ten mo e nazywa  si W a ciwo ci, Opcje,
Ustawienia drukarki, Drukarka lub Preferencje.

5. Je li chcesz wydrukowa  zdj cie wczerni ibieli kliknij kart Funkcje, anast pnie
zopcji menu Kolor wybierz Drukuj wskali szaro ci.

6. Kliknij przycisk OK, anast pnie przycisk Drukuj lub OK by rozpocz  drukowanie.

Drukowanie zdj  na papierze fotograficznym (Mac OS X)
1. Za aduj papier do zasobnika. Wi cej informacji znajdziesz w adowanie no ników.
2. Wmenu Plik u ywanej aplikacji kliknij polecenie Drukuj.
3. Sprawd , czy drukarka, zktórej chcesz skorzysta  zosta a wybrana.
4. Wmenu rozwijanym (znajduj cym si  poni ej ustawienia Orientacja) wybierz

opcj Rodzaj papieru/jako , anast pnie wybierz dane warto ci ustawie
Rodzaj papieru iJako .

Uwaga Kliknij niebieski trójk t przycisku rozwijania obok wyboru Drukarki by
uzyska  te opcje.

5. Je li potrzeba, kliknij trójk t rozwijania obok Opcji koloru.
Okre l pozosta e ustawienia drukowania, anast pnie kliknij przycisk Drukuj, aby
rozpocz  drukowanie.

6. Aby automatycznie naprawi  zdj cie, u yj funkcji Photo Fix (Naprawianie zdj cia).
Aby uzyska  dost p do funkcji Photo Fix (Naprawianie zdj cia), zlisty rozwijanej
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wybierz opcj HP Real Life Technologies, anast pnie odpowiednie opcje
aplikacji Photo Fix:
• Wy czona: nie stosuje technologii HP Real Life do obrazu.
• Podstawowa: automatycznie optymalizuje ostro  obrazu; dostosowuje

ostro  obrazu wumiarkowanym stopniu.
7. Aby wydrukowa  zdj cie wczerni, wmenu podr cznym Kolor kliknij opcj Skala

szaro ci, anast pnie wybierz opcj Wysoka jako . Wybranie opcji Wysoka
jako  powoduje u ycie wszystkich dost pnych kolorów wcelu wydrukowania
zdj cia wskali szaro ci. Dzi ki temu otrzymuje si  g adkie inaturalne odcienie
szaro ci.

Drukowanie na papierze orozmiarze niestandardowym
Je li aplikacja obs uguje papier wformatach niestandardowych, przed wydrukowaniem
dokumentu nale y ustawi  jego format waplikacji. Je eli nie, nale y dokona
ustawienia wsterowniku drukarki. Aby istniej ce dokumenty da o si  poprawnie
wydrukowa  na papierze wformatach niestandardowych, mo e by  konieczna zmiana
formatu dokumentów.

U ywaj tylko takich papierów o niestandardowych rozmiarach, które s  obs ugiwane
przez drukark . Wi cej informacji znajdziesz wDane dotycz ce no ników.

Uwaga W przypadku niektórych rodzajów papieru mo na drukowa  po obu
stronach kartki (tzw. „drukowanie dwustronne” lub „dupleks”). Aby uzyska  wi cej
informacji, zob. cz Drukowanie dwustronne (dupleks).

Aby to zrobi , wykonaj stosowne czynno ci dla danego systemu operacyjnego.

• Drukowanie na papierze orozmiarze niestandardowym (Mac OS X)

Drukowanie na papierze orozmiarze niestandardowym (Mac OS X)

Uwaga Zanim b dzie mo na drukowa  na niestandardowym formacie papieru,
musisz ustawi  format niestandardowy woprogramowaniu HP do czonym do
drukarki. Szczegó owe instrukcje s  dost pne wUstawianie formatów
niestandardowych (Mac OS X).

1. Za aduj odpowiedni papier do podajnika. Wi cej informacji znajdziesz w adowanie
no ników.

2. Wmenu Plik u ywanej aplikacji kliknij polecenie Drukuj.
3. Sprawd , czy drukarka, zktórej chcesz skorzysta  zosta a wybrana.
4. W obszarze Docelowy rozmiar papieru kliknij kart Skaluj by dopasowa

rozmiar papieru, a nast pnie wybierz rozmiar niestandardowy.

Uwaga Kliknij niebieski trójk t przycisku rozwijania obok wyboru Drukarki by
uzyska  te opcje.

Okre l pozosta e ustawienia drukowania, anast pnie kliknij przycisk Drukuj, aby
rozpocz  drukowanie.

5. Zmie  odpowiednie ustawienia i kliknij przycisk Drukuj by rozpocz  drukowanie.
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Ustawianie formatów niestandardowych (Mac OS X)
1. Wmenu Plik u ywanej aplikacji kliknij polecenie Drukuj.
2. Wmenu podr cznym Format for (Format) wybierz drukark , której chcesz u y .
3. Wybierz Zarz dzaj niestandardowymi rozmiarami w menu rozwijanym Rozmiar

papieru.
4. Kliknij znak + zlewej strony ekranu, kliknij dwukrotnie Bez nazwy iwpisz nazw

nowego, niestandardowego rozmiaru.
5. W polach Szeroko  i Wysoko  wpisz wymiary i, je li to konieczne, ustaw

marginesy.
6. Kliknij OK.

Drukowanie dokumentów bez obramowania
Drukowanie bez obramowania umo liwia drukowanie na kraw dziach niektórych
rodzajów materia ów fotograficznych iwzakresie rozmiarów standardowych.

Uwaga Nie mo na drukowa  dokumentów bez obramowania, je li Zwyk y papier
jest ustawiony jako rodzaj papieru.

Uwaga Przed drukowaniem dokumentu bez obramowania, otwórz plik waplikacji
iprzypisz rozmiar obrazu. Sprawd , czy rozmiar odpowiada rozmiarowi materia u,
na którym chcesz wydrukowa  obraz.

Uwaga Nie wszystkie aplikacje obs uguj  drukowanie bez obramowa .

Aby to zrobi , wykonaj stosowne czynno ci dla danego systemu operacyjnego.

• Drukowanie dokumentów bez obramowania (Windows)
• Drukowanie dokumentów bez obramowania (Mac OS X)

Drukowanie dokumentów bez obramowania (Windows)
1. Za aduj papier do zasobnika. Wi cej informacji znajdziesz w adowanie no ników.
2. Wmenu Plik u ywanej aplikacji kliknij polecenie Drukuj.
3. Wybierz drukark , której chcesz u y .
4. Wcelu zmiany ustawie  kliknij przycisk otwieraj cy okno dialogowe W a ciwo ci.

Wzale no ci od programu przycisk ten mo e nazywa  si W a ciwo ci, Opcje,
Ustawienia drukarki, Drukarka lub Preferencje.

5. Kliknij kart Funkcje.
6. Na li cie Rozmiar kliknij opcj Wi cej, anast pnie wybierz rozmiar papieru bez

obramowania za adowanego do podajnika. Je li obraz bez obramowania mo na
wydrukowa  wwybranym formacie, pole wyboru Bez obramowania jest
zaznaczone.

7. Na li cie rozwijanej Rodzaj papieru kliknij opcj Wi cej, anast pnie wybierz
odpowiedni rodzaj papieru.

8. Zaznacz pole wyboru Bez obramowania, je li nie jest jeszcze zaznaczone.
Je li rozmiar papieru bez obramowania irodzaj papieru nie s  ze sob  zgodne,
oprogramowanie drukarki wy wietli alert izezwoli na wybranie innego rodzaju lub
rozmiaru.

9. Kliknij przycisk OK, anast pnie przycisk Drukuj lub OK by rozpocz  drukowanie.
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Drukowanie dokumentów bez obramowania (Mac OS X)
1. Za aduj papier do zasobnika. Wi cej informacji znajdziesz w adowanie no ników.
2. Wmenu Plik u ywanej aplikacji kliknij polecenie Drukuj.
3. Sprawd , czy drukarka, zktórej chcesz skorzysta  zosta a wybrana.
4. Zmenu rozwijanego wybierz Rodzaj papieru/jako  (pod ustawieniem

Orientacja), anast pnie wybierz poni sze ustawienia:
• Rodzaj papieru: Odpowiedni rodzaj papieru
• Jako : Najlepsza lub Maksymalna rozdzielczo

Uwaga Kliknij niebieski trójk t przycisku rozwijania obok wyboru Drukarki by
uzyska  te opcje.

5. Wmenu rozwijanym Rozmiar papieru wybierz rozmiar papieru bez obramowania.
Dost pne opcje to A4 bez obram. lub 10 x 15 cm bez obram.

6. Wrazie potrzeby wybierz odpowiednie opcje Poprawy zdj :
• Wy czona: nie stosuje technologii HP Real Life do obrazu.
• Podstawowa: automatycznie optymalizuje ostro  obrazu; dostosowuje

ostro  obrazu wumiarkowanym stopniu.
7. Okre l pozosta e ustawienia drukowania, anast pnie kliknij przycisk Drukuj, aby

rozpocz  drukowanie.

Drukowanie dwustronne (dupleks)
Mo na r cznie drukowa  na obu stronach arkusza za pomoc  oprogramowania
drukarki wsystemie Windows.

Wsystemie Mac OS mo na drukowa  na obu stronach arkusza, zadrukowuj c
najpierw strony nieparzyste, anast pnie odwracaj c arkusze idrukuj c na stronach
parzystych.

• Jak drukowa dwustronnie (Windows)
• Drukowanie dwustronne (Mac OS X)

Jak drukowa  dwustronnie (Windows)
1. W ó  odpowiedni materia  do drukarki. Zobacz cz ci pt. Wskazówki dotycz ce

druku dwustronnego (dupleks) i adowanie no ników.
2. Podczas gdy dokument jest otwarty, wmenu Plik, kliknij Drukuj, anast pnie kliknij

W a ciwo ci.
3. Kliknij kart Features (Funkcje).
4. Zlisty rozwijanej drukowania dwustronnego wybierz R cznie.
5. Aby automatycznie dostosowa  rozmiar ka dej strony do uk adu dokumentu na

ekranie, wybierz opcj Zachowaj uk ad. Brak zaznaczenia tej opcji mo e
spowodowa  niepo dane podzia y stron.

6. Postaw lub usu  zaznaczenie wpolu wyboru Odwró  strony gór , aby zmieni
orientacj czenia stron. Aby zapozna  si  zprzyk adami, zobacz rysunki
wsterowniku drukarki.

7. Wrazie potrzeby zmie  równie  inne ustawienia, anast pnie kliknij OK.
8. Wydrukuj dokument.
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9. Po wydrukowaniu pierwszej strony dokumentu, post puj zgodnie zinstrukcjami
wy wietlanymi na ekranie iponownie w ó  papier do podajnika, aby zako czy
wydruk.

10. Po w o eniu papieru, kliknij przycisk Kontynuuj winstrukcjach wy wietlanych na
ekranie, aby kontynuowa  wydruk.

Drukowanie dwustronne (Mac OS X)
1. Za aduj odpowiednie materia y. Wi cej informacji znajduje si  wWskazówki

dotycz ce druku dwustronnego (dupleks) oraz adowanie no ników.
2. Otwórz dokument, anast pnie kliknij polecenie Drukuj wmenu Plik.
3. Zlisty rozwijanej wybierz opcj Obs uga papieru, anast pnie kliknij polecenie

Drukuj: strony nieparzyste inaci nij przycisk Drukuj.

Uwaga Kliknij niebieski trójk t przycisku rozwijania obok wyboru Drukarki by
uzyska  te opcje.

4. Odwró  arkusz, anast pnie wydrukuj strony parzyste.

Anulowanie zadania drukowania
Zadanie drukowania mo na anulowa , korzystaj c z jednego nast puj cych sposobów.

Panel sterowania: Naci nij  (przycisk Anuluj). Spowoduje to usuni cie zadania
wdanej chwili przetwarzanego przez drukark . Nie wp ywa to na zlecenia oczekuj ce
na przetworzenie.
System Windows: Kliknij dwukrotnie ikon  drukarki, która jest wy wietlana w prawym
dolnym rogu ekranu komputera. Zaznacz zadanie drukowania, a nast pnie naci nij na
klawiaturze klawisz Delete (Usu ).
Mac OS X: Kliknij System Preferences (Preferencje systemu) iw oknie Print & Fax
(Drukowanie ifaksowanie) dwukrotnie kliknij dan  drukark . Zaznacz zadanie
drukowania, kliknij opcj Hold (Wstrzymaj) ikliknij przycisk Delete (Usu ).
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3 Korzystanie zpojemników
ztuszem
Aby zapewni  najlepsz  jako  drukowania z drukarki, nale y wykona  kilka prostych
czynno ci konserwacyjnych. W tej cz ci znajduj  si  wskazówki dotycz ce obs ugi
pojemników z tuszem i instrukcje wymiany pojemników, oraz wyrównywania i
czyszczenia g owicy drukuj cej.

W tym rozdziale opisano nast puj ce zagadnienia:

• Informacje na temat pojemników z tuszem
• Sprawdzanie szacowanego poziomu tuszu w pojemnikach
• Obs uga pojemników z tuszem
• Wymiana pojemników z tuszem
• Drukowanie przy u yciu jednego wk adu atramentowego
• Przechowywanie materia ów eksploatacyjnych
• Konserwacja wk adów atramentowych

Informacje na temat pojemników z tuszem
Poni sze wskazówki mog  by  pomocne przy konserwacji pojemników HP i
zapewnieniu sta ej jako  wydruków.

• Je li konieczna jest wymiana pojemnika z tuszem, zaczekaj a  b dzie dost pny
nowy pojemnik z tuszem do instalacji zanim wyjmiesz stary pojemnik.

Przestroga Nie pozostawiaj niezabezpieczonych pojemników z tuszem poza
urz dzeniem na d u szy czas. Mo e to spowodowa  jego uszkodzenie.

• Pojemniki z tuszem przechowuj zamkni te w oryginalnym opakowaniu, a  do
momentu ich u ycia.

• Wy cz drukark , naciskaj c przycisk  (Zasilanie) znajduj cy si  na urz dzeniu.
Zaczekaj a  wska nik zasilania zga nie, zanim od czysz przewód zasilaj cy lub
wy czysz listw  zasilaj c . W przypadku nieprawid owego od czenia drukarki
karetka mo e nie wróci  do prawid owego po o enia, powoduj c problemy z
pojemnikami z tuszem i jako ci  druku. Aby uzyska  wi cej informacji, zob. cz
Wy czanie drukarki.

• Pojemniki z tuszem przechowuj w temperaturze pokojowej (15-35°C lub 59–95°F).
• Nie musisz wymienia  pojemników dopóki nie spadnie jako  druku, ale istotne

obni enie jako ci druku mo e by  przyczyn  zu ycia jednego lub kilku
pojemników. Mo liwe rozwi zania obejmuj  sprawdzanie szacunkowych
poziomów tuszu pozosta ego w pojemnikach i czyszczenie pojemników z tuszem.
Czyszczenie pojemnika powoduje zu ycie tuszu. Wi cej informacji znajdziesz w
Czyszczenie wk adów atramentowych.

• Nie nale y czy ci  pojemników z tuszem, je li nie zachodzi taka potrzeba.
Niepotrzebne czyszczenie powoduje utrat  tuszu oraz skraca trwa o  pojemników.
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• Obchod  si  ostro nie z pojemnikami z tuszem. Upuszczanie, potrz sanie lub
nieostro ne obchodzenie si  z pojemnikami podczas instalacji mo e powodowa
tymczasowe problemy z drukowaniem.

• Je li przewozisz urz dzenie, wykonaj nast puj ce czynno ci by unikn  wycieku
tuszu z g owicy drukuj cej lub innych uszkodze  urz dzenia:

Sprawd , czy urz dzenie jest wy czone, naciskaj c przycisk  (Zasilania).
Karetka drukuj ca powinna przesun  si  na praw  stron  urz dzenia do
stacji serwisowej.
Sprawd , czy pojemniki z tuszem s  zainstalowane w urz dzeniu.

Tematy pokrewne
• Sprawdzanie szacowanego poziomu tuszu w pojemnikach
• Czyszczenie wk adów atramentowych

Sprawdzanie szacowanego poziomu tuszu w pojemnikach
Mo esz sprawdzi  szacowane poziomy atramentu w Przyborniku (Windows),
narz dziu HP Utility (Mac OS X) lub Przyborniku do urz dze  podr cznych PDA. Aby
uzyska  informacje na temat obs ugi tych narz dzi, zobacz Narz dzia zarz dzania
drukark . Mo esz tak e wydrukowa  stron  Stan drukarki by obejrze  ten informacje
(patrz Strony informacyjne drukarki).

Uwaga Ostrze enia o poziomie tuszu i wska niki podaj  przybli one dane
wy cznie w celu planowania. Gdy pojawi si  ostrze enie o niskim poziomie tuszu
postaraj si  zaopatrzy  w zamienny pojemnik, by unikn  opó nie  w drukowaniu.
Nie musisz wymienia  pojemników do czasu pogorszenia jako ci wydruku.

Uwaga Je li zosta  zainstalowany nape niany lub regenerowany pojemnik z
tuszem, lub gdy pojemnik by  u ywany w innej drukarce, wska nik poziomu tuszu
mo e by  niedok adny lub niedost pny.

Uwaga Tusz z pojemników jest wykorzystywany na szereg sposobów w procesie
drukowania, w tym w procesie inicjalizacji, który przygotowuje urz dzenie i
pojemniki do drukowania, podczas serwisowania g owicy, która utrzymuje czysto
dysz i prawid owy przep yw atramentu. W zu ytym pojemniku pozostaj  resztki
atramentu. Wi cej informacji znajdziesz na stronie www.hp.com/go/inkusage.
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Obs uga pojemników z tuszem
Przed wymian  lub rozpocz ciem czyszczenia pojemnika z tuszem nale y zapozna
si  znazwami cz ci oraz sposobem post powania zpojemnikami.

1 Styki wkolorze miedzi

2 Plastikowa ta ma zró ow  ko cówk  (musi zosta  zerwana przed instalacj  kasety
drukuj cej)

3 Dysze zaklejone ta m

Trzymaj pojemniki z tuszem za czarne, plastikowe boki etykiet  do góry. Nie dotykaj
dysz atramentowych ani styków wkolorze miedzi.

Uwaga Pojemniki z tuszem nale y obs ugiwa  ostro nie. Upuszczenie pojemnika
lub wstrz ni cie nim mo e spowodowa  tymczasowe problemy zdrukowaniem,
anawet trwa e uszkodzenie.

Wymiana pojemników z tuszem
Je li poziom tuszu jest niski, nale y wykona  nast puj ce instrukcje.

Uwaga Gdy poziomie tuszu w pojemniku b dzie bardzo niski, pojawi si
komunikat na wy wietlaczu. Poziomy atramentu mo na sprawdzi , korzystaj c z
Zestawu narz dzi (Windows), narz dzia HP Utility (Mac OS X) lub Przybornika do
urz dze  podr cznych PDA. Wi cej informacji na temat obs ugi tych narz dzi
mo na znale  w cz ci Narz dzia zarz dzania drukark .
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Uwaga Tusz znajduj cy si  w pojemniku jest u ywany podczas drukowania na
wiele sposobów, mi dzy innymi podczas przygotowywania drukarki ipojemników
do drukowania oraz do serwisowania g owic drukuj cych. Wzu ytym pojemniku
pozostaj  resztki tuszu. Wi cej informacji znajduje si  na stronie www.hp.com/go/
inkusage.

Ostrze enia o poziomie tuszu i wska niki podaj  przybli one dane wy cznie w celu
planowania. Gdy pojawi si  ostrze enie o niskim poziomie tuszu postaraj si
zaopatrzy  w zamienny pojemnik z tuszem, by unikn  opó nie  w drukowaniu. Nie
potrzeba wymienia  pojemników z tuszem do czasu spadku jako ci druku.

Aby uzyska  wi cej informacji na temat zamawiania pojemników z tuszem dla
urz dzenia, zobacz Zamawianie materia ów eksploatacyjnych wtrybie online.

Wymiana pojemników ztuszem
Aby za adowa  wymieni  wk ad atramentowy, post puj zgodnie ztymi instrukcjami.

1. Wyjmij nowy wk ad atramentowy zopakowania ipoci gnij za kolorowy j zyczek,
aby usun  foli  ochronn  zwk adu.

1 Styki w kolorze miedzi

2 Plastikowa ta ma z ró ow  ko cówk  (musi zosta  zerwana przed instalacj  kasety
drukuj cej)

3 Dysze zaklejone ta m

2. Przy w czonej drukarce, unie  przedni  pokryw . Poczekaj na zatrzymanie si
karetki Powinno to potrwa  tylko kilka sekund.

Przestroga Wyjmuj iinstaluj wk ady atramentowe tylko wtedy, gdy karetka si
nie porusza.
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3. Podnie  zatrzask wk adu atramentowego, aby go otworzy , anast pnie delikatnie
usu  wk ad zkomory.

4. W ó  nowy wk ad atramentowy do komory pod takim samym kontem, pod jakim
stary wk ad by  wyjmowany. Porównaj symbol na zatrzasku zsymbolem na
wk adzie atramentowym, aby upewni  si , e instalujesz w a ciwy wk ad.
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5. Zamknij zatrzask wk adu atramentowego. Je eli wk ad zosta  w o ony prawid owo,
zamkni cie zatrzasku spowoduje agodne wepchni cie wk adu do swojego kosza.
Przyci nij zatrzask, aby upewni  si , e jest on osadzony równo na wk adzie.

6. Zamknij przedni  pokryw .
7. Zanim zaczniesz u ywa  drukarki, zaczekaj, a  zostanie zako czona procedura

inicjowania dzia ania wk adu atramentowego, awk ad wróci do swojego
pocz tkowego po o enia, po lewej stronie drukarki.

Uwaga Nie otwieraj pokrywy zprzodu drukarki, dopóki procedura inicjowania
dzia ania wk adu atramentowego nie zostanie zako czona.

8. Wyrównaj wk ady atramentowe. Wi cej informacji znajdziesz wWyrównywanie
wk adów atramentowych.

Drukowanie przy u yciu jednego wk adu atramentowego
Je li atrament wjednym zwk adów sko czy si , zanim zd ysz go wymieni , nadal
mo esz drukowa  przy u yciu jednego wk adu atramentowego.

Wyj ty wk ad
atramentowy

Stosowane wk ady Uzyskany wydruk

Zczarnym atramentem Drukowanie tylko przy u yciu
trójkolorowego wk adu
atramentowego

Kolor iskala szaro ci

Trójkolorowy Drukowanie tylko przy u yciu
czarnego lub fotograficznego wk adu
atramentowego

Wszystkie dokumenty s
drukowane wskali szaro ci

Fotograficzny Drukowanie tylko przy u yciu
trójkolorowego wk adu
atramentowego

Kolor iskala szaro ci

Uwaga Drukowanie przy u yciu tylko jednego wk adu atramentowego mo e
przebiega  wolniej, ajako  druku mo e by  ni sza. Zaleca si  drukowanie przy
u yciu obu wk adów atramentowych. Drukowanie bez marginesów jest mo liwe
tylko wtedy, gdy jest zainstalowany trójkolorowy wk ad atramentowy.
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Przechowywanie materia ów eksploatacyjnych
Pojemniki z tuszem mo na pozostawi  w urz dzeniu przez d u szy czas. Aby jednak
zapewni  ich optymalny stan, nale y we w a ciwy sposób wy cza  urz dzenie. Aby
uzyska  wi cej informacji, zobacz Wy czanie drukarki.

Konserwacja wk adów atramentowych
W tym rozdziale opisano nast puj ce zagadnienia:

• Wyrównywanie wk adów atramentowych
• Kalibracja kolorów
• Czyszczenie wk adów atramentowych

Wyrównywanie wk adów atramentowych
Za ka dym razem, gdy zainstalujesz nowy wk ad atramentowy, wyrównaj wk ady
atramentowe, aby uzyska  jak najlepsz  jako  druku. Je li wydruk jest ziarnisty, s
na nim niepo dane punkty, ma postrz pione kraw dzie albo jego kolory nak adaj
si  na siebie, mo esz ponownie wyrówna  wk ady w aplikacji Przybornik albo
sterowniku drukowania (Windows), narz dziu HP Utility (Mac OS X) lub w
oprogramowaniu Przybornik do urz dze  PDA (Windows Mobile). Aby uzyska
informacje na temat obs ugi tych narz dzi, zobacz Narz dzia zarz dzania drukark .

Uwaga Przed rozpocz ciem wyrównywania wk adów atramentowych w ó  do
zasobnika czyste arkusze bia ego papieru. Podczas procesu wyrównywania
zostanie wydrukowana strona zawieraj ca wzory wyrównania.

• Zestaw narz dzi (Windows): Otwórz program Zestaw narz dzi. Aby uzyska
wi cej informacji, zobacz Narz dzia zarz dzania drukark . Kliknij kart Us ugi, a
nast pnie kliknij opcj Wyrównaj pojemniki z tuszem i post puj zgodnie z
instrukcjami wy wietlanymi na ekranie.

• HP Utility (Mac OS X): Otwórz program HP Utility. Aby uzyska  wi cej informacji,
zob. cz HP Utility (Mac OS X). Kliknij przycisk Align (Wyrównaj) i post puj
zgodnie z instrukcjami wy wietlanymi na ekranie.

Kalibracja kolorów
Je eli wynik kalibracji nie jest zadowalaj cy, kolory mo na kalibrowa  r cznie w celu
zapewnienia najlepszej jako ci druku.

Uwaga Kalibracj  kolorów nale y przeprowadza  tylko wtedy, gdy zainstalowane
s  wk ady atramentowe: trójkolorowy i fotograficzny. Fotograficzny wk ad
atramentowy mo na zakupi  osobno. Aby uzyska  wi cej informacji, zob. cz
Materia y eksploatacyjne iakcesoria firmy HP.

Wskazówka U ytkownicy urz dze  z systemem Windows Mobile mog
przeprowadzi  kalibracj  kolorów za pomoc  oprogramowania Przybornik do
urz dze  podr cznych PDA. Aby uzyska  wi cej informacji, zob. cz Przybornik
do urz dze podr cznych PDA (Microsoft Windows Mobile).
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Kalibracja kolorów reguluje odcienie kolorów na wydruku. Nale y wykona  t
procedur  tylko w przypadku, gdy:

• Wyst puje wyra na zmiana odcieni kolorów na wydruku na odcie ó ty,
turkusowy lub karmazynowy.

• Kolory maj  szary odcie .

Niskie poziomy atramentów we wk adach mog  by  przyczyn  niew a ciwego
odwzorowania kolorów.

• Zestaw narz dzi (Windows): Otwórz program Zestaw narz dzi. Aby uzyska
wi cej informacji, zobacz Narz dzia zarz dzania drukark . Kliknij kart Us ugi, a
nast pnie kliknij opcj Kalibracja kolorów i post puj zgodnie z instrukcjami
wy wietlanymi na ekranie.

• HP Utility (Mac OS X): Otwórz program HP Utility. Aby uzyska  wi cej informacji,
zob. cz HP Utility (Mac OS X). Kliknij opcj Kalibracja kolorów i post puj
zgodnie z instrukcjami wy wietlanymi na ekranie.

Czyszczenie wk adów atramentowych
Je li drukowane znaki s  niekompletne lub je li na wydrukach brakuje punktów lub
linii, konieczne mo e by  wyczyszczenie wk adów atramentowych. Powy sze objawy
wskazuj  na zatkanie dysz zpowodu zaschni cia atramentu na skutek zbyt d ugiego
dzia ania powietrza.

Uwaga Przed rozpocz ciem czyszczenia wk adów atramentowych upewnij si ,
e jest w nich atrament i e jego poziom nie jest niski. Niski poziom tuszu mo e

spowodowa  niepe ne znaki, brak kropek lub linii na wydrukach. Sprawd
wska niki wk adów, aby upewni  si , e nie wiec . Aby uzyska  wi cej informacji,
zob. cz Informacje na temat wska ników na panelu sterowania. Stan wk adów
atramentowych mo esz te  sprawdzi  na karcie Stan drukarki w aplikacji
Przybornik (Windows), w narz dziu HP Utility (Mac OS X) lub w oprogramowaniu
Przybornik do urz dze  PDA. Wymie  pojemniki z niskim poziomem tuszu. Aby
uzyska  wi cej informacji, zob. cz Wymiana pojemników z tuszem.

Wtym rozdziale opisano nast puj ce zagadnienia:

• Automatyczne czyszczenie wk adów atramentowych

Automatyczne czyszczenie wk adów atramentowych

Uwaga Czy  wk ady atramentowe tylko wtedy, kiedy jako  druku jest niska.
Podczas czyszczenia zu ywany jest atrament, wzwi zku zczym czas eksploatacji
wk adów ulega skróceniu. Istniej  trzy poziomy czyszczenia. Do kolejnego
poziomu czyszczenia nale y przej  tylko wprzypadku, gdy czyszczenie na
poprzednim poziomie nie da o zadowalaj cych wyników.
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Panel sterowania
1. Naci nij iprzytrzymaj  (przycisk Zasilanie).
2. Wczasie przytrzymywania przycisku, wykonaj jedn  zponi szych czynno ci.

Nale y przej  do kolejnego poziomu czyszczenia tylko wprzypadku, gdy
czyszczenie na poprzednim poziomie nie da o zadowalaj cych wyników.
a. Instrukcje czyszczenia na poziomie 1: Naci nij dwukrotnie  (przycisk Anuluj).
b. Instrukcje czyszczenia na poziomie 2: Naci nij dwukrotnie  (przycisk Anuluj)

ijednokrotnie  (przycisk Wznów).
c. Instrukcje czyszczenia na poziomie 3: Naci nij dwukrotnie  (przycisk Anuluj)

idwukrotnie  (przycisk Wznów).
3. Zwolnij  (przycisk Zasilanie).

Drukarka rozpocznie procedur  czyszczenia.

Przybornik (Windows)
1. Otwórz Przybornik. Aby uzyska  wi cej informacji, zob. cz Narz dzia

zarz dzania drukark .
2. Kliknij kart Us ugi, a nast pnie kliknij opcj Oczy  poj. z tuszem i post puj

zgodnie z instrukcjami wy wietlanymi na ekranie.

HP Utility (Mac OS X)
1. Otwórz program HP Utility. Wi cej informacji znajdziesz wHP Utility (Mac OS X).
2. Kliknij przycisk Clean (Wyczy ) ipost puj zgodnie zinstrukcjami wy wietlanymi na

ekranie.
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4 Rozwi  problem
W tym rozdziale opisano nast puj ce zagadnienia:

• Pomoc techniczna firmy HP
• Wskazówki i zasoby dotycz ce rozwi zywania problemów
• Rozwi zywanie problemów z drukowaniem
• S aba jako druku i nieoczekiwane wydruki
• Zaawansowana konserwacja pojemnika z tuszem
• Rozwi zywanie problemów z podawaniem papieru
• Rozwi zywanie problemów z instalacj
• Strony informacyjne drukarki
• Usuwanie zaci
• Informacje na temat wska ników na panelu sterowania

Pomoc techniczna firmy HP

Wprzypadku wyst pienia problemu nale y wykona  nast puj ce czynno ci:
1. Zapoznaj si  zdokumentacj  do czon  do drukarki.
2. Odwied  stron  internetow  pomocy firmy HP pod adresem www.hp.com/support.

Zpomocy online mog  korzysta  wszyscy klienci firmy HP. Jest to najszybsze
ród o aktualnych informacji odrukarce oraz wykwalifikowanej pomocy iobejmuje:

• Szybki dost p do wykwalifikowanych specjalistów wsparcia
• Aktualizacje sterowników ioprogramowania do drukarek HP
• Wa ne informacje dotycz ce rozwi zywania cz sto wyst puj cych problemów
• Proaktywne uaktualnienia drukarki, powiadomienia wsparcia oraz wiadomo ci

od HP udost pnianie po zarejestrowaniu urz dzenia HP All-in-One
Wi cej informacji znajdziesz wUzyskiwanie wsparcia technicznego drog
elektroniczn .

3. Zadzwo  do pomocy technicznej firmy HP. Opcje oraz dost pno  pomocy
technicznej zale  od drukarki, kraju/regionu i j zyka. Wi cej informacji znajdziesz
wTelefoniczna obs uga klientów HP.

Uzyskiwanie wsparcia technicznego drog  elektroniczn
Informacje dotycz ce pomocy technicznej igwarancji mo na znale  wwitrynie firmy
HP wsieci Web pod adresem www.hp.com/support. Gdy zostanie wy wietlony monit,
wybierz swój kraj/region, anast pnie kliknij Kontakt zfirm  HP, aby uzyska
informacje opomocy technicznej.

W witrynie internetowej mo na równie  znale  wsparcie techniczne, sterowniki,
materia y eksploatacyjne, informacje o zamawianiu oraz skorzysta  z innych opcji,
w tym:

• Uzyska  dost p do internetowych stron wsparcia technicznego.
• Aby uzyska  odpowiedzi na swoje pytania, wy lij HP wiadomo  e-mail.
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• Skontaktowa  si  online z pracownikiem technicznym firmy HP.
• Sprawd  dost pno  aktualizacji oprogramowania HP.

Mo na tak e uzyska  pomoc za pomoc  oprogramowania HP (Windows) lub
narz dzia HP Utility (Mac OS X), które zapewniaj  dost p do szczegó owych
rozwi za  cz sto wyst puj cych problemów. Wi cej informacji znajduje si  wcz ci
Narz dzia zarz dzania drukark  lub HP Utility (Mac OS X).

Opcje oraz dost pno  pomocy technicznej zale  od drukarki, kraju/regionu i j zyka.

Telefoniczna obs uga klientów HP
Numery telefonów pomocy technicznej izwi zane znimi koszty po cze  s  aktualne
wmomencie publikacji idotycz  po cze  wykonywanych zlinii stacjonarnych.
Wprzypadku telefonów komórkowych zastosowanie mog  mie  inne stawki.
Najbardziej aktualne numery telefoniczne do wsparcia HP mo na znale  na stronie
internetowej www.hp.com/support.

Wokresie gwarancyjnym mo na uzyska  pomoc wCentrum Obs ugi Klienta HP.

Uwaga HP nie oferuje wsparcia telefonicznego dla drukowania wsystemie Linux.
Wszelka pomoc jest dost pna wInternecie na nast puj cej stronie internetowej:
https://launchpad.net/hplip. Kliknij przycisk Ask aquestion (Zadaj pytanie), aby
rozpocz  procedur  wsparcia.

Wramach wspomnianej strony nie mo na uzyska  pomocy technicznej wzakresie
systemów Windows ani Mac OS X. Wprzypadku korzystania ztych systemów
operacyjnych zobacz stron www.hp.com/support.

W tym rozdziale opisano nast puj ce zagadnienia:

• Zanim zadzwonisz
• Okres obs ugi telefonicznej
• Numery wsparcia telefonicznego
• Po up ywie okresu obs ugi telefonicznej

Zanim zadzwonisz
Skontaktuj si  telefonicznie zdzia em pomocy technicznej HP, gdy jeste  przy
komputerze iurz dzeniu HP All-in-One. Przygotuj informacje dotycz ce:

• Numer modelu (dodatkowe informacje znajdziesz wOdnajdywanie numeru modelu
drukarki)

• Numer seryjny (umieszczony zty u lub na spodzie drukarki)
• Komunikaty wy wietlane podczas wyst powania problemu
• Odpowiedzi na poni sze pytania:

Czy sytuacja taka mia a ju  wcze niej miejsce?
Czy potrafisz doprowadzi  do jej wyst pienia ponownie?
Czy wokresie, wktórym zaistnia a ta sytuacja do komputera zosta y dodane
nowe sk adniki sprz towe lub programowe?
Czy przed wyst pieniem problemu co  si  sta o lub wyst powa y inne
symptomy (np. by a burza, urz dzenie HP All-in-One zosta o przesuni te itp.)?
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Okres obs ugi telefonicznej
U ytkownicy zAmeryki Pó nocnej, regionu Azji iPacyfiku oraz Ameryki aci skiej
(tak e Meksyku) mog  przez rok korzysta  zus ug telefonicznej pomocy technicznej.

Numery wsparcia telefonicznego
Wwielu miejscach firma HP udost pnia darmowy numer pomocy technicznej wokresie
gwarancji. Jednak niektóre numery pomocy mog  by  p atne.
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Aby uzyska  aktualn  list  numerów wsparcia telefonicznego, zobacz www.hp.com/
support.
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Po up ywie okresu obs ugi telefonicznej
Po zako czeniu okresu zapewniania pomocy telefonicznej us ugi pomocy technicznej
HP s  dost pne za dodatkow  op at . Pomoc mo na równie  uzyska  wwitrynie
pomocy technicznej HP: www.hp.com/support. Aby dowiedzie  si  wi cej na temat
opcji pomocy technicznej, skontaktuj si  ze sprzedawc  detalicznym produktów HP
lub zatelefonuj pod numer w a ciwy dla swojego kraju/regionu.

Wskazówki i zasoby dotycz ce rozwi zywania problemów
Zamieszczone tu wskazówki i zasoby u atwiaj  rozwi zywanie problemów
z drukowaniem.

• W przypadku zaci cia si  papieru zobacz Usuwanie zaci .
• W razie problemów z podawaniem papieru, takich jak przekrzywianie papieru czy

pobieranie kilku arkuszy naraz, zobacz Rozwi zywanie problemów z podawaniem
papieru.

• Upewnij si , e drukarka jest wstanie gotowo ci. Je eli kontrolki wiec  si  lub
mrugaj , zobacz rozdzia  pt. Informacje na temat wska ników na panelu sterowania.

• Kabel zasilaj cy i pozosta e kable s  sprawne i poprawnie po czone z drukark .
Sprawd , czy kabel jest dobrze pod czony do dzia aj cego gniazdka pr du
przemiennego, iczy drukarka jest w czona. Wymagania dotycz ce zasilania
znajdziesz wWymagania elektryczne.

• Materia y do druku s  prawid owo za adowane do podajnika inie zaci y si
wdrukarce.

• Sprawd , czy wk ady atramentowe s  zainstalowane wdrukarce prawid owo iwe
w a ciwych gniazdach. Przyci nij zatrzask, aby upewni  si , e jest on osadzony
równo na wk adzie. Upewnij si , e ta ma ochronna zosta a usuni ta ze
wszystkich wk adów.

• Wszystkie pokrywy s  zamkni te.
• Wszystkie ta my i materia y pakunkowe zosta y usuni te.
• Sprawd , czy drukarka mo e wydrukowa  stron  diagnostyczn  autotestu. Wi cej

informacji znajdziesz wStrony informacyjne drukarki.
• Drukarka jest ustawiona jako bie ca lub domy lna drukarka. W systemie

Windows ustaw urz dzenie jako domy lne w folderze Drukarki. Je li korzystasz z
systemu Mac OS X, ustaw j  jako domy ln  w sekcji Print & Fax (Drukowanie i
faksowanie). Wi cej informacji mo na znale  w dokumentacji komputera.

• Je li korzystasz z komputera z systemem Windows, nie jest wybrana opcja
Wstrzymaj drukowanie.

• Wykonuj c zadanie drukowania, nie masz uruchomionych zbyt wielu programów.
Przed ponown  prób  wykonania zadania zamknij nieu ywane programy lub
uruchom ponownie komputer.

• W przypadku po czenia Bluetooth niezb dne oprogramowanie jest instalowane w
urz dzeniu. Upewnij si , e ustawienia komunikacji Bluetooth s  poprawne. Aby
uzyska  wi cej informacji, zob. cz Konfigurowanie czno ci Bluetooth drukarki.

Niektóre problemy mo e rozwi za  zresetowanie drukarki.
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Rozwi zywanie problemów z drukowaniem
Wtym rozdziale opisano nast puj ce zagadnienia:

• Drukarka niespodziewanie wy cza si
• Wszystkie wska niki drukarki migaj
• Drukarka nie odpowiada (nie drukuje)
• Drukarka nie akceptuje wk adu atramentowego
• Drukarka drukuje bardzo wolno
• Jest drukowana pusta lub niekompletna strona
• Brak niektórych fragmentów wydruku lub wydruki s nieprawid owe
• Nieprawid owe rozmieszczenie tekstu lub grafik

Drukarka niespodziewanie wy cza si

Sprawd  zasilanie ipo czenia kabli zasilania
• Sprawd , czy kabel zasilaj cy jest dobrze pod czona do dzia aj cego gniazdka

pr du przemiennego. Wymagania dotycz ce zasilania znajdziesz wWymagania
elektryczne.

• Je li korzystasz zbaterii, upewnij si , e jest prawid owo zainstalowana.

Wszystkie wska niki drukarki migaj

Wyst pi  b d nieodwracalny
Od cz wszystkie kable (np. zasilaj cy, sieciowy iUSB), wyjmij bateri , zaczekaj ok. 20
sekund, pod cz kable ponownie iw ó  bateri , anast pnie naci nij dowolny przycisk
na panelu sterowania. Je li problem b dzie si  utrzymywa , odwied  witryn
internetow  HP (www.hp.com/support), aby znale  najnowsze informacje na temat
rozwi zywania problemów lub poprawki iaktualizacje oprogramowania drukarki.

Drukarka nie odpowiada (nie drukuje)

Sprawd  kolejk  wydruku
Zadanie drukowania mo e by  zablokowane wkolejce wydruku. Aby rozwi za  ten
problem, otwórz kolejk  wydruku, anuluj drukowanie wszystkich dokumentów
wkolejce, anast pnie dokonaj ponownego rozruchu komputera. Po dokonaniu
rozruchu ponów prób  drukowania. Informacje na temat otwierania kolejki drukowania
ianulowania zada  drukowania znajdziesz wpomocy systemu operacyjnego.

Sprawd  ustawienia drukarki
Wi cej informacji zawiera Wskazówki i zasoby dotycz ce rozwi zywania problemów.

Sprawd  instalacj  oprogramowania drukarki
Je li drukarka zostanie wy czona podczas drukowania, na ekranie komputera
powinien zosta  wy wietlony alert; je li tak si  nie stanie, oprogramowanie HP

Rozdzia  4

50 Rozwi  problem 

http://www.hp.com/support


drukarki prawdopodobnie jest zainstalowane niepoprawnie. Aby rozwi za  ten
problem, odinstaluj ca kowicie oprogramowanie drukarki, anast pnie ponownie je
zainstaluj. Wi cej informacji znajdziesz wOdinstaluj izainstaluj oprogramowanie HP
ponownie.

Sprawd  po czenia kabli
Upewnij si , e oba ko ce kabla USB s  prawid owo pod czone.

Sprawd  wszelkie zainstalowane na komputerze osobiste oprogramowanie typu
firewall (zapora)
Zapora to oprogramowanie, które chroni komputer przed niepo danym dost pem
realizowanym zsieci. Zapora taka mo e jednak blokowa  komunikacj  pomi dzy
komputerem adrukark . Wprzypadku problemu zkomunikacj  zdrukark , nale y
spróbowa  tymczasowo wy czy  zapor . Je li to nie pomo e, ród em problemu
zkomunikacj  nie jest zapora inale y j  ponownie w czy .
Je li wy czenie zapory umo liwia komunikacj  zdrukark , nale y jej przypisa  sta y
adres IP, anast pnie ponownie w czy  zapor .

Sprawdzanie bezprzewodowego po czenia Bluetooth
Mog  wyst pi  nieudane próby drukowania wi kszych plików zu yciem po czenia
bezprzewodowego Bluetooth. Spróbuj drukowa  mniejsze pliki. Wi cej informacji
znajdziesz wProblemy zkonfiguracj komunikacji bezprzewodowej Bluetooth.

Drukarka nie akceptuje wk adu atramentowego

Sprawdzanie wk adu atramentowego
• Wyjmij iw ó  wk ad atramentowy.
• Upewnij si , e wk ad atramentowy jest w o ony do w a ciwego gniazda. Upewnij

si , e ta ma ochronna zosta a wca o ci usuni ta zwk adu atramentowego. Wi cej
informacji znajdziesz wWymiana pojemników z tuszem.

R czne czyszczenie wk adu atramentowego
Przeprowad  procedur  czyszczenia wk adów atramentowych. Aby uzyska  wi cej
informacji, zobacz Zaawansowana konserwacja pojemnika z tuszem.

Wy czanie drukarki po wyj ciu wk adu atramentowego
Po wyj ciu wk adu atramentowego wy cz drukark , zaczekaj oko o 20 sekund,
anast pnie w cz j  ponownie bez zainstalowanego wk adu. Po ponownym
uruchomieniu drukarki w ó  wk ad atramentowy zpowrotem.
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Drukarka drukuje bardzo wolno

Sprawd  zasoby systemu
• Upewnij si , e komputer dysponuje zasobami wystarczaj cymi do wydrukowania

dokumentu wrozs dnym czasie. Je li komputer spe nia tylko minimalne
wymagania systemowe, drukowanie dokumentów mo e trwa  d u ej. Aby uzyska
wi cej informacji dotycz cych minimalnych izalecanych wymaga  systemowych,
zob. cz Wymagania systemowe.

• Je li komputer jest zbyt zaj ty wykonywaniem innych programów, dokumenty
mog  by  drukowane powoli. Spróbuj zamkn  niektóre programy, anast pnie
wydrukowa  dokument ponownie.

Sprawd  ustawienia oprogramowania drukarki
Urz dzenie drukuje wolniej, gdy jest wybrana opcja jako ci Najlepsza lub
Maksymalna rozdzielczo . Aby zwi kszy  pr dko  drukowania, wybierz inne
ustawienia druku wsterowniku drukowania. Wi cej informacji znajdziesz wDrukowanie.

Sprawd , czy nie ma zak óce  radiowych
Je li drukarka jest pod czona przy u yciu komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
idrukuje powoli, mo e to oznacza , e sygna  radiowy jest s aby. Wi cej informacji
znajdziesz wProblemy zkonfiguracj komunikacji bezprzewodowej Bluetooth.

Sprawdzanie bezprzewodowego po czenia Bluetooth
Mog  wyst pi  nieudane próby drukowania wi kszych plików zu yciem po czenia
bezprzewodowego Bluetooth. Spróbuj drukowa  mniejsze pliki. Wi cej informacji
znajdziesz wProblemy zkonfiguracj komunikacji bezprzewodowej Bluetooth.

Jest drukowana pusta lub niekompletna strona

Wyczy  wk ad atramentowy
Przeprowad  procedur  czyszczenia wk adów atramentowych. Wi cej informacji
znajdziesz wCzyszczenie wk adów atramentowych.

Sprawd  ustawienia materia ów
• Upewnij si , e w sterowniku drukowania wybrane zosta y ustawienia jako ci

druku odpowiednie do no nika za adowanego do zasobników.
• Upewnij si , e ustawienia strony w sterowniku drukowania s  zgodne z

rozmiarem no ników za adowanych do zasobnika.

Sprawdzanie bezprzewodowego po czenia Bluetooth
Mog  wyst pi  nieudane próby drukowania wi kszych plików zu yciem po czenia
bezprzewodowego Bluetooth. Spróbuj drukowa  mniejsze pliki. Wi cej informacji
znajdziesz wProblemy zkonfiguracj komunikacji bezprzewodowej Bluetooth.
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Drukarka pobiera wi cej ni  jeden arkusz naraz
Aby uzyska  wi cej informacji na temat problemów zpodawaniem papieru, zob. cz
Rozwi zywanie problemów z podawaniem papieru.

Wpliku znajduje si  pusta strona
Sprawd  plik, aby upewni  si , e nie zawiera pustej strony.

Brak niektórych fragmentów wydruku lub wydruki s  nieprawid owe

Sprawd  wk ady atramentowe
• Sprawd , czy obydwa wk ady drukuj ce s  zainstalowane ifunkcjonuj  prawid owo.
• By  mo e w pojemniku z tuszem ko czy si  atrament. Aby uzyska  wi cej

informacji, zob. cz Czyszczenie wk adów atramentowych.
• By  mo e w pojemniku z tuszem ko czy si  atrament. Wymie  pojemniki z niskim

poziomem tuszu. Aby uzyska  wi cej informacji, zob. cz Wymiana pojemników
z tuszem.

Sprawd  ustawienia marginesów
Sprawd , czy ustawienia marginesów wdokumencie nie przekraczaj  obszaru
wydruku wdrukarce. Wi cej informacji znajdziesz wUstawianie minimalnych marginesów.

Sprawd  ustawienia drukowania w kolorze
Upewnij si , e w sterowniku drukarki nie jest wybrana opcja Druk w skali szaro ci.
Otwórz okno dialogowe W a ciwo ci drukarki, kliknij kart Funkcje, anast pnie
upewnij si , e opcja Drukuj wskali szaro ci wmenu Kolor nie jest zaznaczona.

Sprawd  miejsce ustawienia drukarki id ugo  kabla USB
Silne pola elektromagnetyczne (takie jak te generowane przez monitory, silniki,
wiatraki, telewizory iinne, podobne urz dzenia) mog  czasem powodowa  niewielkie
zniekszta cenia na wydrukach. Przesu  drukark  zdala od ród a pól
elektromagnetycznych. Zaleca si  tak e by kabel USB nie by  d u szy ni  3 metry
wcelu ograniczenia wp ywu tych pól.

Sprawd  ustawienia urz dzenia PictBridge
Je li drukujesz przy u yciu technologii PictBridge, upewnij si , e ustawienia no nika
wdrukarce s  prawid owe lub domy lnie dostosowywane do bie cych ustawie
drukarki. Aby sprawdzi  bie ce ustawienia drukarki, zob. Strony informacyjne drukarki.

Sprawd  ustawienia druku bez obramowania
Je li drukujesz przy u yciu technologii PictBridge, upewnij si , e ustawienia no nika
wdrukarce s  prawid owe lub domy lnie dostosowywane do bie cych ustawie
drukarki. Aby sprawdzi  bie ce ustawienia drukarki, zob. Strony informacyjne drukarki.
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Sprawdzanie bezprzewodowego po czenia Bluetooth
Mog  wyst pi  nieudane próby drukowania wi kszych plików zu yciem po czenia
bezprzewodowego Bluetooth. Spróbuj drukowa  mniejsze pliki. Wi cej informacji
znajdziesz wProblemy zkonfiguracj komunikacji bezprzewodowej Bluetooth.

Sprawd  czcionk  dla telefonu komórkowego
Wprzypadku urz dze  zakupionych poza Azj  podczas próby wydrukowania czcionek
azjatyckich ztelefonu komórkowego mog  pojawi  si  kratki. Podczas drukowania
ztelefonu komórkowego przy u yciu czno ci Bluetooth czcionki azjatyckie s
obs ugiwane tylko wmodelach zakupionych wAzji.

Nieprawid owe rozmieszczenie tekstu lub grafik

Sprawd  sposób za adowania materia u
Upewnij si , e ograniczniki szeroko ci i d ugo ci materia u s  dobrze doci ni te do
kraw dzi stosu materia ów, a podajniki nie s  przepe nione. Wi cej informacji zawiera
adowanie no ników.

Sprawd  rozmiar materia ów
• Zawarto  strony mo e by  obci ta, je li rozmiar dokumentu jest wi kszy ni

rozmiar u ywanych materia ów.
• Upewnij si , e rozmiar no nika wybrany wsterowniku drukowania odpowiada

rozmiarowi no nika wzasobniku.

Sprawd  ustawienia marginesów
Je eli tekst lub elementy graficzne s  obci te na brzegach papieru, upewnij si , e
ustawienia marginesów dla dokumentu nie przekraczaj  obszaru wydruku drukarki.
Wi cej informacji znajdziesz wUstawianie minimalnych marginesów.

Sprawd  ustawienie orientacji strony
Upewnij si , e rozmiar no nika i orientacja strony wybrane w aplikacji s  zgodne z
ustawieniami w sterowniku drukowania. Wi cej informacji znajdziesz w Drukowanie.

Sprawd  miejsce ustawienia drukarki id ugo  kabla USB
Silne pola elektromagnetyczne (takie jak te generowane przez monitory, silniki,
wiatraki, telewizory iinne, podobne urz dzenia) mog  czasem powodowa  niewielkie
zniekszta cenia na wydrukach. Przesu  drukark  zdala od ród a pól
elektromagnetycznych. Zaleca si  tak e by kabel USB nie by  d u szy ni  3 metry
wcelu ograniczenia wp ywu tych pól.

Je li powy sze rozwi zania zawiod , przyczyn  problemu mo e by  to, e aplikacja
nie potrafi poprawnie zinterpretowa  ustawie  drukowania. Wtakiej sytuacji nale y
wyszuka  opisy znanych konfliktów zoprogramowaniem winformacjach owersji,
zapozna  si  zdokumentacj  aplikacji lub skontaktowa  si  zproducentem
oprogramowania.
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S aba jako  druku i nieoczekiwane wydruki
Niniejszy rozdzia  zawiera nast puj ce tematy:

• Wskazówki ogólne
• Drukowane s niezrozumia e znaki
• Atrament si rozmazuje
• Atrament nie wype nia ca kowicie tekstu lub grafiki
• Wydruk jest wyblak y lub kolory s matowe
• Kolory s drukowane w trybie czarno-bia ym
• Drukowane s niew a ciwe kolory
• Na wydrukach kolory zalewaj si nawzajem
• Kolory nie s w a ciwie wyrównane
• Smugi lub linie na wydrukach

Wskazówki ogólne

Sprawd  wk ady atramentowe
• Sprawd , czy obydwa wk ady drukuj ce s  zainstalowane ifunkcjonuj  prawid owo.
• Konieczne mo e by  wyczyszczenie wk adów atramentowych. Patrz Czyszczenie

wk adów atramentowych.
• By  mo e w pojemniku z tuszem ko czy si  atrament. Wymie  pojemniki z niskim

poziomem tuszu. Spróbuj wyj  pojemniki z tuszem i ponownie je w o y ,
upewniaj c si , czy zaskoczy y one dok adnie na swoje miejsce. Aby uzyska
wi cej informacji, zob. cz Wymiana pojemników z tuszem.

• Za ka dym razem, gdy zainstalujesz nowy wk ad atramentowy, wyrównaj wk ady
atramentowe, aby uzyska  jak najlepsz  jako  druku. Je li wydruk jest ziarnisty,
s  na nim niepo dane punkty, ma postrz pione kraw dzie albo jego kolory
nak adaj  si  na siebie, mo esz ponownie wyrówna  wk ady w aplikacji Przybornik
albo sterowniku drukowania (Windows), narz dziu HP Utility (Mac OS X) lub w
oprogramowaniu Przybornik do urz dze  PDA (Windows Mobile). Aby uzyska
wi cej informacji, zob. cz Wyrównywanie wk adów atramentowych.

• Upuszczenie lub uderzenie wk adów drukuj cych mo e spowodowa  przej ciowe
problemy zjako ci  druku. Aby rozwi za  ten problem, pozostaw wk ad
atramentowy wdrukarce na czas od 2 do 24 godzin.

• U ywaj wk adu atramentowego odpowiedniego do danego zadania. Aby uzyska
najlepsze wyniki, u ywaj wk adu HP zczarnym atramentem do drukowania
dokumentów tekstowych, awk adów HP zatramentem fotograficznym lub szarym
— do drukowania zdj  wkolorze lub wczerni.

• Upewnij si , e wk ady atramentowe s  nienaruszone. Ponowne nape nianie lub
u ywanie niezgodnych atramentów mo e spowodowa  nieprawid owe dzia anie
systemu druku, atym samym obni enie jako ci druku iuszkodzenie drukarki lub
wk adu atramentowego. Firma HP nie gwarantuje ani nie obs uguje nape nianych
ponownie pojemników ztuszem. Aby uzyska  informacje dotycz ce zamawiania,
patrz cz Materia y eksploatacyjne iakcesoria firmy HP.
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Sprawd  jako  papieru
Papier mo e by  zbyt wilgotny lub zbyt szorstki. Upewnij si , e materia y s  zgodne
ze specyfikacjami HP, i ponów prób  drukowania. Wi cej informacji zawiera Dane
dotycz ce no ników.

Sprawd  rodzaj materia ów za adowanych do drukarki
• Upewnij si , e za adowane materia y s  obs ugiwane przez u yte podajniki.

Wi cej informacji zawiera Dane dotycz ce no ników.
• Upewnij si , e w sterowniku drukarki jest wybrany ten podajnik, który zawiera

materia y przewidziane do u ycia.

Sprawd  rolki drukarki
Rolki wdrukarce mog  by  brudne, wzwi zku zczym na wydrukach pojawiaj  si  linie
ismugi. Wy cz drukark , wyjmij bateri , anast pnie od cz kabel zasilaj cy. Wyczy
rolki drukarki prowadz ce wydruk wilgotn  szmatk  niepozostawiaj c  w ókien
ispróbuj wydrukowa  materia y ponownie.

Sprawd  miejsce ustawienia drukarki id ugo  kabla USB
Silne pola elektromagnetyczne (takie jak te generowane przez monitory, silniki,
wiatraki, telewizory iinne, podobne urz dzenia) mog  czasem powodowa  niewielkie
zniekszta cenia na wydrukach. Przesu  drukark  zdala od ród a pól
elektromagnetycznych. Zaleca si  tak e by kabel USB nie by  d u szy ni  3 metry
wcelu ograniczenia wp ywu tych pól.

Sprawdzanie bezprzewodowego po czenia Bluetooth
Mog  wyst pi  nieudane próby drukowania wi kszych plików zu yciem po czenia
bezprzewodowego Bluetooth. Spróbuj drukowa  mniejsze pliki. Wi cej informacji
znajdziesz wProblemy zkonfiguracj komunikacji bezprzewodowej Bluetooth.

Drukowane s  niezrozumia e znaki
Wprzypadku wyst pienia przerwy wwykonywaniu zadania, drukarka mo e nie
rozpozna  reszty zadania.
Anuluj zlecenie druku ipoczekaj, a  drukarka powróci do stanu gotowo ci. Je li
drukarka nie wraca do stanu gotowo ci, anuluj wszystkie zadania iznów zaczekaj. Gdy
drukarka b dzie gotowa, wy lij ponownie zadanie. Je li pojawi si  monit opowtórzenie
próby wydruku zlecenia , kliknij Anuluj.

Sprawd  po czenia kabli
Je li drukarka ikomputer s  po czone kablem USB, problem mo e wynika  ze z ego
po czenia.
Upewnij si , e kabel jest zobu stron poprawnie pod czony. Je li problem nadal
wyst puje, wy cz drukark , od cz kabel od drukarki, w cz drukark  nie pod czaj c
kabla iusu  wszystkie pozosta e zlecenia zbufora drukowania. Kiedy kontrolka
zasilania b dzie si wieci , anie miga , ponownie pod cz kabel.
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Sprawd  plik dokumentu
Plik dokumentu mo e by  uszkodzony. Je li zpoziomu tej samej aplikacji mo esz
wydrukowa  inne materia y, spróbuj wydrukowa  kopi  zapasow  danego dokumentu,
je li jest dost pna.

Sprawd  czcionk  dla telefonu komórkowego
Mog  pojawi  si  kratki podczas próby drukowania czcionek azjatyckich wprzypadku
drukarek zakupionych poza Azj . Podczas drukowania ztelefonu komórkowego przy
u yciu czno ci Bluetooth czcionki azjatyckie s  obs ugiwane tylko wmodelach
zakupionych wAzji.

Atrament si  rozmazuje

Sprawd  ustawienia drukowania
• Je li drukujesz dokumenty wymagaj ce zu ycia du ych ilo ci atramentu lub

drukujesz na mniej ch onnych no nikach, przed dalsz  obróbk  pozostaw
dokumenty do wyschni cia. W szczególno ci dotyczy to folii. W sterowniku
drukowania wybierz jako  druku Najlepsza, wyd u  czas schni cia atramentu i
przy u yciu opcji wyboru ilo ci atramentu zmniejsz nasycenie. Mo esz to zrobi  w
funkcjach zaawansowanych (Windows) lub funkcjach zwi zanych z atramentem
(Mac OS X). Nale y jednak zauwa y , e zmniejszenie nasycenia atramentem
mo e spowodowa  wyblak y wygl d wydruków.

• Dokumenty kolorowe o ywych, mieszanych barwach mog  si  marszczy  lub
rozmazywa , gdy s  drukowane z jako ci Najlepsza. Spróbuj drukowa  w innych
trybach, na przyk ad w trybie Normalnym, aby zmniejszy  ilo  atramentu, albo
u yj papieru HP Premium przeznaczonego do drukowania kolorowych
dokumentów o ywych barwach. Wi cej informacji zawiera Drukowanie.

Sprawd  format irodzaj materia u
• Nie powinno si  drukowa  na materiale oformacie mniejszym, ni  format wydruku.

Wprzypadku drukowania bez obramowania, upewnij si , czy wpodajniku znajduje
si  materia  w a ciwego formatu. Je eli korzystasz zmateria u niew a ciwego
formatu, plamy zatramentu mog  pojawi  si  udo u strony wkolejnych wydrukach.

• Niektóre rodzaje materia ów mog le wch ania  tusz. Na takich no nikach
atrament b dzie sech  wolniej, wi c mo e si  rozmazywa . Wi cej informacji
znajdziesz wDane dotycz ce no ników.

Sprawd  zbiornik zu ytego atramentu
Wyjmij zbiornik zu ytego atramentu isprawd , czy jest pe ny. Je eli nie jest pe ny,
za ó  zbiornik zpowrotem. Je eli jest pe ny, wymie  go na nowy. Aby uzyska
informacje na temat wyjmowania iwymiany zbiornika zu ytego atramentu, zobacz
cz  pt. Wymiana zbiornika zu ytego tuszu.

Wyczy  pojemniki ztuszem
Konieczne mo e by  wyczyszczenie wk adów atramentowych. Wi cej informacji
znajdziesz wCzyszczenie wk adów atramentowych.
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Atrament nie wype nia ca kowicie tekstu lub grafiki

Sprawd  wk ady atramentowe
• Sprawd , czy zainstalowane s  oba wk ady — zczarnym atramentem oraz ztrzema

kolorami atramentów — iczy dzia aj  poprawnie.
• Konieczne mo e by  wyczyszczenie wk adów atramentowych. Patrz Czyszczenie

wk adów atramentowych.
• By  mo e w pojemniku z tuszem ko czy si  atrament. Wymie  pojemniki z niskim

poziomem tuszu. Spróbuj wyj  pojemniki z tuszem i ponownie je w o y ,
upewniaj c si , czy zaskoczy y one dok adnie na swoje miejsce. Aby uzyska
wi cej informacji, zob. cz Wymiana pojemników z tuszem.

• Upewnij si , e wk ady atramentowe s  nienaruszone. Ponowne nape nianie lub
u ywanie niezgodnych atramentów mo e spowodowa  nieprawid owe dzia anie
systemu druku, atym samym obni enie jako ci druku iuszkodzenie drukarki lub
wk adu atramentowego. Firma HP nie gwarantuje ani nie obs uguje nape nianych
ponownie pojemników ztuszem. Aby uzyska  informacje dotycz ce zamawiania,
patrz cz Materia y eksploatacyjne iakcesoria firmy HP.

Sprawd  rodzaj materia u
Niektóre rodzaje materia ów nie s  odpowiednie do u ycia wtej drukarce. Wi cej
informacji znajdziesz wDane dotycz ce no ników.

Wydruk jest wyblak y lub kolory s  matowe

Sprawd  tryb drukowania
Tryby Wersja robocza lub Szybko w sterowniku drukowania umo liwiaj  szybsze
drukowanie, które jest dobre do drukowania wersji roboczych. Aby uzyska  lepsze
rezultaty, wybierz ustawienie Normalna lub Najlepsza. Wi cej informacji znajdziesz w
Drukowanie.

Sprawd  ustawienia rodzaju papieru
Drukuj c na folii lub na innym materiale specjalnym, nale y wybra  w sterowniku
drukarki odpowiedni rodzaj materia u. Wi cej informacji zawiera Drukowanie na
papierze orozmiarze niestandardowym.

Sprawd  wk ady atramentowe
• Sprawd , czy zainstalowane s  oba wk ady — zczarnym atramentem oraz ztrzema

kolorami atramentów — iczy dzia aj  poprawnie.
• Konieczne mo e by  wyczyszczenie wk adów atramentowych. Patrz Czyszczenie

wk adów atramentowych.
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• By  mo e w pojemniku z tuszem ko czy si  atrament. Wymie  pojemniki z niskim
poziomem tuszu. Spróbuj wyj  pojemniki z tuszem i ponownie je w o y ,
upewniaj c si , czy zaskoczy y one dok adnie na swoje miejsce. Aby uzyska
wi cej informacji, zob. cz Wymiana pojemników z tuszem.

• Upewnij si , e wk ady atramentowe s  nienaruszone. Ponowne nape nianie lub
u ywanie niezgodnych atramentów mo e spowodowa  nieprawid owe dzia anie
systemu druku, atym samym obni enie jako ci druku iuszkodzenie drukarki lub
wk adu atramentowego. Firma HP nie gwarantuje ani nie obs uguje nape nianych
ponownie pojemników ztuszem. Aby uzyska  informacje dotycz ce zamawiania,
patrz cz Materia y eksploatacyjne iakcesoria firmy HP.

Kolory s  drukowane w trybie czarno-bia ym

Sprawd  ustawienia drukowania
Upewnij si , e w sterowniku drukarki nie jest wybrana opcja Druk w skali szaro ci.
Otwórz okno dialogowe W a ciwo ci drukarki, kliknij kart Funkcje, anast pnie
upewnij si , e opcja Drukuj wskali szaro ci wmenu Kolor nie jest zaznaczona.

Sprawd  wk ady atramentowe
• Sprawd , czy zainstalowane s  oba wk ady — zczarnym atramentem oraz ztrzema

kolorami atramentów — iczy dzia aj  poprawnie.
• Konieczne mo e by  wyczyszczenie wk adów atramentowych. Patrz Czyszczenie

wk adów atramentowych.
• By  mo e w pojemniku z tuszem ko czy si  atrament. Wymie  pojemniki z niskim

poziomem tuszu. Spróbuj wyj  pojemniki z tuszem i ponownie je w o y ,
upewniaj c si , czy zaskoczy y one dok adnie na swoje miejsce. Aby uzyska
wi cej informacji, zob. cz Wymiana pojemników z tuszem.

• Upewnij si , e wk ady atramentowe s  nienaruszone. Ponowne nape nianie lub
u ywanie niezgodnych atramentów mo e spowodowa  nieprawid owe dzia anie
systemu druku, atym samym obni enie jako ci druku iuszkodzenie drukarki lub
wk adu atramentowego. Firma HP nie gwarantuje ani nie obs uguje nape nianych
ponownie pojemników ztuszem. Aby uzyska  informacje dotycz ce zamawiania,
patrz cz Materia y eksploatacyjne iakcesoria firmy HP.

Drukowane s  niew a ciwe kolory

Sprawd  ustawienia drukowania
Upewnij si , e w sterowniku drukarki nie jest wybrana opcja Druk w skali szaro ci.
Otwórz okno dialogowe W a ciwo ci drukarki, kliknij kart Funkcje, anast pnie
upewnij si , e opcja Drukuj wskali szaro ci wmenu Kolor nie jest zaznaczona.

Sprawd  wk ady atramentowe
• Sprawd , czy zainstalowane s  oba wk ady — zczarnym atramentem oraz ztrzema

kolorami atramentów — iczy dzia aj  poprawnie.
• Konieczne mo e by  wyczyszczenie wk adów atramentowych. Patrz Czyszczenie

wk adów atramentowych.
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• By  mo e w pojemniku z tuszem ko czy si  atrament. Wymie  pojemniki z niskim
poziomem tuszu. Spróbuj wyj  pojemniki z tuszem i ponownie je w o y ,
upewniaj c si , czy zaskoczy y one dok adnie na swoje miejsce. Aby uzyska
wi cej informacji, zobacz Wymiana pojemników z tuszem.

• Upewnij si , e wk ady atramentowe s  nienaruszone. Ponowne nape nianie lub
u ywanie niezgodnych atramentów mo e spowodowa  nieprawid owe dzia anie
systemu druku, atym samym obni enie jako ci druku iuszkodzenie drukarki lub
wk adu atramentowego. Firma HP nie gwarantuje ani nie obs uguje nape nianych
ponownie pojemników ztuszem. Aby uzyska  informacje dotycz ce zamawiania,
patrz cz Materia y eksploatacyjne iakcesoria firmy HP.

Na wydrukach kolory zalewaj  si  nawzajem

Sprawd  wk ady atramentowe
• Sprawd , czy zainstalowane s  oba wk ady — zczarnym atramentem oraz ztrzema

kolorami atramentów — iczy dzia aj  poprawnie.
• Konieczne mo e by  wyczyszczenie wk adów atramentowych. Patrz Czyszczenie

wk adów atramentowych.
• By  mo e w pojemniku z tuszem ko czy si  atrament. Wymie  pojemniki z niskim

poziomem tuszu. Spróbuj wyj  pojemniki z tuszem i ponownie je w o y ,
upewniaj c si , czy zaskoczy y one dok adnie na swoje miejsce. Aby uzyska
wi cej informacji, zob. cz Wymiana pojemników z tuszem.

• Upewnij si , e wk ady atramentowe s  nienaruszone. Ponowne nape nianie lub
u ywanie niezgodnych atramentów mo e spowodowa  nieprawid owe dzia anie
systemu druku, atym samym obni enie jako ci druku iuszkodzenie drukarki lub
wk adu atramentowego. Firma HP nie gwarantuje ani nie obs uguje nape nianych
ponownie pojemników ztuszem. Aby uzyska  informacje dotycz ce zamawiania,
patrz cz Materia y eksploatacyjne iakcesoria firmy HP.

Sprawd  rodzaj materia u
Niektóre rodzaje materia ów nie s  odpowiednie do u ycia wtej drukarce. Wi cej
informacji znajdziesz wDane dotycz ce no ników.

Kolory nie s  w a ciwie wyrównane

Sprawd  wk ady atramentowe
• Sprawd , czy zainstalowane s  oba wk ady — zczarnym atramentem oraz ztrzema

kolorami atramentów — iczy dzia aj  poprawnie.
• Konieczne mo e by  wyczyszczenie wk adów atramentowych. Patrz Czyszczenie

wk adów atramentowych.
• By  mo e w pojemniku z tuszem ko czy si  atrament. Wymie  pojemniki z niskim

poziomem tuszu. Spróbuj wyj  pojemniki z tuszem i ponownie je w o y ,
upewniaj c si , czy zaskoczy y one dok adnie na swoje miejsce. Aby uzyska
wi cej informacji, zob. cz Wymiana pojemników z tuszem.

Rozdzia  4

60 Rozwi  problem 



• Za ka dym razem, gdy zainstalujesz nowy wk ad atramentowy, wyrównaj wk ady
atramentowe, aby uzyska  jak najlepsz  jako  druku. Je li wydruk jest ziarnisty,
s  na nim niepo dane punkty, ma postrz pione kraw dzie albo jego kolory
nak adaj  si  na siebie, mo esz ponownie wyrówna  wk ady w aplikacji Przybornik
albo sterowniku drukowania (Windows), narz dziu HP Utility (Mac OS X) lub w
oprogramowaniu Przybornik do urz dze  PDA (Windows Mobile). Aby uzyska
wi cej informacji, zob. cz Wyrównywanie wk adów atramentowych.

• Upewnij si , e wk ady atramentowe s  nienaruszone. Ponowne nape nianie lub
u ywanie niezgodnych atramentów mo e spowodowa  nieprawid owe dzia anie
systemu druku, atym samym obni enie jako ci druku iuszkodzenie drukarki lub
wk adu atramentowego. Firma HP nie gwarantuje ani nie obs uguje nape nianych
ponownie pojemników ztuszem. Aby uzyska  informacje dotycz ce zamawiania,
patrz cz Materia y eksploatacyjne iakcesoria firmy HP.

Sprawd  rozmieszczenie rysunków
U yj funkcji powi kszania lub podgl du wydruku oprogramowania drukarki, aby
sprawdzi , czy rozmieszczenie grafik na stronie jest poprawne.

Smugi lub linie na wydrukach

Sprawd  tryb drukowania
Spróbuj w czy  w sterowniku drukowania tryb Najlepsza. Wi cej informacji
znajdziesz w Drukowanie.

Sprawd  wk ady atramentowe
• Wyczy  wk ady atramentowe. Wi cej informacji znajdziesz wCzyszczenie

wk adów atramentowych.
• Za ka dym razem, gdy zainstalujesz nowy wk ad atramentowy, wyrównaj wk ady

atramentowe, aby uzyska  jak najlepsz  jako  druku. Je li wydruk jest ziarnisty,
s  na nim niepo dane punkty, ma postrz pione kraw dzie albo jego kolory
nak adaj  si  na siebie, mo esz ponownie wyrówna  wk ady w aplikacji Przybornik
albo sterowniku drukowania (Windows), narz dziu HP Utility (Mac OS X) lub w
oprogramowaniu Przybornik do urz dze  PDA (Windows Mobile). Aby uzyska
wi cej informacji, zobacz Wyrównywanie wk adów atramentowych.

• Upewnij si , e wk ady atramentowe s  nienaruszone. Ponowne nape nianie lub
u ywanie niezgodnych atramentów mo e spowodowa  nieprawid owe dzia anie
systemu druku, atym samym obni enie jako ci druku iuszkodzenie drukarki lub
wk adu atramentowego. Firma HP nie gwarantuje ani nie obs uguje nape nianych
ponownie pojemników ztuszem. Aby uzyska  informacje dotycz ce zamawiania,
patrz cz Materia y eksploatacyjne iakcesoria firmy HP.

Zaawansowana konserwacja pojemnika z tuszem
W tym rozdziale opisano nast puj ce zagadnienia:

• Czyszczenie styków wk adu atramentowego
• Czyszczenie obszaru wokó dysz
• Wymiana zbiornika zu ytego tuszu
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Czyszczenie styków wk adu atramentowego
Przed czyszczeniem styków wk adu atramentowego wyjmij go i sprawd , czy nic ich
nie zakrywa, po czym w ó  wk ad z powrotem do urz dzenia.

Sprawd , czy dysponujesz nast puj cymi materia ami:

• Sucha g bka, niepostrz piona ciereczka lub inny mi kki materia , który nie
rozpadnie si  wr kach inie zostawi k aczków.

Wskazówka Filtry do ekspresu do kawy nie strz pi  si  inadaj  si  do
czyszczenia wk adów atramentowych.

• Woda destylowana, filtrowana lub mineralna (woda zkranu mo e zawiera
zanieczyszczenia, które mog  uszkodzi  pojemniki ztuszem).

Przestroga Do czyszczenia styków nie wolno u ywa rodków czyszcz cych
ani alkoholu. rodki te mog  uszkodzi  pojemniki z tuszem lub drukark .

Czyszczenie styków pojemnika ztuszem
1. W cz urz dzenie i otwórz przedni  pokryw .

Karetka przesunie si  na rodek drukarki.
2. Poczekaj na zatrzymanie karetki wpo o eniu spoczynkowym, anast pnie wyjmij

wtyczk  zasilacza zgniazda wtylnej cz ci urz dzenia.
3. Podnie  zatrzask wk adu atramentowego, aby go otworzy , a nast pnie delikatnie

usu  wk ad z komory.
4. Sprawd , czy na stykach pojemnika ztuszem nie osadzi  si  tusz lub brud.
5. Zmocz czyst  g bk  lub ciereczk  wwodzie destylowanej iwyci nij.
6. Trzymaj wk ad atramentowy za boki.
7. Wyczy  tylko styki w kolorze miedzi. Pozostaw wk ady atramentowe na oko o

dziesi  minut do wyschni cia.

1 Styki wkolorze miedzi

2 Dysze (nie czy ci )
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8. W ó  pojemnik z tuszem do komory pod takim samym k tem, pod jakim by
wyjmowany stary wk ad.

9. Zamknij zatrzask wk adu atramentowego. Je eli pojemnik zosta  w o ony
prawid owo, zamkni cie zatrzasku spowoduje agodne wepchni cie pojemnika do
swojego kosza. Przyci nij zatrzask, aby upewni  si , e jest on osadzony równo
na pojemniku.

10. Je li to konieczne, wykonaj powy sze czynno ci dla pozosta ych wk adów
atramentowych.

11. Zamknij przedni  pokryw  i ponownie pod cz przewód zasilania z ty u urz dzenia.
12. Zanim zaczniesz u ywa  drukarki, zaczekaj, a  zostanie zako czona procedura

inicjowania dzia ania wk adu atramentowego, a wk ad wróci do swojego
pocz tkowego po o enia, po lewej stronie drukarki.

Uwaga Nie otwieraj pokrywy z przodu drukarki, dopóki procedura inicjowania
dzia ania wk adu atramentowego nie zostanie zako czona.

13. Wyrównaj wk ady atramentowe. Aby uzyska  wi cej informacji, zobacz
Wyrównywanie wk adów atramentowych.

Czyszczenie obszaru wokó  dysz
Je li drukarka jest u ywana w zapylonym pomieszczeniu, w rodku mo e gromadzi
si  niewielka ilo  osadów. Na osady mog  sk ada  si  kurz, w osy, w ókna dywanów
lub ubra . Je li osady te dostan  si  na wk adach atramentowych, na drukowanych
stronach mog  powstawa  zacieki lub smugi atramentu. Wycieki atramentu mo na
usun , czyszcz c obszar wokó  dysz atramentowych zgodnie z opisem w niniejszym
dokumencie.

Uwaga Obszar wokó  dysz nale y czy ci , tylko je li zacieki i smugi atramentu
wyst puj  na wydrukowanych stronach po wyczyszczeniu pojemników z tuszem
za pomoc  oprogramowania zainstalowanego wraz z drukark . Aby uzyska
wi cej informacji, zob. cz Czyszczenie wk adów atramentowych.

Sprawd , czy dysponujesz nast puj cymi materia ami:

• Sucha g bka, niepostrz piona ciereczka lub inny mi kki materia , który nie
rozpadnie si  wr kach inie zostawi k aczków.

Wskazówka Filtry do ekspresu do kawy nie strz pi  si  inadaj  si  do
czyszczenia wk adów atramentowych.

• Woda destylowana, filtrowana lub mineralna (woda zkranu mo e zawiera
zanieczyszczenia, które mog  uszkodzi  pojemniki ztuszem).

Przestroga Nie nale y dotyka  styków miedzianych oraz dysz g owicy
drukuj cej. Dotykanie tych cz ci mo e spowodowa  zapychanie si  dysz,
brak podawania tuszu, oraz zawodno  styków elektrycznych.
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Czyszczenie obszaru wokó  dysz
1. W cz drukark  i otwórz przedni  pokryw .

Karetka przesunie si  na rodek drukarki.
2. Poczekaj na zatrzymanie karetki wpo o eniu spoczynkowym, anast pnie wyjmij

wtyczk  zasilacza zgniazda wtylnej cz ci urz dzenia.
3. Podnie  zatrzask wk adu atramentowego, aby go otworzy , a nast pnie delikatnie

usu  wk ad z komory.

Uwaga Nie wyjmuj równocze nie obu wk adów atramentowych. Pojemniki z
tuszem nale y wyjmowa  i czy ci  osobno. Nie pozostawiaj pojemnika z
tuszem poza drukark  d u ej ni  przez 30 minut.

4. Po ó  wk ad atramentowy na papierze, tak aby dysze by y skierowane wgór .
5. Lekko zwil  czyst  g bk  w wodzie destylowanej i wyci nij nadmiar wody.
6. Za pomoc  wacika oczy  przód ikraw dzie wokó  obszaru dysz, jak pokazano

poni ej.

1 P ytka dyszy (nie czy ci )

2 Przednia strona ikraw dzie wokó  obszaru dysz

Przestroga Nie nale y czy ci  p ytki dyszy.

7. W ó  pojemnik z tuszem do komory pod takim samym k tem, pod jakim by
wyjmowany stary wk ad.

8. Zamknij zatrzask wk adu atramentowego. Je eli pojemnik zosta  w o ony
prawid owo, zamkni cie zatrzasku spowoduje agodne wepchni cie pojemnika do
swojego kosza. Przyci nij zatrzask, aby upewni  si , e jest on osadzony równo
na pojemniku.

9. Je li to konieczne, wykonaj powy sze czynno ci dla pozosta ych wk adów
atramentowych.

10. Zamknij przedni  pokryw  i ponownie pod cz przewód zasilania z ty u urz dzenia.
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11. Zanim zaczniesz u ywa  drukarki, zaczekaj, a  zostanie zako czona procedura
inicjowania dzia ania wk adu atramentowego, a wk ad wróci do swojego
pocz tkowego po o enia, po lewej stronie drukarki.

Uwaga Nie otwieraj pokrywy z przodu drukarki, dopóki procedura inicjowania
dzia ania wk adu atramentowego nie zostanie zako czona.

12. Wyrównaj wk ady atramentowe. Aby uzyska  wi cej informacji, zob. cz
Wyrównywanie wk adów atramentowych.

Wymiana zbiornika zu ytego tuszu
W wymiennym module serwisowym atramentu znajduje si  zu yty atrament z wk adu
z czarnym atramentem. Kiedy modu  serwisowy atramentu jest niemal pe ny,
wska niki drukarki wiec , wskazuj c na konieczno  wymiany modu u. Aby uzyska
wi cej informacji, zob. cz Informacje na temat wska ników na panelu sterowania.
Gdy na panelu sterowania zostanie wy wietlona informacja, e zbiornik zu ytego
tuszu jest pe ny, skontaktuj si  z HP w celu uzyskania nowego modu u. Aby uzyska
wi cej informacji, zobacz Pomoc techniczna firmy HP. Je li masz nowy modu
serwisowy drukarki, zainstaluj go natychmiast, post puj c zgodnie z do czonymi do
niego instrukcjami.

Wskazówka Kiedy modu  serwisowy atramentu jest pe ny, drukarka przestaje
drukowa . Do momentu dostarczenia modu u na wymian  mo esz nadal drukowa
przy u yciu samego pojemnika z trójkolorowym tuszem po wyj ciu pojemnika z
czarnym tuszem. Mo e to jednak spowodowa  obni enie jako ci kolorów oraz
mniejsz  szybko  drukowania. Aby uzyska  wi cej informacji na temat
drukowania przy u yciu pojedynczych pojemników z tuszem, zobacz cz
Drukowanie przy u yciu jednego wk adu atramentowego.

Przestroga Czarny tusz mo e si  rozla , je eli zbiornik zu ytego tuszu jest
pe ny. Uwa aj, eby nie rozla  tuszu w zbiorniku. Tusz mo e trwale splami
tkaniny i inne materia y.

Rozwi zywanie problemów z podawaniem papieru
Aby uzyska  informacje na temat usuwania zaci , zobacz Usuwanie zaci .

W tym rozdziale opisano nast puj ce zagadnienia:

• No niki nieobs ugiwane przez drukark
• Materia y nie s pobierane
• Materia y nie s poprawnie wysuwane
• Strony s przekrzywione
• Pobieranych jest kilka stron naraz

No niki nieobs ugiwane przez drukark
U ywaj tylko takich materia ów, jakie s  odpowiednie dla drukarki iu ywanego obecnie
zasobnika. Wi cej informacji znajdziesz wDane dotycz ce no ników.
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Materia y nie s  pobierane
• Upewnij si , e materia y s  w o one do podajnika. Aby uzyska  wi cej informacji,

zob. cz adowanie no ników. Kartkuj materia y przed za adowaniem.
• Upewnij si , e prowadnice papieru s  ustawione zgodnie zoznaczeniami

wpodajniku, odpowiednio do rozmiaru adowanych materia ów. Upewnij si  tak e,
e ograniczniki nie s  dosuni te zbyt mocno do stosu materia ów.

• Upewnij si , e materia y wpodajniku nie s  zwini te. Rozprostuj papier, wyginaj c
go wprzeciwn  stron .

• Wyci gnij ca kowicie przed u enie podajnika, oile drukarka wyposa ona jest wtakie
przed u enie.

Materia y nie s  poprawnie wysuwane
Usu  nadmiar materia u zobszaru wylotowego. Je li przed szczelin  wyj ciow
drukarki le y stos zadrukowanych no ników, mo e to j  zablokowa .

Strony s  przekrzywione
• Upewnij si , e materia y za adowane do podajnika s  wyrównane do prowadnic

papieru.
• aduj materia y do drukarki, tylko je li drukarka nie drukuje.
• Wyci gnij ca kowicie przed u enie podajnika, oile drukarka wyposa ona jest wtakie

przed u enie.

Pobieranych jest kilka stron naraz
• Kartkuj materia y przed za adowaniem.
• Upewnij si , e prowadnice papieru s  ustawione zgodnie zoznaczeniami

wpodajniku, odpowiednio do rozmiaru adowanych materia ów. Upewnij si  tak e,
e ograniczniki nie s  dosuni te zbyt mocno do stosu materia ów.

• Sprawd , czy wpodajniku nie ma zbyt wiele papieru.
• Wcelu zapewnienia optymalnej wydajno ci iefektywno ci nale y u ywa

materia ów firmy HP.

Rozwi zywanie problemów z instalacj
Je li nast puj ce informacje oka  si  niewystarczaj ce, zobacz Pomoc techniczna
firmy HP, gdzie mo na si  zapozna  z informacjami dotycz cymi pomocy technicznej
HP.

• Sugestie dotycz ce instalacji sprz tu
• Sugestie dotycz ce instalacji oprogramowania
• Problemy zkonfiguracj komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
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Sugestie dotycz ce instalacji sprz tu

Sprawd  drukark
• Upewnij si , e wszystkie ta my i materia y pakunkowe zosta y usuni te zarówno

z zewn trznej strony drukarki, jak i z jej wn trza.
• Upewnij si , e do drukarki w o ono papier.
• Upewnij si , e nie wiec  si  ani nie migaj adne wska niki z wyj tkiem

wska nika Zasilanie, który powinien si wieci  w sposób ci g y. Je eli lampka
inna ni Zasilanie wieci lub miga, wyst pi  b d. Wi cej informacji zawiera
Informacje na temat wska ników na panelu sterowania.

• Sprawd , czy drukarka mo e wydrukowa  stron  diagnostyczn  autotestu.

Sprawd  po czenia sprz tu
• Upewnij si , e wszystkie u ywane przewody i kable s  w dobrym stanie.
• Upewnij si , e kabel zasilaj cy jest pewnie pod czony zarówno do drukarki, jak

i do sprawnego gniazdka sieci elektrycznej.

Sprawd  wk ady atramentowe
• Za ka dym razem, gdy zainstalujesz nowy wk ad atramentowy, drukarka

automatycznie wyrównuje wk ady. Je li wyrównanie si  nie powiedzie, sprawd
czy pojemniki ztuszem s  prawid owo zainstalowane irozpocznij wyrównywanie
pojemnika. Wi cej informacji znajdziesz wWyrównywanie wk adów atramentowych.

• Upewnij si , e wszystkie zatrzaski i pokrywy s  poprawnie zamkni te.

Sugestie dotycz ce instalacji oprogramowania

Sprawd  komputer
• Upewnij si , e na komputerze zainstalowany jest jeden zobs ugiwanych

systemów operacyjnych.
• Upewnij si , e komputer spe nia minimalne wymagania systemowe.
• W Mened erze urz dze  systemu Windows upewnij si , e sterowniki USB nie

zosta y wy czone.
• Je eli u ywasz komputera z systemem Windows, który nie mo e wykry  drukarki,

uruchom narz dzie do odinstalowywania (plik util\ccc\uninstall.bat na dysku
instalacyjnym Starter CD), aby odinstalowa  sterownik drukowania wca o ci.
Uruchom komputer ponownie ijeszcze raz zainstaluj sterownik drukarki.

Sprawd  wst pne wymagania instalacji
• Upewnij si , e u ywasz dysku Starter CD zawieraj cego oprogramowanie

instalacyjne w a ciwe dla u ywanego systemu operacyjnego.
• Przed przyst pieniem do instalowania oprogramowania upewnij si , e wszystkie

inne programy s  zamkni te.
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• Je li komputer nie rozpoznaje wpisanej cie ki dost pu do stacji CD-ROM, to
sprawd , czy zosta a okre lona w a ciwa litera dysku.

• Je li komputer nie rozpoznaje dysku Starter CD wstacji dysków CD-ROM,
sprawd , czy dysk Starter CD nie jest uszkodzony. Sterowniki drukarki mo na
pobra  ze strony internetowej firmy HP (www.hp.com/support).

Uwaga Po usuni ciu problemów nale y ponownie uruchomi  program instalacyjny.

Problemy zkonfiguracj  komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Je li masz problemy zdrukowaniem przy u yciu bezprzewodowego po czenia
Bluetooth, wypróbuj nast puj ce sposoby. Aby uzyska  wi cej informacji na temat
konfigurowania ustawie  komunikacji bezprzewodowej, zob. Konfigurowanie czno ci
Bluetooth drukarki.

Windows
Sprawd  ustawienia komunikacji bezprzewodowej Bluetooth. Aby uzyska  wi cej
informacji, zobacz Konfigurowanie czno ci Bluetooth drukarki.

Mac OS X
Usu  i ponownie dodaj drukark  w oknie Print & Fax (Drukowanie i faksowanie).

Sprawdzanie ustawie  Bluetooth
• Sprawd  ustawienia komunikacji Bluetooth. Aby uzyska  wi cej informacji, zobacz

Konfigurowanie czno ci Bluetooth drukarki.
• Aby skonfigurowa czno  Bluetooth lub monitorowa  stan drukarki (np. poziomy

atramentów) przy u yciu aplikacji Przybornik (Windows), musisz pod czy
drukark  do komputera przy u yciu kabla USB.

Sprawdzanie sygna u komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Komunikacja bezprzewodowa mo e zosta  przerwana lub by  niedost pna, je li
sygna  jest zak ócany, zbyt s aby, urz dzenia s  zbyt daleko od siebie lub drukarka nie
jest gotowa.

• Upewnij si , e drukarka znajduje si  wzasi gu urz dzenia Bluetooth nadaj cego
sygna . Maksymalny zasi g drukowania wtrybie czno ci bezprzewodowej
Bluetooth wynosi 10 metrów.

• Je eli dokument nie zostanie wydrukowany, by  mo e, e sygna  zosta
przerwany. Je eli komputer wy wietla komunikat ostrzegaj cy, e wyst pi
problem zsygna em, anuluj zlecenie druku, anast pnie prze lij je ponownie
zkomputera.

Strony informacyjne drukarki
Strony informacyjne drukarki zawieraj  szczegó owe informacje otym urz dzeniu,
wtym onumerze wersji oprogramowania uk adowego, numerze seryjnym,
identyfikatorze serwisowym, wk adach drukuj cych, domy lnych ustawieniach strony
oraz ustawie  no nika drukarki.
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Strona konfiguracji czno ci Bluetooth zawiera informacje na temat tej metody
po cze .

Uwaga Podczas drukowania strony konfiguracji lub strony diagnostycznej
drukarka nie mo e by  wtrakcie przetwarzania zadania drukowania.

Je eli zajdzie potrzeba skontaktowania si  zHP, pomocny jest uprzedni wydruk stron
diagnostycznych ikonfiguracji.

Drukowanie stron informacyjnych drukarki zpoziomu panelu sterowania
Zpoziomu panelu sterowania drukarki bez po czenia zkomputerem mo na
wydrukowa  wymienione poni ej strony informacyjne drukarki.

Aby wydrukowa  stron  diagnostyczn
Naci nij iprzytrzymaj przez trzy sekundy  (przycisk Anuluj).
Wydrukuj stron  diagnostyczn , aby przejrze  informacje oaktualnych ustawieniach
drukarki, poziomach atramentów, stanie wk adów atramentowych oraz aby
rozwi zywa  problemy zdrukark .

Aby wydrukowa  stron  konfiguracji
Naci nij iprzytrzymaj  (przycisk Wznów), anast pnie przez trzy sekundy  (przycisk
Bluetooth).
U yj strony konfiguracji, aby wy wietli  informacje na temat ustawie  no nika drukarki
istanu wska ników LED.

Drukowanie strony konfiguracji Bluetooth
Naci nij iprzytrzymaj przez trzy sekundy  (przycisk Bluetooth).
U yj strony konfiguracji Bluetooth, aby przejrze  informacje na temat czno ci
Bluetooth, takie jak nazwa urz dzenia Bluetooth.

Drukowanie stron informacyjnych drukarki zpoziomu oprogramowania tego
urz dzenia

Zpoziomu oprogramowania drukarki mo na wydrukowa  wymienione poni ej strony
informacyjne.

Aby wydrukowa  stron  testow  zPrzybornika (Windows)
1. Otwórz Przybornik. Aby uzyska  wi cej informacji, zob. cz Narz dzia

zarz dzania drukark .
2. Kliknij kart Us ugi.
3. Kliknij polecenie Drukuj stron  konfiguracji.

Uwaga U ytkownicy urz dze  z systemem Windows Mobile mog  korzysta
z Przybornika do urz dze  podr cznych PDA. Aby uzyska  wi cej informacji,
zobacz Przybornik do urz dze podr cznych PDA (Microsoft Windows Mobile).
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Drukowanie strony konfiguracji zpoziomu sterownika drukarki (Windows)
1. Otwórz sterownik drukowania.
2. Kliknij opcj W a ciwo ci.
3. Kliknij kart Us ugi.
4. Kliknij Wydrukuj stron  konfiguracji.

Drukowanie strony testowej z poziomu narz dzia HP Utility (Mac OS X)
1. Otwórz program HP Utility. Zobacz cz  pt. HP Utility (Mac OS X).
2. Na panelu “Test”, kliknij przycisk Print Test Page (Wydrukuj stron  testow ).

Usuwanie zaci
Niekiedy, gdy jest wykonywane jakie  zadanie, mo e wyst pi  zaci cie si
materia ów. Aby zmniejszy  liczb  przypadków zaci cia papieru, spróbuj wykona
nast puj ce czynno ci:

• Upewnij si , e drukowanie odbywa si  na materia ach odpowiadaj cych
specyfikacjom. Wi cej informacji zawiera Dane dotycz ce no ników.

• Upewnij si , e nie drukujesz na materia ach pomarszczonych, zagi tych lub
uszkodzonych.

• Upewnij si , e no niki zosta y poprawnie w o one do podajnika i e nie jest on
przepe niony. Aby uzyska  wi cej informacji, zob. cz adowanie no ników.

Wtym rozdziale opisano nast puj ce zagadnienia:

• Usuwanie zaci tego papieru zdrukarki
• Wskazówki, jak unika zaci

Usuwanie zaci tego papieru zdrukarki

Jak usun  zaci cie
Aby usun  zaci ty papier, post puj zgodnie zponi szymi instrukcjami.

1. Wy cz drukark .
2. Od cz drukark  od ród a zasilania.
3. Wyjmij nie zaci ty materia  zpodajnika iotworu wylotowego.

Uwaga Nie wk adaj r k do podajnika. Pos uguj si  pincet  iuwa aj, eby nie
rysowa  wn trz drukarki.

4. Znajd  zaci ty materia .
5. Je eli materia  jest widoczny zotworu wyj ciowego, wyci gnij go zotworu. Je eli

materia  nie jest widoczny, otwórz przedni  pokryw  iusu  zaci ty materia .

Uwaga Wyjmij zaci ty materia  powoli ici g ym ruchem, aby nie dopu ci  do
porwania si  materia u.
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6. Je eli karetka blokuje dost p do zaci tego materia u, ostro nie przesu  j  wbok
iwyjmij materia .

7. Je li zaci ty no nik nie jest widoczny wobszarze drukowania wdrukarce, usu  t
cz , która jest widoczna wzasobniku.

8. Po usuni ciu zaci tego papieru, zamknij przednie drzwiczki, w cz drukark ,
anast pnie naci nij  (przycisk Wznów), aby kontynuowa  zadanie drukowania.
Drukarka kontynuuje zadanie drukowania na kolejnej stronie. Ponownie wy lij do
stron  lub strony, które zaci y si  wdrukarce.

Wskazówki, jak unika  zaci
• Upewnij si , e nic nie blokuje cie ki papieru.
• Nie nale y przepe nia  podajników. Wi cej informacji zawiera Dane dotycz ce

no ników.
• Za aduj papier prawid owo, kiedy drukarka nie drukuje. Wi cej informacji

znajdziesz w adowanie no ników.
• Nie u ywaj materia ów zawini tych ani pomarszczonych.
• Zawsze u ywaj materia ów zgodnych ze specyfikacj . Wi cej informacji zawiera

Dane dotycz ce no ników.
• Sprawd , czy materia y s  wyrównane do prawej strony podajnika.
• Sprawd , czy prowadnice materia ów s  doci ni te do materia ów, lecz nie

marszcz  ich ani nie wyginaj .
• Sprawd , czy spinacze, zszywki, pinezki iinne przedmioty do czone do papieru

zosta y usuni te.
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Informacje na temat wska ników na panelu sterowania
Aby uzyska  wi cej informacji, odwied  witryn  internetow  HP (www.hp.com/
support), wktórej znajduj  si  najnowsze rozwi zania problemów lub poprawki
iaktualizacje oprogramowania drukarki.

Opis lampki/kombinacji lampek Wyja nienie i zalecane czynno ci

Lampka Zasilanie jest w czona. Je eli drukarka zasilana jest pr dem:
Drukarka jest w czona ibezczynna.
Je eli drukarka zasilana jest bateri :
Wska nik stanu baterii informuje opoziomie
jej na adowania.
Nie jest wymagana adna czynno .

Wska nik zasilania pulsuje bia ym wiat em. Drukarka jest wtrybie u pienia.
Nie s  wymagane adne czynno ci.

Wska nik stanu baterii wieci na zielono. Bateria jest na adowana w zakresie od 41–
100%, a drukarka jest w czona i
bezczynna. Przewód zasilaj cy nie jest
pod czony.
Nie s  wymagane adne czynno ci.

Wska nik stanu baterii wieci na bursztynowo. Poziom na adowania baterii wynosi 10-40%,
a drukarka jest w czona i bezczynna.
Przewód zasilaj cy nie jest pod czony.
Pod cz przewód zasilaj cy, aby rozpocz
adowanie baterii. Zob. cz Instalowanie
iu ywanie baterii.

Wska nik stanu baterii wieci na czerwono. Poziom na adowania baterii wynosi 10%, a
drukarka jest w czona i bezczynna.
Przewód zasilaj cy nie jest pod czony.
Pod cz przewód zasilaj cy, aby rozpocz
adowanie baterii. Zob. cz Instalowanie
iu ywanie baterii.
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Wska nik stanu baterii miga na czerwono. Poziom na adowania baterii wynosi 2%, a
drukarka jest w czona i bezczynna.
Przewód zasilaj cy nie jest pod czony.
Pod cz przewód zasilaj cy, aby rozpocz
adowanie baterii. Zob. cz Instalowanie
iu ywanie baterii.

Kontrolka stanu adowania baterii jest
bursztynowa; kontrolka stanu baterii jest
zielona, bursztynowa lub czerwona.

Bateria jest wtoku adowania. Wska nik
stanu baterii informuje opoziomie jej
na adowania.

Uwaga Gdy bateria jest w pe ni
na adowana, kontrolka adowania baterii
jest wy czona.
Nie jest wymagane adne dzia anie.

Wska nik adowania baterii wieci na czerwono. Przewód zasilaj cy jest pod czony, a
bateria jest wykrywana, lecz uszkodzona.
Wymie  bateri . Zob. cz Materia y
eksploatacyjne iakcesoria firmy HP.

Kontrolka zasilania mruga. Drukarka drukuje, w cza si  lub wy cza
albo czeka na wyschni cie atramentu.
Nie jest wymagana adna czynno .

Wska nik zasilania wieci, a wska nik
Bluetooth ma kolor niebieski.

Bezprzewodowa czno  Bluetooth jest
w czona.
Nie s  wymagane adne czynno ci.

Wska nik zasilania wieci, a kontrolka
wznowienia mruga.

Dzia anie drukarki zosta o wstrzymane w
zwi zku z brakiem papieru lub
niezgodno ci  szeroko ci no nika.
Je eli brak papieru, za aduj papier. W
przypadku niezgodno ci szeroko ci no nika
za aduj w a ciwy papier. Po wykonaniu
odpowiedniej czynno ci naci nij 
(przycisk Wznów), aby kontynuowa
zadanie drukowania.

(ci g dalszy)
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Wska niki wznowienia i zasilania wiec . Otwarte s  drzwiczki lub pokrywa drukarki.
Zamknij drzwiczki ipokryw  drukarki.

Wska nik prawego lub lewego pojemnika z
tuszem miga, a wska nik zasilania wieci.

B d druku bez obramowania; awaria lub
brak pojemnika z tuszem; pojemnik z
tuszem jest w niew a ciwym gnie dzie;
pojemnik jest nieprawid owo zainstalowany.
Wska nik prawego lub lewego wk adu
atramentowego okre la, czy problem
dotyczy wk adu z atramentami w trzech
kolorach czy wk adu z atramentem czarnym/
fotograficznym.
Post puj zgodnie z instrukcjami
zamieszczonymi w komunikatach
oprogramowania HP zainstalowanego na
komputerze.

Wska nik prawego lub lewego pojemnika z
tuszem miga, wska nik wznowienia miga,
wska nik zasilania wieci.

Pojemnik z tuszem jest podrabiany, by
wcze niej u ywany lub poziom tuszu jest
bardzo niski. Wska nik prawego lub lewego
pojemnika z tuszem okre la, czy problem
dotyczy wk adu z atramentem
trójkolorowym, czy te  wk adu z
atramentem czarnym/fotograficznym.
Wymie  wk ad. Aby uzyska  wi cej
informacji, zob. cz Wymiana pojemników
z tuszem.
Je li ten wk ad zosta  zakupiony jako nowy,
oryginalny pojemnik HP, móg  zosta
podrobiony. Skontaktuj si  ze sklepem, w
którym zakupiono pojemnik z tuszem, lub
przejd  do witryny HP pod adresem
www.hp.com/go/anticounterfeit, aby
uzyska  wi cej informacji lub zg osi
potencjalne fa szerstwo.

Uwaga:
• Gwarancja HP na pojemniki z tuszem

nie obejmuje wk adów z atramentem
firm innych ni  HP lub pojemników
innych producentów.

• Gwarancja HP na drukark  nie
obejmuje napraw lub czynno ci
serwisowych wynikaj cych z u ywania
wk adów z atramentem firm innych ni
HP lub pojemników innych producentów.

• HP nie gwarantuje jako ci ani
niezawodno ci atramentu innych
producentów.

Rozdzia  4
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Uwaga
Informacje o poziomach atramentu b d
niedost pne.

Wska nik prawego lub lewego pojemnika z
tuszem wieci, wska nik zasilania wieci.

Niski poziom atramentu we wk adzie.
Wska nik prawego lub lewego wk adu
atramentowego okre la, czy problem
dotyczy wk adu zatramentami wtrzech
kolorach czy wk adu zatramentem czarnym/
fotograficznym.
Mo esz kontynuowa  drukowanie, ale
wkrótce konieczna b dzie wymiana wk adu.
Aby uzyska  wi cej informacji, zob. cz
Wymiana pojemników z tuszem.

Wska nik prawego lub lewego pojemnika z
tuszem miga, wska nik zasilania miga.

Wk ad zatramentem wtrzech kolorach lub
wk ad atramentowy po prawej stronie
wymaga uwagi. Wska nik prawego lub
lewego wk adu atramentowego okre la, czy
problem dotyczy wk adu zatramentami
wtrzech kolorach czy wk adu zatramentem
czarnym/fotograficznym.
Zainstaluj wk ad atramentowy ponownie i
spróbuj drukowa . Je eli b d nie zniknie,
wymie  pojemnik. Aby uzyska  wi cej
informacji, zob. cz Wymiana pojemników
z tuszem.

Wska nik zasilania mruga, wska nik
wznowienia mruga.

Zaci ty materia  lub utkni cie karetki.
Usu  zaci ty papier. Wi cej informacji
znajdziesz wZaci cie papieru. Po usuni ciu
zaci cia naci nij przycisk  (przycisk
Wznów), aby kontynuowa  zadanie
drukowania.
Je eli nie ma zaci tego papieru, naci nij
przycisk  (przycisk Wznów). Je eli to nie
pomo e, wy cz drukark  iw cz j
ponownie, anast pnie ponów wydruk.

Wska nik zasilania nie wieci, wska nik
wznowienia mruga.

Do drukarki pod czono nieobs ugiwane
urz dzenie USB.
Od cz urz dzenie USB. Wi cej informacji o
obs ugiwanych urz dzeniach mo na
znale  w cz ci Dane techniczne
urz dzenia pami ci masowej.

(ci g dalszy)
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Wska nik zasilania nie wieci, wska nik
wznowienia wieci.

Do drukarki jest pod czony nieobs ugiwany
koncentrator USB.
Od cz koncentrator. Wi cej informacji o
obs ugiwanych urz dzeniach mo na
znale  w cz ci Dane techniczne
urz dzenia pami ci masowej.

Wska nik zasilania mruga, wska nik
wznowienia mruga. Po naci ni ciu i
przytrzymaniu przez trzy sekundy  (przycisk
Anuluj), w czaj  si  lub zaczynaj  mruga
wska niki prawego i lewego wk adu
atramentowego.

Utkni cie punktu obs ugi. Mo e to by  wiele
przyczyn takiego stanu, np.:

• Zatrzaski wk adów nie s
zabezpieczone (wska niki wk adów po
prawej i po lewej stronie wiec ).

• Zaci cia papieru.

Upewnij si , e wszystkie zatrzaski
pojemników z tuszem s  zamkni te, a
papier nie zaci  si  w drukarce.
Je li nie ma zaci  papieru, naci nij
przycisk  (Wznów). Je eli to nie
pomo e, wy cz drukark  i w cz j
ponownie, a nast pnie ponów wydruk.

Wska nik zasilania mruga, wska nik
wznowienia mruga. Po naci ni ciu i
przytrzymaniu przez trzy sekundy  (przycisk
Anuluj), w cza si  wska nik lewego wk adu
atramentowego, a wska nik prawego wk adu
atramentowego mruga.

Zbiornik zu ytego tuszu jest prawie pe ny.
W wymiennym module serwisowym
atramentu znajduje si  zu yty atrament z
wk adu z czarnym atramentem. Gdy
zbiornik zu ytego tuszu b dzie prawie
pe ny, skontaktuj si  z HP w celu uzyskania
nowego modu u. Aby uzyska  wi cej
informacji, zob. cz Pomoc techniczna
firmy HP.
Je li masz nowy modu  serwisowy drukarki,
zainstaluj go natychmiast, post puj c
zgodnie z do czonymi do niego instrukcjami.
Aby uzyska  wi cej informacji, zob. cz
Wymiana zbiornika zu ytego tuszu.

Wska nik zasilania mruga, wska nik
wznowienia mruga. Po naci ni ciu i
przytrzymaniu przez trzy sekundy  (przycisk

Zbiornik zu ytego tuszu jest pe ny.
W wymiennym module serwisowym
atramentu znajduje si  zu yty atrament z
wk adu z czarnym atramentem. Zbiornik
zu ytego tuszu jest ju  pe ny. Drukowanie
przy u yciu pojemnika z czarnym tuszem
b dzie mo liwe dopiero po wymianie

Rozdzia  4
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Anuluj), wska niki prawego i lewego wk adu
atramentowego zaczynaj  mruga .

pustego pojemnika zu ytego tuszu.
Skontaktuj si  pomoc  techniczn  HP, aby
uzyska  nowy modu . Aby uzyska  wi cej
informacji, zobacz Pomoc techniczna firmy
HP.
Je li masz nowy modu  serwisowy drukarki,
zainstaluj go natychmiast, post puj c
zgodnie z do czonymi do niego instrukcjami.

Wskazówka Kiedy modu  serwisowy
atramentu jest pe ny, drukarka przestaje
drukowa . Do momentu dostarczenia
modu u na wymian  mo esz nadal
drukowa  przy u yciu samego pojemnika z
trójkolorowym tuszem po wyj ciu pojemnika
z czarnym tuszem. Mo e to jednak
spowodowa  obni enie jako ci kolorów
oraz mniejsz  szybko  drukowania. Aby
uzyska  wi cej informacji na temat
drukowania przy u yciu pojedynczych
pojemników z tuszem, zobacz cz
Drukowanie przy u yciu jednego wk adu
atramentowego.
Aby uzyska  wi cej informacji, zobacz
Wymiana zbiornika zu ytego tuszu.
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A Informacje techniczne
W tym rozdziale opisano nast puj ce zagadnienia:
• Informacje gwarancyjne
• Dane techniczne drukarki
• Informacje wymagane prawem
• Program ochrony rodowiska naturalnego
• Licencje udzielane przez inne firmy

Informacje gwarancyjne
W tym rozdziale opisano nast puj ce zagadnienia:
• O wiadczenie o ograniczonej gwarancji firmy Hewlett-Packard
• Gwarancja na wk ady atramentowe
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O wiadczenie o ograniczonej gwarancji firmy Hewlett-Packard

A. Zakres gwarancji
  1. Firma Hewlett-Packard (HP) gwarantuje klientowi-użytkownikowi końcowemu, że wymienione wyżej produkty HP będą 

wolne od wad materiałowych i wykonawczych przez podany powyżej okres, licząc od daty zakupu.
  2. Gwarancja HP dotycząca oprogramowania odnosi się wyłącznie do działania oprogramowania (wykonywania instrukcji 

programowych). Firma HP nie gwarantuje, że działanie produktu będzie wolne od zakłóceń i błędów.
  3. Gwarancja HP obejmuje tylko te wady, które zostaną ujawnione podczas normalnego użytkowania produktu. Nie obejmuje 

ona innych problemów, w tym będących wynikiem:
   a. niewłaściwej obsługi lub niefachowo wykonanych modyfikacji;
   b. używania oprogramowania, nośników, części lub materiałów eksploatacyjnych, które nie pochodzą od firmy HP
    lub nie są obsługiwane przez produkty HP;
   c. eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem;
   d. nieautoryzowanej modyfikacji lub niewłaściwego użytkowania.
  4. W odniesieniu do drukarek HP, używanie kaset pochodzących od innego producenta lub ponownie napełnianych nie 

narusza warunków gwarancji ani zasad pomocy technicznej oferowanej nabywcy. Jeśli jednak błędna praca drukarki lub jej 
uszkodzenie jest wynikiem używania kaset innych producentów, kaset ponownie napełnianych lub kaset z atramentem, 
których termin przydatności upłynął, firma HP zastrzega sobie prawo do obciążenia nabywcy kosztami robocizny oraz 
materiałów użytych do usunięcia awarii lub uszkodzenia.

  5. Jeśli w czasie obowiązywania gwarancji firma HP zostanie powiadomiona o defektach w produkcie, który jest objęty 
gwarancją HP, dokonana zostanie naprawa lub wymiana produktu, przy czym wybór usługi leży w gestii firmy HP.

  6. Gdyby firma HP nie była w stanie naprawić lub wymienić wadliwego produktu objętego gwarancją HP, zobowiązuje się do 
wypłacenia równowartości ceny nabycia produktu w stosownym czasie od momentu zgłoszenia usterki.

  7. Firma HP nie jest zobowiązana do naprawy, wymiany produktu lub zwrotu jego równowartości w przypadku 
niedostarczenia wadliwego produktu do przedstawicielstwa HP.

  8. Produkt oferowany zamiennie może być nowy lub prawie nowy, jednak pod względem funkcjonalności co najmniej równy 
produktowi podlegającemu wymianie.

  9. Produkty HP mogą zawierać części, elementy i materiały pochodzące z odzysku, równoważne w działaniu częściom 
nowym.

  10. Umowa gwarancyjna HP jest ważna w każdym kraju, w którym firma HP prowadzi dystrybucję produktu. Umowy dotyczące 
dodatkowego serwisu gwarancyjnego, w tym naprawy w miejscu użytkowania sprzętu, mogą być zawierane w każdym 
autoryzowanym punkcie serwisowym HP na terenie krajów, gdzie prowadzona jest dystrybucja danego produktu przez 
firmę HP lub autoryzowanego importera.

B. Ograniczenia gwarancji
W STOPNIU DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO LOKALNE ANI FIRMA HP, ANI 
WSPÓŁPRACUJĄCY Z NIĄ DYSTRYBUTORZY NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI, ANI NIE ZMIENIAJĄ 
WARUNKÓW GWARANCJI JUŻ ISTNIEJĄCYCH, ZARÓWNO JAWNYCH JAK I DOMNIEMANYCH GWARANCJI 
SPRZEDAWALNOŚCI, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

C. Ograniczenia rękojmi
  1. W stopniu dopuszczalnym przez obowiązujące prawo lokalne, rekompensaty określone w postanowieniach niniejszej 

umowy gwarancyjnej są jedynymi i wyłącznymi rekompensatami, jakie przysługują klientom HP.
  2. W STOPNIU DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO LOKALNE, Z WYŁĄCZENIEM ZOBOWIĄZAŃ 

JAWNIE WYRAŻONYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE GWARANCYJNEJ, ANI FIRMA HP, ANI WSPÓŁPRACUJĄCY Z NIĄ 
DYSTRYBUTORZY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, CELOWE, 
PRZYPADKOWE I WYNIKOWE, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY EWENTUALNE ROSZCZENIA ZNAJDĄ OPARCIE W 
GWARANCJI, KONTRAKCIE LUB INNYCH OGÓLNYCH ZASADACH PRAWNYCH, A TAKŻE W PRZYPADKU 
POWIADOMIENIA FIRMY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH USZKODZEŃ.

D. Prawo lokalne
  1. Umowa gwarancyjna daje nabywcy określone prawa. Nabywca może też posiadać dodatkowe prawa, zależnie od prawa 

stanowego w USA, prawa obowiązującego w poszczególnych prowincjach Kanady, a także od stanu prawnego w 
poszczególnych krajach świata.

  2. Jeśli postanowienia niniejszej gwarancji nie są spójne z prawem lokalnym, niniejsza umowa gwarancyjna może zostać 
zmodyfikowana w stopniu zapewniającym zgodność z prawem lokalnym. W konkretnym systemie prawnym pewne 
zastrzeżenia i ograniczenia niniejszej gwarancji mogą nie mieć zastosowania. Na przykład w niektórych stanach USA, jak 
również w niektórych systemach prawnych poza USA (m.in. w prowincjach Kanady), mogą zostać przyjęte inne 
rozwiązania prawne, czyli:

   a. wykluczenie tych zastrzeżeń i ograniczeń niniejszej gwarancji, które ograniczają ustawowe prawa nabywcy (np. w 
Wielkiej Brytanii);

   b. ograniczenie w inny sposób możliwości producenta do egzekwowania takich zastrzeżeń i ograniczeń;
   c. przyznanie nabywcy dodatkowych praw, określenie czasu obowiązywania domniemanych gwarancji, których producent 

nie może odrzucić lub zniesienie ograniczeń co do czasu trwania gwarancji domniemanych.
  3. WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY GWARANCYJNEJ, Z POMINIĘCIEM DOPUSZCZALNYCH PRZEZ PRAWO 

WYJĄTKÓW, NIE WYKLUCZAJĄ, NIE OGRANICZAJĄ I NIE MODYFIKUJĄ OBOWIĄZUJĄCYCH W TYCH KRAJACH 
PRZEPISÓW PRAWA HANDLOWEGO. WARUNKI GWARANCJI STANOWIĄ NATOMIAST UZUPEŁNIENIE TYCH 
PRZEPISÓW W ZASTOSOWANIU DO SPRZEDAŻY PRODUKTÓW HP OBJĘTYCH JEJ POSTANOWIENIAMI.

Szanowny Kliencie!
W załączeniu przedstawiamy nazwy i adresy spółek HP, które udzielają gwarancji HP w Państwa kraju. 
HP informuje, że na podstawie umowy sprzedaży mogą Państwu przysługiwać ustawowe prawa wobec sprzedawcy 
dodatkowo do gwarancji. Gwarancja HP nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających 
z niezgodności towaru z umową.
Polska: Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o., ul. Szturmowa 2A, 02-678 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie 

Rejonowym dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000016370

Produkt HP Okres gwarancji
Nośniki oprogramowania 90 dni
Drukarka 1 rok
Kasety drukujące lub kasety z atramentem Do wystąpienia wcześniejszego z dwóch zdarzeń wyczerpania się 

atramentu HP lub zakończenia się okresu gwarancyjnego 
nadrukowanego na wkładzie drukującym. Ta gwarancja nie odnosi 
się do wkładów drukujących firmy HP, które były powtórnie 
napełniane, reprodukowane, odnawiane, niewłaściwie użytkowane 
lub w jakikolwiek sposób przerabiane.

Głowice drukujące (dotyczy tylko produktów z możliwościa 1 rok 
wymiany głowic przez klienta)
Akcesoria 1 rok, jeżeli nie określono inaczej

Za cznik A
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Gwarancja na wk ady atramentowe
Gwarancja na wk ady HP ma zastosowanie, kiedy produkt jest u ywany zodpowiedni  drukark
HP. Gwarancja ta nie obejmuje wk adów atramentowych HP, które by y ponownie nape niane,
przetwarzane lub odnawiane, nieprawid owo u ywane lub winny sposób naruszone.
Wokresie obowi zywania gwarancji produkt podlega takiej gwarancji dopóty, dopóki atrament HP
nie wyczerpa  si . Termin wyga ni cia gwarancji (w formacie YYYY/MM) mo na znale  na
produkcie:
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Dane techniczne drukarki
W tym rozdziale opisano nast puj ce zagadnienia:
• Specyfikacje techniczne
• Cechy, funkcje iwydajno drukarki
• Specyfikacje procesorów i pami ci
• Wymagania systemowe
• Dane techniczne urz dzenia pami ci masowej
• Informacje o drukowaniu z telefonów komórkowych
• Dane dotycz ce no ników
• Rozdzielczo druku
• rodowisko pracy
• Wymagania elektryczne
• Emisja d wi ku

Specyfikacje techniczne

Rozmiar (szeroko  x g boko  x wysoko )
• Drukarka: 347,9 x175,5 x84,4 mm (13,70 x6,91 x3,32 cala)
• Drukarka z bateri : 347,9 x197,5 x84,4 mm (13,70 x7,78 x3,32 cala)

Ci ar (bez materia ów eksploatacyjnych)
• Drukarka: 2,3 kg (5.1 funtów)
• Drukarka z bateri : 2,5 kg (5.5 funtów)

Cechy, funkcje iwydajno  drukarki

Funkcja Pojemno

Mo liwo ci pod czenia • Urz dzenie zgodne ze standardem USB
2.0 (High-Speed)

• Port PictBridge/USB 2.(High-Speed)
• Bluetooth 2.0 Enhanced Data Rate,

wsteczna zgodno  ze standardem 1.0
(Obs ugiwane profile Bluetooth: HCRP,
BIP, OPP, SPP)

Pojemniki ztuszem Wk ady zatramentem czarnym, trójkolorowym
ifotograficznym

Wydajno  materia ów eksploatacyjnych Odwied  stron www.hp.com/pageyield/, aby
uzyska  wi cej informacji dotycz cych
szacowanej wydajno ci pojemników ztuszem.

J zyki obs ugiwane przez drukark Interfejs u ytkownika HP PCL 3

Specyfikacje procesorów i pami ci
Procesor: 220 MHz rdze  ARM9
Pami : 32 MB pami ci DDR2

Za cznik A
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Wymagania systemowe

Uwaga Najbardziej aktualne informacje oobs ugiwanych systemach operacyjnych
iwymaganiach systemowych s  dost pne pod adresem http://www.hp.com/support/.

Zgodno  z systemami operacyjnymi
• Microsoft Windows® XP z dodatkiem Service Pack 2, Windows Vista®, Windows 7
• Mac OS X(wersja 10.5, 10.6)
• Linux (Dodatkowe informacje, patrz http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html).

Minimalne wymagania
• Microsoft® Windows® 7: Procesor 1 GHz, 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64); 1 GB (32-

bitowy) lub 2 GB (64-bitowy) pami ci RAM, 1 GB miejsca na dysku twardym, nap d CD-
ROM/DVD lub po czenie z Internetem, port USB

• Microsoft® Windows® Vista: Procesor 800 MHz, 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64); 512
MB pami ci RAM, 900 MB miejsca na dysku twardym, nap d CD-ROM/DVD lub po czenie z
Internetem, port USB

• Microsoft® Windows® XP (wersja 32-bitowa) z dodatkiem Service Pack 2: Procesor
Intel® Pentium® II , Celeron® lub zgodny; 233 MHz lub szybszy; 512 MB pami ci RAM, 500
MB miejsca na dysku twardym, nap d CD-ROM/DVD lub po czenie z Internetem, port USB

• Mac OS X wersje 10.5.8 i 10.6: Procesor PowerPC G4, G5 lub Intel Core, 300 MB wolnego
miejsca na dysku twardym

• QuickTime wwersji 5.0 lub nowszej (Mac OS X)
• Adobe Acrobat Reader wersja 5.0 lub nowsza

Dane techniczne urz dzenia pami ci masowej

dyski flash USB
Firma HP dok adnie sprawdzi a, czy drukarka obs uguje poni sze dyski flash USB:
• Kingston: pami  flash USB DataTraveler o pojemno ci 1 GB
• Lexar JumpDrive Traveler: 1 GB
• Imation: pami  USB Swivel o pojemno ci 1 GB
• HP: pami  flash USB (Hi-Speed) wer. 100w o pojemno ci 8 GB

Uwaga Drukarka mo e obs ugiwa  inne dyski flash USB. HP nie mo e jednak
zagwarantowa  prawid owego dzia ania takich dysków z drukark , poniewa  nie zosta y one
w pe ni przetestowane.

Informacje o drukowaniu z telefonów komórkowych
Oprogramowanie tej drukarki jest dost pne w przypadku nast puj cych telefonów komórkowych:

Telefon komórkowy Oprogramowanie witryna internetowa

Windows Mobile* Westtek JETCET http://www.westtek.com/
pocketpc/jetcet/

Blackberry Repligo Professional http://www.cerience.com/
products/pro

Nokia Symbian PrintBoy 7.0 http://
www.bachmannsoftware.com/
pbprem.htm
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Telefon komórkowy Oprogramowanie witryna internetowa

Palm OS PrintBoy 7.0 http://
www.bachmannsoftware.com/
pbprem.htm

* Oprogramowanie drukarki do systemu Windows Mobile jest dost pne na dysku CD z
oprogramowaniem HP.

Dane dotycz ce no ników
U yj tabeli Obs ugiwane rodzaje i gramatury no ników iObs ugiwane formaty, aby okre li  no niki
odpowiednie dla danej drukarki oraz funkcji, których zamierzasz u y . Zobacz rozdzia
Ustawianie minimalnych marginesów, aby uzyska  informacje na temat marginesów drukowania
u ywanych przez drukark . Zobacz rozdzia Wskazówki dotycz ce druku dwustronnego
(dupleks), aby uzyska  wskazówki, którymi nale y kierowa  si  podczas drukowania
dwustronnego.

Specyfikacje obs ugiwanych materia ów
Zawsze u ywaj prawid owego ustawienia rodzaju no ników wsterowniku drukowania iwk adaj do
zasobników odpowiednie materia y. HP zaleca przetestowanie danego rodzaju papieru przed
zakupieniem jego wi kszych ilo ci.
• Obs ugiwane formaty
• Obs ugiwane rodzaje i gramatury no ników

Obs ugiwane formaty

Rozmiar materia u

Standardowe formaty materia ów

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

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

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

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

B5 (JIS) (182 x 257 mm; 7,17 x 10,12 cala)

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

A6 (105 x 148 mm; 4,13 x 5,83 cala)

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

Koperty

Koperta U.S. #10 (105 x241 mm; 4,12 x9,5 cala)

Koperta C6 (114 x162 mm; 4,5 x6,4 cali)

Japo ska koperta Chou #3 (120 x 235 mm; 4,7 x 9,3 cali)

Japo ska koperta Chou #4 (90 x 205 mm; 3,5 x 8,1 cali)

Koperta Monarch (3,88 x7,5 cala)

Koperta A2 (111 x 146 mm; 4,37 x 5,75 cala)

Za cznik A
(ci g dalszy)
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Rozmiar materia u

Koperta DL (110 x 220 mm; 4,3 x 8,7 cala)

Karty

Karty katalogowe (76,2 x127 mm; 3 x5 cali)

Karty katalogowe (102 x152 mm; 4 x6 cali)

Karty katalogowe (127 x203 mm; 5 x8 cali)

Materia y fotograficzne 

4 x6* (102 x152 mm; 4 x6 cali)

5 x 7 (13 x 18 cm; 5 x 7 cali)

8 x 10 (8 x 10 cali)

13 x 18 cm (5 x 7 cali)

(10 x 15 cm)*

Zzak adkami (10 x15 cm) *

Papier fotograficzny L* (89 x 127 mm; 3,5 x 5 cali)

2L (178 x127 mm; 7,0 x5,0 cali)

3,5 x 5 (88,9 x 127 mm)*

3 x 5 (76,2 x 127 mm)*

8,5 x 13 (215,9 x 330,2 mm)

Zos on  4 x6* (102 x152 mm; 4 x6 cali)

Zzak adkami 4 x8* (10 x20 cm)

Inne no niki

No niki niestandardowe oszeroko ci od 76,2 do 216 mm oraz d ugo ci od 101 do 355,6 mm

* Obs ugiwane drukowanie bez obramowania.

Obs ugiwane rodzaje i gramatury no ników

Typ Gramatura Pojemno

Papier od 64 do 90 g/m2

(typu Bond, od 16 do 24
funtów)

Maksymalnie 50 arkuszy
zwyk ego papieru
(stos o wysoko ci 5 mm lub
0.2 cala)

Folie Maksymalnie 20 arkuszy

Materia y fotograficzne 250 g/m2

(66 funtów, typu Bond)
Do 5 arkuszy

Etykiety Do 20 arkuszy

Koperty od 75 do 90 g/m2 Maksymalnie 3 kopert

(ci g dalszy)
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Typ Gramatura Pojemno

(koperta typu Bond, od 20
do 24 funtów)

Karty Do 200 g/m2

(indeksowe, 110 funtów)
Maksymalnie 5 kart

Ustawianie minimalnych marginesów
Marginesy dokumentu musz  by  zgodne z ustawieniami marginesów w orientacji pionowej (lub
wi ksze).

Materia (1) Lewy
margines

(2) Prawy
margines

(3) Górny
margines

(4) Dolny
margines

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

3,3 mm (0,13
cala)

3,3 mm (0,13
cala)

3 mm (0,12
cala)

3 mm (0,12
cala)*

U.S. Letter
U.S. Legal
No nik o niestandardowym
rozmiarze
8,5 x 13 cali

6,35 mm
(0,25 cala)

6,35 mm
(0,25 cala)

3 mm (0,12
cali)

3 mm (0,12
cali)*

Karty
Materia y fotograficzne
A6

2 mm (0,08
cala)

2 mm (0,08
cala)

3 mm (0,12
cala)

3 mm (0,12
cala)

Koperty 3,3 mm (0,13
cala)

3,3 mm (0,13
cala)

14,2 mm
(0,56 cala)

14,2 mm
(0,56 cala)

* Je li u ywasz komputera zsystemem Windows, mo esz zmieni  ustawienia drukarki tak, aby
u ywa a minimalnych marginesów oszeroko ci 3,0 mm (0,12 cala). Aby to zrobi , wsterowniku
drukowania kliknij kart Zaawansowane, anast pnie wybierz polecenie Minimalizuj marginesy.

Za cznik A
(ci g dalszy)
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Wskazówki dotycz ce druku dwustronnego (dupleks)
• Zawsze stosuj no niki, które odpowiadaj  specyfikacjom drukarki. Aby uzyska  wi cej

informacji, zob. cz Dane dotycz ce no ników.
• W aplikacji lub sterowniku drukowania okre l opcje druku dwustronnego.
• Nie nale y drukowa  dwustronnie na folii, kopertach, papierze fotograficznym, materia ach

b yszcz cych lub papierze typu Bond o gramaturze mniejszej ni  18 funtów (75 g/m2).
Materia y tego rodzaju mog  si  zacina .

• Niektóre rodzaje no ników (m.in. papier firmowy, papier z nadrukiem, papier ze znakami
wodnymi i perforowany) wymagaj  zachowania okre lonej orientacji podczas drukowania na
obu stronach arkusza. Je li druk odbywa si  z komputera z systemem Windows, drukarka
najpierw drukuje na pierwszej stronie no nika. Je li wydruk odbywa si  z komputera z
systemem Mac OS X, to drukarka najpierw drukuje na drugiej stronie. No niki nale y w o y
skierowane stron  przeznaczon  do zadrukowania w dó .

Rozdzielczo  druku

Rozdzielczo  druku w czerni
Rozdzielczo  interpretowana do 600 dpi wczerni (drukowanie zkomputera)

Rozdzielczo  druku w kolorze
Drukowanie wkolorze zrozdzielczo ci  optymalizowan  do 4800 x1200 dpi na wybranych
papierach fotograficznych HP (rozdzielczo  wej ciowa 1200 dpi). Papiery fotograficzne:

HP Premium Plus Photo
HP Premium Photo
HP Advanced Photo

rodowisko pracy

rodowisko pracy
Zalecana wilgotno  wzgl dna: od 15% do 90%, bez kondensacji
Zalecana temperatura pracy: od 15° do 32°C (od 59° do 90°F)
Maksymalna temperatura podczas pracy: od 0° do 55°C (od 32° do 131°F)
Temperatura podczas adowania i u ywania baterii: od 0° do 40°C (od 32° do 104°F)

rodowisko magazynowania
Wilgotno  wzgl dna magazynowania: Do 90% bez kondensowania w temperaturze 65°C (150°F)
Temperatura przechowywania: od -40° do 60°C (od -40° do 140°F)
Temperatura przechowywania baterii: od -20° do 60°C (od -4° do 140°F)

Wymagania elektryczne

Zasilacz
Uniwersalny zasilacz (zewn trzny)

Wymagania dotycz ce zasilania
Napi cie wej ciowe: od 100 to 240 V pr d zmienny (± 10%), 50/60 Hz (± 3Hz)
Napi cie wyj ciowe: 18,5 V (pr d sta y), 3,5 A

Pobór mocy
13,3 W podczas drukowania (tryb Szybka wersja robocza)
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Emisja d wi ku
Drukowanie wtrybie roboczym, poziom ha asu wg normy ISO 7779

Ci nienie akustyczne (pozycja obserwatora)
LpAm 51 (dBA)

Moc akustyczna
LwAd 6,5 (BA)

Za cznik A
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Informacje wymagane prawem
Drukarka spe nia wymagania okre lone przepisami obowi zuj cymi wkraju/regionie u ytkownika.
W tym rozdziale opisano nast puj ce zagadnienia:
• O wiadczenie FCC
• Informacja dla u ytkowników wKorei
• O wiadczenie ozgodno ci zVCCI (Class B) dla u ytkowników wJaponii
• Uwaga dla u ytkowników wJaponii dotycz ca przewodu zasilaj cego
• O wiadczenie iemisji ha asu dla Niemiec
• O wiadczenie owska nikach LED
• Informacje ob yszcz cych obudowach urz dze peryferyjnych (Niemcy)
• Informacje wymagane prawem dla produktów bezprzewodowych
• Uwagi regulacyjne dla u ytkowników z Unii Europejskiej
• Kontrolny numer modelu
• Deklaracja zgodno ci

O wiadczenie FCC

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified 
that the following notice be brought to the attention of users of this product. 
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital 
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.  These limits are designed to provide reason-
able protection against harmful interference in a residential installation.  This equipment 
generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.  
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.  
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can 
be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct 
the interference by one or more of the following measures:
• Reorient the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and the receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the 

receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations
Hewlett-Packard Company
3000 Hanover Street
Palo Alto, Ca 94304
(650) 857-1501

Modifications (part 15.21)
The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this 
device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the 
equipment.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules.  Operation is subject to the following 
two conditions:  (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must 
accept any interference received, including interference that may cause undesired 
operation.
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Informacja dla u ytkowników wKorei

O wiadczenie ozgodno ci zVCCI (Class B) dla u ytkowników wJaponii

B

VCCI-B

Uwaga dla u ytkowników wJaponii dotycz ca przewodu zasilaj cego

O wiadczenie iemisji ha asu dla Niemiec

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

O wiadczenie owska nikach LED

Informacje ob yszcz cych obudowach urz dze  peryferyjnych (Niemcy)

Za cznik A
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Informacje wymagane prawem dla produktów bezprzewodowych
Ten rozdzia  zawiera nast puj ce informacje prawne dotycz ce produktów bezprzewodowych:
• Promieniowanie fal radiowych
• Informacje dla u ytkowników w Brazylii
• Informacje dla u ytkowników w Kanadzie
• Informacje dla u ytkowników na Tajwanie

Promieniowanie fal radiowych

Exposure to radio frequency radiation

Caution The radiated output power of this device is far below the FCC radio 
frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner 
that the potential for human contact during normal operation is minimized. This 
product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a 
manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In 
order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, 
human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal 
operation.

Informacje dla u ytkowników w Brazylii

Aviso aos usuários no Brasil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra 
interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência 
a sistemas operando em caráter primário. (Res.ANATEL 282/2001).

Informacje dla u ytkowników w Kanadzie

Notice to users in Canada/Note à l'attention des utilisateurs canadiens

For Indoor Use. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise 
emissions from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the 
Canadian Department of Communications. The internal wireless radio complies with RSS 
210 and RSS GEN of Industry Canada.
Utiliser à l'intérieur. Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique 
dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans 
le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications 
du Canada. Le composant RF interne est conforme a la norme RSS-210 and RSS GEN 
d'Industrie Canada.
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Informacje dla u ytkowników na Tajwanie

Uwagi regulacyjne dla u ytkowników z Unii Europejskiej
Produkty nosz ce oznaczenia CE s  zgodne z nast puj cymi dyrektywami UE:
• Dyrektywa dotycz ca niskiego napi cia 2006/95/EC
• Dyrektywa EMC 2004/108/EC
• Dyrektywa Ecodesign 2009/125/EC, je eli dotyczy
Zgodno  z CE dla tego urz dzenia ma zastosowanie tylko wtedy, gdy jest ono zasilane
odpowiednim, oznaczonym logo CE, zasilaczem pr du zmiennego dostarczonym przez firm  HP.
Je li te urz dzenie posiada funkcje telekomunikacyjne, jest tak e zgodne z podstawowymi
wymaganiami poni szej dyrektywy UE:
Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC
Zgodno  z tymi dyrektywami oznacza zgodno  z odpowiednimi, zharmonizowanymi
europejskimi standardami (Normy europejskie) wymienionymi w Deklaracji zgodno ci Unii
Europejskiej wystawionymi przez firm  HP dla tego urz dzenia lub rodziny urz dze
i dost pnymi (tylko w j zyku angielskim) w dokumentacji urz dzenia lub na poni szej stronie
internetowej: www.hp.com/go/certificates (wprowad  numer produktu w polu wyszukiwania).
Zgodno  wskazywana jest przez jedno z poni szych oznacze  zgodno ci umieszczonych na
urz dzeniu:

Przeznaczone dla urz dze  nie
zwi zanych z telekomunikacj
i urz dze  telekomunikacyjnych
zharmonizowanych w UE, takich jak
Bluetooth® z moc  poni ej 10mW.

Przeznaczone dla
niezharmonizowanych urz dze
telekomunikacyjnych w UE (je li
dotyczy, pomi dzy CE a znakiem !
znajduje si  4 cyfrowy numer
zaanga owanej agencji).

Sprawd  etykiet  zgodno ci z normami znajduj c  si  na urz dzeniu.
Mo na korzysta  z funkcji telekomunikacyjnych tego urz dzenia w poni szych krajach UE
i EFTA: Austria, Belgia, Bu garia, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja,
Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, otwa, Malta, Niemcy,

Za cznik A
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Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, S owacja, S owenia, Szwajcaria, Szwecja, W gry,
Wielka Brytania oraz W ochy.
Z cze telefoniczne (niedost pne we wszystkich urz dzeniach) przeznaczone jest do czenia
z analogowymi sieciami telefonicznymi.

Urz dzenia wyposa one w sie  bezprzewodow
Niektóre kraje posiadaj  konkretne obowi zki lub specjalne wymagania dotycz ce wykorzystania
sieci bezprzewodowych, takie jak wykorzystanie wy cznie wewn trz budynków lub ograniczenie
dost pno ci kana ów. Sprawd , czy ustawienia kraju dla sieci bezprzewodowej s  odpowiednie.

Francja
W przypadku wykorzystania sieci bezprzewodowej 2,4 GHz przez urz dzenie zastosowanie maj
pewne ograniczenia: Urz dzenie to mo e by  u ywane wewn trz we wszystkich zakresach od
2400 do 2483,5 MHz (kana y 1-13). W przypadku wykorzystania na zewn trz wykorzystywa
mo na jedynie zakres cz stotliwo ci od 2454 do 2483,5 MHz (kana y 1-7). Najnowsze
wymagania znajduj  si  na stronie www.arcep.fr.
Punktem kontaktowym w sprawach zwi zanych ze zgodno ci  z normami jest:
Hewlett-Packard GmbH, Dept./MS: HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen,
NIEMCY

Kontrolny numer modelu
Ze wzgl du na obowi zek identyfikacji, produktowi nadano prawny numer modelu (Regulatory
Model Number). Zgodny z przepisami numer modelu produktu to SNPRC-1003-01. Tego numeru
modelu nie nale y myli  z nazw  marketingow  — Drukarka przeno na HP Officejet 100 (L411)
— ani numerem produktu.
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Deklaracja zgodno ci

DECLARATION OF CONFORMITY 
according to ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1 

 
            DoC #: SNPRC-1003-01-A  
Supplier's Name: Hewlett-Packard Company  
Supplier's Address:  
 
declares, that the product 

138 Depot Road, #04-01, Singapore 109683 

Product Name and Model:   HP Officejet 100 Mobile Printer 
Regulatory Model Number: 1) SNPRC-1003-01 
Product Options: All  
Radio Module Number: ONA_BT_01 
Power Adapter: Series PPP009L-E 
Battery Pack: CQ775 
 
conforms to the following Product Specifications and Regulations:  
 
EMC:  Class B 

CISPR 22:2005 +A1:2005 / EN55022:2006 +A1:2007 
EN 55024:1998 +A1:2001 +A2:2003  
EN 61000-3-2:2006 
EN 61000-3-3:1995 +A1:2001 +A2:2005 
FCC CFR 47, Part 15 / ICES-003, Issue 4  

Safety:  
IEC 60950-1, Ed 2 (2005) / EN60950-1, Ed 2 (2006)  

       EN 62311:2008 
Telecom:    
       EN301 489-1 V1.8.1 (2008-4) / EN 301 489-17 V2.1.1:2009 
       EN300 328 V1.7.1:2006-10  
Energy Use: 

Regulation (EC) No. 1275/2008 
       ENERGY STAR® Qualified Imaging Equipment Operational Mode (OM) Test Procedure 
       Regulation (EC) No. 278/2009 
       Test Method for calculating the Energy Efficiency of Single-Voltage External AC-DC and AC-DC power supplies 
 
 
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that 
may cause undesired operation.  
 
The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 2006/95/EC, the EMC Directive 2004/108/EC, the 
EuP Directive 2005/32/EC, the R&TTE Directive 1999/5/EC, and carries the  marking accordingly.  In addition, it complies with the 
WEEE Directive 2002/96/EC and RoHS Directive 2002/95/EC. 
 
Additional Information: 
1) This product is assigned a Regulatory Model Number which stays with the regulatory aspects of the design. The Regulatory Model 

Number is the main product identifier in the regulatory documentation and test reports, this number should not be confused with the 
marketing name or the product numbers. 

2) The product was tested in a typical configuration. 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                    Hou-Meng Yik, Manager 
Singapore,  

June 11, 2010 
                                                   Product Regulations Manager 

                                                   Customer Assurance, Business Printing Division 
 
Local contact for regulatory topics only: 

EMEA: Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, Germany 
U.S.:  Hewlett-Packard, 3000 Hanover St., Palo Alto 94304, U.S.A.  650-857-1501 
 

www.hp.com/go/certificates 
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Program ochrony rodowiska naturalnego
Firma Hewlett-Packard dok ada wszelkich stara , aby dostarcza  wysokiej jako ci produkty
oznikomym stopniu szkodliwo ci dla rodowiska. Wprojekcie urz dzenia uwzgl dniono kwesti
recyklingu. Liczba surowców zosta a ograniczona do minimum przy jednoczesnym zapewnieniu
odpowiedniej funkcjonalno ci iniezawodno ci urz dzenia. Materia y odmiennego typu s atwe do
oddzielenia. Przewidziano atwy dost p do elementów mocuj cych iinnych czników, jak te
atwe ich usuwanie za pomoc  typowych narz dzi. Cz ci owi kszym znaczeniu s atwo
dost pne iumo liwiaj  sprawny demonta  oraz napraw .
Dodatkowe informacje oprogramie firmy HP dotycz cym ochrony rodowiska mo na znale
wwitrynie sieci Web pod adresem:
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html
W tym rozdziale opisano nast puj ce zagadnienia:
• Zu ycie papieru
• Tworzywa sztuczne
• Informacje obezpiecze stwie materia ów
• Program recyklingu
• Program recyklingu materia ów eksploatacyjnych do drukarek atramentowych HP
• Utylizacja wyeksploatowanych urz dze przez prywatnych u ytkowników wUnii Europejskiej
• Pobór mocy
• Substancje chemiczne
• O wiadczenia oRoHS (tylko Chiny)

Zu ycie papieru
Ta drukarka jest dostosowana do druku na papierze makulaturowym zgodnie znormami DIN
19309 iEN 12281:2002.

Tworzywa sztuczne
Elementy ztworzyw sztucznych owadze przekraczaj cej 25 gramów s  oznaczone zgodnie
zmi dzynarodowymi standardami, które zwi kszaj  mo liwo  identyfikacji tworzyw sztucznych
do przetworzenia po zu yciu produktu.

Informacje obezpiecze stwie materia ów
Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych (MSDS) dost pne s  wwitrynie sieci Web firmy
HP pod adresem:
www.hp.com/go/msds

Program recyklingu
Firma HP podejmuje wwielu krajach/regionach coraz wi cej inicjatyw dotycz cych zwrotu oraz
recyklingu swoich produktów, atak e wspó pracuje znajwi kszymi na wiecie o rodkami
recyklingu urz dze  elektronicznych. Firma HP oszcz dza zasoby naturalne, ponownie
sprzedaj c niektóre spo ród swoich najbardziej popularnych produktów. Wi cej informacji
dotycz cych recyklingu produktów HP mo na znale  pod adresem:
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Program recyklingu materia ów eksploatacyjnych do drukarek atramentowych HP
Firma HP dok ada wszelkich stara  wcelu ochrony rodowiska. Program recyklingu materia ów
eksploatacyjnych dla drukarek atramentowych HP obowi zuje wwielu krajach/regionach
iumo liwia klientom bezp atny recykling zu ytych wk adów atramentowych. Wi cej informacji
mo na uzyska  wwitrynie:
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/
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Utylizacja wyeksploatowanych urz dze  przez prywatnych u ytkowników wUnii
Europejskiej

Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union
This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste 
equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment 
at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where 
you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.
Évacuation des équipements usagés par les utilisateurs dans les foyers privés au sein de l'Union européenne
La présence de ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que vous ne pouvez pas vous débarrasser de ce produit de la même façon que vos déchets courants. 
Au contraire, vous êtes responsable de l'évacuation de vos équipements usagés et, à cet effet, vous êtes tenu de les remettre à un point de collecte agréé pour le recyclage des 
équipements électriques et électroniques usagés. Le tri, l'évacuation et le recyclage séparés de vos équipements usagés permettent de préserver les ressources naturelles et de s'assurer 
que ces équipements sont recyclés dans le respect de la santé humaine et de l'environnement. Pour plus d'informations sur les lieux de collecte des équipements usagés, veuillez contacter 
votre mairie, votre service de traitement des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.
Entsorgung von Elektrogeräten durch Benutzer in privaten Haushalten in der EU
Dieses Symbol auf dem Produkt oder dessen Verpackung gibt an, dass das Produkt nicht zusammen mit dem Restmüll entsorgt werden darf. Es obliegt daher Ihrer Verantwortung, das 
Gerät an einer entsprechenden Stelle für die Entsorgung oder Wiederverwertung von Elektrogeräten aller Art abzugeben (z.B. ein Wertstoffhof). Die separate Sammlung und das 
Recyceln Ihrer alten Elektrogeräte zum Zeitpunkt ihrer Entsorgung trägt zum Schutz der Umwelt bei und gewährleistet, dass sie auf eine Art und Weise recycelt werden, die keine 
Gefährdung für die Gesundheit des Menschen und der Umwelt darstellt. Weitere Informationen darüber, wo Sie alte Elektrogeräte zum Recyceln abgeben können, erhalten Sie bei 
den örtlichen Behörden, Wertstoffhöfen oder dort, wo Sie das Gerät erworben haben.
Smaltimento di apparecchiature da rottamare da parte di privati nell'Unione Europea 
Questo simbolo che appare sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti devono provvedere allo 
smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta e il riciclaggio 
separati delle apparecchiature da rottamare in fase di smaltimento favoriscono la conservazione delle risorse naturali e garantiscono che tali apparecchiature vengano rottamate 
nel rispetto dell'ambiente e della tutela della salute. Per ulteriori informazioni sui punti di raccolta delle apparecchiature da rottamare, contattare il proprio comune di residenza, 
il servizio di smaltimento dei rifiuti locale o il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.
Eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos por parte de usuarios domésticos en la Unión Europea
Este símbolo en el producto o en el embalaje indica que no se puede desechar el producto junto con los residuos domésticos. Por el contrario, si debe eliminar este tipo de residuo, es 
responsabilidad del usuario entregarlo en un punto de recogida designado de reciclado de aparatos electrónicos y eléctricos. El reciclaje y la recogida por separado de estos residuos 
en el momento de la eliminación ayudará a preservar recursos naturales y a garantizar que el reciclaje proteja la salud y el medio ambiente. Si desea información adicional sobre los 
lugares donde puede dejar estos residuos para su reciclado, póngase en contacto con las autoridades locales de su ciudad, con el servicio de gestión de residuos domésticos o con la 
tienda donde adquirió el producto.
Likvidace vysloužilého zařízení uživateli v domácnosti v zemích EU
Tato značka na produktu nebo na jeho obalu označuje, že tento produkt nesmí být likvidován prostým vyhozením do běžného domovního odpadu. Odpovídáte za to, že vysloužilé 
zařízení bude předáno k likvidaci do stanovených sběrných míst určených k recyklaci vysloužilých elektrických a elektronických zařízení. Likvidace vysloužilého zařízení samostatným 
sběrem a recyklací napomáhá zachování přírodních zdrojů a zajišťuje, že recyklace proběhne způsobem chránícím lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o tom, kam můžete 
vysloužilé zařízení předat k recyklaci, můžete získat od úřadů místní samosprávy, od společnosti provádějící svoz a likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste produkt 
zakoupili.
Bortskaffelse af affaldsudstyr for brugere i private husholdninger i EU
Dette symbol på produktet eller på dets emballage indikerer, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. I stedet er det dit ansvar at bortskaffe affaldsudstyr 
ved at aflevere det på dertil beregnede indsamlingssteder med henblik på genbrug af elektrisk og elektronisk affaldsudstyr. Den separate indsamling og genbrug af dit affaldsudstyr på 
tidspunktet for bortskaffelse er med til at bevare naturlige ressourcer og sikre, at genbrug finder sted på en måde, der beskytter menneskers helbred samt miljøet. Hvis du vil vide mere 
om, hvor du kan aflevere dit affaldsudstyr til genbrug, kan du kontakte kommunen, det lokale renovationsvæsen eller den forretning, hvor du købte produktet.
Afvoer van afgedankte apparatuur door gebruikers in particuliere huishoudens in de Europese Unie
Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet mag worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Het is uw verantwoordelijkheid uw afgedankte apparatuur 
af te leveren op een aangewezen inzamelpunt voor de verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. De gescheiden inzameling en verwerking van uw afgedankte 
apparatuur draagt bij tot het sparen van natuurlijke bronnen en tot het hergebruik van materiaal op een wijze die de volksgezondheid en het milieu beschermt. Voor meer informatie over 
waar u uw afgedankte apparatuur kunt inleveren voor recycling kunt u contact opnemen met het gemeentehuis in uw woonplaats, de reinigingsdienst of de winkel waar u het product 
hebt aangeschaft.
Eramajapidamistes kasutuselt kõrvaldatavate seadmete käitlemine Euroopa Liidus
Kui tootel või toote pakendil on see sümbol, ei tohi seda toodet visata olmejäätmete hulka. Teie kohus on viia tarbetuks muutunud seade selleks ettenähtud elektri- ja elektroonikaseadmete 
utiliseerimiskohta. Utiliseeritavate seadmete eraldi kogumine ja käitlemine aitab säästa loodusvarasid ning tagada, et käitlemine toimub inimeste tervisele ja keskkonnale ohutult. 
Lisateavet selle kohta, kuhu saate utiliseeritava seadme käitlemiseks viia, saate küsida kohalikust omavalitsusest, olmejäätmete utiliseerimispunktist või kauplusest, kust te seadme 
ostsite.
Hävitettävien laitteiden käsittely kotitalouksissa Euroopan unionin alueella
Tämä tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva merkintä osoittaa, että tuotetta ei saa hävittää talousjätteiden mukana. Käyttäjän velvollisuus on huolehtia siitä, että hävitettävä laite 
toimitetaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen. Hävitettävien laitteiden erillinen keräys ja kierrätys säästää luonnonvaroja. Näin toimimalla varmistetaan myös, 
että kierrätys tapahtuu tavalla, joka suojelee ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Saat tarvittaessa lisätietoja jätteiden kierrätyspaikoista paikallisilta viranomaisilta, jäteyhtiöiltä tai tuotteen 
jälleenmyyjältä.
Απόρριψη άχρηστων συσκευών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Το παρόν σύμβολο στον εξοπλισμό ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα, ευθύνη σας είναι να 
απορρίψετε τις άχρηστες συσκευές σε μια καθορισμένη μονάδα συλλογής απορριμμάτων για την ανακύκλωση άχρηστου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η χωριστή συλλογή και 
ανακύκλωση των άχρηστων συσκευών θα συμβάλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και στη διασφάλιση ότι θα ανακυκλωθούν με τέτοιον τρόπο, ώστε να προστατεύεται η υγεία των 
ανθρώπων και το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού μπορείτε να απορρίψετε τις άχρηστες συσκευές για ανακύκλωση, επικοινωνήστε με τις κατά τόπους αρμόδιες 
αρχές ή με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.
A hulladékanyagok kezelése a magánháztartásokban az Európai Unióban
Ez a szimbólum, amely a terméken vagy annak csomagolásán van feltüntetve, azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető együtt az egyéb háztartási hulladékkal. Az Ön feladata, 
hogy a készülék hulladékanyagait eljuttassa olyan kijelölt gyűjtőhelyre, amely az elektromos hulladékanyagok és az elektronikus berendezések újrahasznosításával foglalkozik. 
A hulladékanyagok elkülönített gyűjtése és újrahasznosítása hozzájárul a természeti erőforrások megőrzéséhez, egyúttal azt is biztosítja, hogy a hulladék újrahasznosítása az 
egészségre és a környezetre nem ártalmas módon történik. Ha tájékoztatást szeretne kapni azokról a helyekről, ahol leadhatja újrahasznosításra a hulladékanyagokat, forduljon 
a helyi önkormányzathoz, a háztartási hulladék begyűjtésével foglalkozó vállalathoz vagy a termék forgalmazójához.
Lietotāju atbrīvošanās no nederīgām ierīcēm Eiropas Savienības privātajās mājsaimniecībās
Šis simbols uz ierīces vai tās iepakojuma norāda, ka šo ierīci nedrīkst izmest kopā ar pārējiem mājsaimniecības atkritumiem. Jūs esat atbildīgs par atbrīvošanos no nederīgās ierīces, 
to nododot norādītajā savākšanas vietā, lai tiktu veikta nederīgā elektriskā un elektroniskā aprīkojuma otrreizējā pārstrāde. Speciāla nederīgās ierīces savākšana un otrreizējā pārstrāde 
palīdz taupīt dabas resursus un nodrošina tādu otrreizējo pārstrādi, kas sargā cilvēku veselību un apkārtējo vidi. Lai iegūtu papildu informāciju par to, kur otrreizējai pārstrādei var 
nogādāt nederīgo ierīci, lūdzu, sazinieties ar vietējo pašvaldību, mājsaimniecības atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo ierīci.
Europos Sąjungos vartotojų ir privačių namų ūkių atliekamos įrangos išmetimas
Šis simbolis ant produkto arba jo pakuotės nurodo, kad produktas negali būti išmestas kartu su kitomis namų ūkio atliekomis. Jūs privalote išmesti savo atliekamą įrangą atiduodami ją 
į atliekamos elektronikos ir elektros įrangos perdirbimo punktus. Jei atliekama įranga bus atskirai surenkama ir perdirbama, bus išsaugomi natūralūs ištekliai ir užtikrinama, kad įranga 
yra perdirbta žmogaus sveikatą ir gamtą tausojančiu būdu. Dėl informacijos apie tai, kur galite išmesti atliekamą perdirbti skirtą įrangą kreipkitės į atitinkamą vietos tarnybą, namų ūkio 
atliekų išvežimo tarnybą arba į parduotuvę, kurioje pirkote produktą.
Utylizacja zużytego sprzętu przez użytkowników domowych w Unii Europejskiej
Symbol ten umieszczony na produkcie lub opakowaniu oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Użytkownik jest odpowiedzialny za 
dostarczenie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu gromadzenia zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Gromadzenie osobno i recykling tego typu odpadów 
przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych i jest bezpieczny dla zdrowia i środowiska naturalnego. Dalsze informacje na temat sposobu utylizacji zużytych urządzeń można 
uzyskać u odpowiednich władz lokalnych, w przedsiębiorstwie zajmującym się usuwaniem odpadów lub w miejscu zakupu produktu.
Descarte de equipamentos por usuários em residências da União Européia
Este símbolo no produto ou na embalagem indica que o produto não pode ser descartado junto com o lixo doméstico. No entanto, é sua responsabilidade levar os equipamentos 
a serem descartados a um ponto de coleta designado para a reciclagem de equipamentos eletro-eletrônicos. A coleta separada e a reciclagem dos equipamentos no momento do 
descarte ajudam na conservação dos recursos naturais e garantem que os equipamentos serão reciclados de forma a proteger a saúde das pessoas e o meio ambiente. Para obter mais 
informações sobre onde descartar equipamentos para reciclagem, entre em contato com o escritório local de sua cidade, o serviço de limpeza pública de seu bairro ou a loja em que 
adquiriu o produto.
Postup používateľov v krajinách Európskej únie pri vyhadzovaní zariadenia v domácom používaní do odpadu
Tento symbol na produkte alebo na jeho obale znamená, že nesmie by vyhodený s iným komunálnym odpadom. Namiesto toho máte povinnos odovzda toto zariadenie na zbernom 
mieste, kde sa zabezpečuje recyklácia elektrických a elektronických zariadení. Separovaný zber a recyklácia zariadenia určeného na odpad pomôže chráni prírodné zdroje a 
zabezpečí taký spôsob recyklácie, ktorý bude chráni ľudské zdravie a životné prostredie. Ďalšie informácie o separovanom zbere a recyklácii získate na miestnom obecnom úrade, 
vo firme zabezpečujúcej zber vášho komunálneho odpadu alebo v predajni, kde ste produkt kúpili.
Ravnanje z odpadno opremo v gospodinjstvih znotraj Evropske unije
Ta znak na izdelku ali embalaži izdelka pomeni, da izdelka ne smete odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Odpadno opremo ste dolžni oddati na določenem zbirnem 
mestu za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme. Z ločenim zbiranjem in recikliranjem odpadne opreme ob odlaganju boste pomagali ohraniti naravne vire in zagotovili, 
da bo odpadna oprema reciklirana tako, da se varuje zdravje ljudi in okolje. Več informacij o mestih, kjer lahko oddate odpadno opremo za recikliranje, lahko dobite na občini, 
v komunalnem podjetju ali trgovini, kjer ste izdelek kupili.
Kassering av förbrukningsmaterial, för hem- och privatanvändare i EU
Produkter eller produktförpackningar med den här symbolen får inte kasseras med vanligt hushållsavfall. I stället har du ansvar för att produkten lämnas till en behörig återvinningsstation 
för hantering av el- och elektronikprodukter. Genom att lämna kasserade produkter till återvinning hjälper du till att bevara våra gemensamma naturresurser. Dessutom skyddas både 
människor och miljön när produkter återvinns på rätt sätt. Kommunala myndigheter, sophanteringsföretag eller butiken där varan köptes kan ge mer information om var du lämnar 
kasserade produkter för återvinning.
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Pobór mocy
Sprz t do drukowania iprzetwarzania obrazu firmy Hewlett-Packard oznaczy logo ENERGY
STAR® jest zgodny ze specyfikacjami ENERGY STAR ameryka skiej agencji Environmental
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Protection Agency dla sprz tu do przetwarzania obrazu. Poni sze oznaczenie znajduje si  na
produktach do przetwarzania obrazu zgodnych znorm  ENERGY STAR:

ENERGY STAR jest zastrze onym wUSA znakiem us ugowym agencji EPA. Jako partner
programu ENERGY STAR HP stwierdza, e niniejszy produkt spe nia zalecenia programu
ENERGY STAR dotycz ce oszcz dno ci energii.
Dodatkowe informacje ourz dzeniach zgodnych znorm  ENERGY STAR znajduj  si  pod
adresem:
www.hp.com/go/energystar

Substancje chemiczne
Firma HP dok ada wszelkich stara , aby przekazywa  klientom informacje osubstancjach
chemicznych wykorzystywanych wswoich produktach zgodnie zobowi zuj cymi przepisami, np.
zZasadami rejestracji substancji chemicznych (REACH, dyrektywa 1907/2006/WE Parlamentu
Europejskiego iRady Unii Europejskiej). Raport chemiczny dla tego produktu mo na znale  pod
adresem: www.hp.com/go/reach

O wiadczenia oRoHS (tylko Chiny)

Tabela substancji toksycznych iniebezpiecznych
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Licencje udzielane przez inne firmy
W tym rozdziale opisano nast puj ce zagadnienia:
• Drukarka przeno na HP Officejet 100 (L411)

Drukarka przeno na HP Officejet 100 (L411)
Third-party licences

Zlib
---------
Copyright (C) 1995-1998 Jean-loup Gailly and Mark Adler 

This software is provided 'as-is', without any express or 
implied warranty. In no event will the authors be held liable
for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any 
purpose, including commercial applications, and to alter it and 
redistribute it freely, subject to the following restrictions: 

1. The origin of this software must not be misrepresented; you
must not claim that you wrote the original software. If you use
this software in a product, an acknowledgment in the product 
documentation would be appreciated but is not required. 
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and 
must not be misrepresented as being the original software 
3. This notice may not be removed or altered from any source
distribution.

Jean-loup Gailly Mark Adler 
jloup@gzip.org madler@alumni.caltech.edu 

The data format used by the zlib library is described by RFCs
(Request for Comments) 1950 to 1952 in the files ftp://
ds.internic.net/rfc/rfc1950.txt (zlib format), rfc1951.txt
(deflate format) and rfc1952.txt (gzip format). 

Independent JPEG Group's free JPEG software
-------------------------------------------

* Copyright (C) 1991-1998, Thomas G. Lane. 
* This file is part of the Independent JPEG Group's software. 
* For conditions of distribution and use, see the accompanying 
README file.

Za cznik A
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Readme File 

Independent JPEG Group's free JPEG software
-------------------------------------------

This package contains C software to implement JPEG image encoding, decoding, and
transcoding. JPEG is a standardized compression method for full-color and gray-scale images.

The distributed programs provide conversion between JPEG "JFIF" format and image files in
PBMPLUS PPM/PGM, GIF, BMP, and Targa file formats. The core compression and
decompression library can easily be reused in other programs, such as image viewers. The
package is highly portable C code; we have tested it on many machines ranging from PCs to
Crays. 

We are releasing this software for both noncommercial and commercial use. Companies are
welcome to use it as the basis for JPEG-related products. 

We do not ask a royalty, although we do ask for an acknowledgement in
product literature (see the README file in the distribution for details). We hope to make this
software industrial-quality --- although, as with anything that's free, we offer no warranty and
accept no liability. 

For more information, contact jpeg-info@uc.ag

LIBTIFF
----------

Copyright (c) 1991-1996 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this 
software and its documentation for any purpose is hereby 
granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice
appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler
and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software
without the specific, prior written permission of Sam Leffler
and Silicon Graphics. 

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY
KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT
LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR
ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF 
ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE,
DATA OR PROFITS,WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
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DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN 
CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE. 

TIFF Library.
Rev 5.0 Lempel-Ziv & Welch Compression Support

This code is derived from the compress program whose code is 
derived from software contributed to Berkeley by James A. Woods, 
derived from original work by Spencer Thomas and Joseph Orost. 

The original Berkeley copyright notice appears below in its
entirety.

Copyright (c) 1985, 1986 The Regents of the University of 
California.All rights reserved. 

This code is derived from software contributed to Berkeley by
James A. Woods, derived from original work by Spencer Thomas
and Joseph Orost.

Redistribution and use in source and binary forms are permitted 
provided that the above copyright notice and this paragraph are 
duplicated in all such forms and that any documentation,
advertising materials, and other materials related to such
distribution and use acknowledge that the software was developed
by the University of California, Berkeley. The name of the 
University may not be used to endorse or promote products 
derived from this software without specific prior written 
permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS AND WITHOUT ANY EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED 

WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. 

Za cznik A
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B Materia y eksploatacyjne
iakcesoria firmy HP
Wtym rozdziale przedstawiono informacje dotycz ce materia ów eksploatacyjnych iakcesoriów
przeznaczonych dla drukarki. Informacje te ulegaj  zmianom, dlatego warto odwiedzi  stron  HP
(www.hpshopping.com) wcelu uzyskania najnowszych aktualizacji. Zakupów mo na równie
dokonywa  wwitrynie internetowej.
W tym rozdziale opisano nast puj ce zagadnienia:
• Zamawianie materia ów eksploatacyjnych wtrybie online
• Akcesoria
• Materia y eksploatacyjne

Zamawianie materia ów eksploatacyjnych wtrybie online
Aby zamówi  materia y eksploatacyjne online lub stworzy  list  zakupów do wydrukowania,
otwórz oprogramowanie HP dostarczone razem zdrukark . Wsystemie Windows otwórz aplikacj
Przybornik, wybierz kart Szacowany poziom atramentu, anast pnie kliknij polecenie Kup
online. Wsystemie Mac kliknij Shopping (Zakupy), anast pnie wybierz polecenie Shop for
Supplies Online (Kup materia y eksploatacyjne online). Za zgod  u ytkownika oprogramowanie
HP przesy a informacje odrukarce, wtym onumerze modelu, numerze seryjnym iszacowanych
poziomach atramentu. Materia y eksploatacyjne, które mog  by  u yte wdanym modelu drukarki,
zostaj  wst pnie wybrane. Mo na zmienia  ilo  zakupów, dodawa  lub usuwa  pozycje,
anast pnie wydrukowa  list  zakupów lub wtrybie online dokona  zakupu wsklepie HP lub
uinnych sprzedawców internetowych (dost pne opcje ró ni  si  wzale no ci od kraju/regionu).
Informacje na temat kaset oraz cza do sklepów internetowych s  równie  wy wietlane
wkomunikatach ozu yciu atramentu.
Zamówienia mo na równie  sk ada  wtrybie online na stronie www.hp.com/buy/supplies. Po
wy wietleniu stosownego monitu nale y wybra  kraj lub region, anast pnie post powa  zgodnie
zwy wietlonymi instrukcjami, aby wybra  drukark  ipotrzebne materia y eksploatacyjne.

Uwaga Sk adanie wtrybie online zamówie  na wk ady nie jest mo liwe we wszystkich
lokalizacjach geograficznych. Wprzypadku wielu krajów/regionów dost pne s  informacje na
temat zamawiania przez telefon, umiejscowieniu lokalnego sklepu idrukowaniu listy zakupów.
Ponadto mo na wybra  znajduj c  si  wgórnej cz ci strony www.hp.com/buy/supplies
opcj  'Jak kupi ', aby uzyska  szczegó owe informacje na temat mo liwo ci nabycia
urz dze  HP wdanym kraju.

Akcesoria

Bateria HP do drukarki przeno nej Officejet CQ775A

Drukarka przeno na HP i futera  na notebook Q6282A

Zasilacz HP Smart o mocy 65 W ED494AA

Zasilacz samochodowy HP Smart o mocy 65 W ER691AA (w Ameryce
Pó nocnej)
ED493AA (poza Ameryk
Pó nocn )
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Materia y eksploatacyjne
Niniejszy rozdzia  zawiera nast puj ce tematy:
• Kasety z atramentem
• Papiery HP

Kasety z atramentem
Sk adanie wtrybie online zamówie  na wk ady nie jest mo liwe we wszystkich lokalizacjach
geograficznych. Wprzypadku wielu krajów/regionów dost pne s  informacje na temat
zamawiania przez telefon, umiejscowieniu lokalnego sklepu idrukowaniu listy zakupów. Ponadto
mo na wybra  znajduj c  si  wgórnej cz ci strony www.hp.com/buy/supplies opcj  'Jak kupi ',
aby uzyska  szczegó owe informacje na temat mo liwo ci nabycia urz dze  HP wdanym kraju.
Numer wk adu atramentowego mo na znale  w nast puj cych miejscach:
• Na etykiecie wk adu atramentowego, który wymieniasz.
• Na stronie stanu drukarki (zob. Strony informacyjne drukarki).
• Przy u yciu funkcji Szczegó owe informacje o wk adach w oprogramowaniu HP. W ka dym

kraju sprzedawane s  wk ady z innymi numerami. Aby uzyska  pe n  list  numerów wk adów
sprzedawanych w ka dym kraju/regionie, w Przyborniku wybierz Informacje przydatne w
podró y (system Windows) lub w programie HP Utility wybierz Travel Info (system Mac OS
X). Aby uzyska  wi cej informacji, zobacz Narz dzia zarz dzania drukark .

Uwaga Ostrze enia iwska niki dotycz ce poziomu atramentu s u  jedynie jako informacje
orientacyjne do celów zwi zanych zplanowaniem. Po wy wietleniu ostrze enia oniskim
poziomie atramentu warto przygotowa  zapasowy wk ad drukuj cy, aby unikn
ewentualnych przestojów. Nie ma potrzeby wymieniania wk adów, dopóki jako  wydruku jest
dobra.

Papiery HP
Zamówienia na no niki (np. papier HP Premium) mo na sk ada  wwitrynie www.hp.com.

Firma HP zaleca u ywanie zwyk ego papieru oznaczonych
logiem ColorLok do codziennego drukowania ikopiowania
dokumentów. Wszystkie papiery zlogiem ColorLok s
niezale nie testowane tak, aby spe nia y wysokie wymagania co
do niezawodno ci ijako ci wydruków oraz zapewniaj  wyra ne
i ywe kolory wydruku, g bok  czer  iszybsze wysychanie
wporównaniu ze zwyk ym papierem. Papier zlogiem ColorLok
mo na znale  wró nych gramaturach iformatach wofercie
ró nych procentów.

Za cznik B
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C Konfigurowanie czno ci
Bluetooth drukarki
Adapter HP Bluetooth Wireless Printer Adapter pozwala drukowa  dokumenty z urz dze
Bluetooth bez korzystania z po czenia przewodowego. Mo esz atwo drukowa  z urz dzenia
Bluetooth, takiego jak urz dzenie PDA lub telefon komórkowy z aparatem cyfrowym. Do
drukowania dokumentów z komputera mo esz te  u y czno ci Bluetooth.

Konfigurowanie po czenia bezprzewodowego Bluetooth
Niniejsza cz  zawiera instrukcje konfiguracji urz dzenia w celu drukowania w trybie czno ci
bezprzewodowej Bluetooth.
Ustawienia czno ci bezprzewodowej Bluetooth mo na skonfigurowa  podczas instalacji
oprogramowania albo pó niej za pomoc  aplikacji Przybornik (system Windows), narz dzia HP
Utility (Mac OS X) lub oprogramowania Przybornik do urz dze  PDA (Pocket PC i Palm OS). Aby
uzyska  wi cej informacji, zobacz Narz dzia zarz dzania drukark .

Pod czanie drukarki przy u yciu czno ci Bluetooth (Windows)

Uwaga Je li u ywasz zewn trznego adaptera Bluetooth do komputera, instrukcje
dodawania drukarki mog  by  inne. Aby uzyska  wi cej informacji, zob. dokumentacj  lub
program narz dziowy dostarczony z adapterem Bluetooth.

1. Je li komputer korzysta z zewn trznego adaptera Bluetooth, upewnij si , e komputer jest
uruchomiony, i ponownie pod cz adapter Bluetooth do gniazda USB komputera.
Je li komputer ma wbudowany modu  Bluetooth, upewnij si , e komputer jest uruchomiony,
a Bluetooth w czony.

2. Na pasku zada  systemu Windows kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania,
a nast pnie kliknij polecenie Sprz t i d wi k i cze Dodaj drukark .
- Lub -
Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Drukarka lub Drukarki i faksy, a nast pnie kliknij
dwukrotnie ikon Dodaj drukark  lub cze Dodaj drukark .

3. Post puj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zako czy  instalacj .

Pod czanie drukarki przy u yciu czno ci Bluetooth (Mac OS X)
1. Je li komputer korzysta z zewn trznego adaptera Bluetooth, upewnij si , e komputer jest

uruchomiony, i ponownie pod cz adapter Bluetooth do gniazda USB komputera.
Je li komputer ma wbudowany modu  Bluetooth, upewnij si , e komputer jest uruchomiony,
a Bluetooth w czony.

2. W menu Dock kliknij opcj System Preferences (Preferencje systemu), a nast pnie kliknij
opcj Print & Fax (Drukuj i faksuj).

3. Kliknij przycisk + (Dodaj).
4. Wybierz z listy drukark  oznaczon  jako Bluetooth obok nazwy, a nast pnie kliknij przycisk

Dodaj.
5. Post puj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zako czy  instalacj .
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Konfigurowanie zabezpiecze  Bluetooth drukarki
Mo esz zmieni  nast puj ce ustawienia zabezpiecze  drukarki:
• Nale y ustawi danie uwierzytelnienia za pomoc  has a, zanim dany u ytkownik b dzie

móg  drukowa  na urz dzeniu przy u yciu urz dzenia Bluetooth.
• Zmie  ustawienia, aby drukarka by a widoczna lub ukryta dla drukarek Bluetooth

znajduj cych si  w zasi gu.
• Ustawienia te mo na skonfigurowa  w aplikacji Przybornik (Windows), narz dziu HP Utility

(Mac OS X) lub oprogramowaniu Przybornik do urz dze  PDA (Windows Mobile). Aby
uzyska  wi cej informacji, zob. cz Narz dzia zarz dzania drukark .

U ywanie klucza dost pu do uwierzytelniania urz dze  Bluetooth
Poziom zabezpiecze  drukarki mo esz ustawi  na Wysoki lub Niski.
• Niski: Drukarka nie wymaga podania has a. Mo na na niej drukowa  przy u yciu dowolnego

urz dzenia Bluetooth znajduj cego si  w zasi gu.

Uwaga Domy lne ustawienie zabezpiecze  to Niski. Ustawienie niskiego poziomu
zabezpiecze  nie wymaga u ycia uwierzytelnienia.

• Wysoki: Drukarka wymaga od urz dzenia Bluetooth podania has a, zanim zezwoli na
przes anie zadania drukowania.

Uwaga Has o drukarki jest wst pnie zdefiniowane — jest to sze  zer (000000).

Konfigurowanie drukarki, tak aby by a widoczna lub niewidoczna dla urz dze
Bluetooth

Drukarka mo e by  widoczna dla urz dze  Bluetooth (publiczna) lub niewidoczna (prywatna).
• Visible (Widoczne): Dowolne urz dzenie Bluetooth znajduj ce si  w zasi gu mo e drukowa

na drukarce.
• Not visible (Nie widoczne): Na drukarce mog  drukowa  jedynie te urz dzenia Bluetooth, na

których jest zapisany adres drukarki.

Uwaga Domy lnie ustawionym w drukarce poziomem dost pno ci jest Widoczna.

Aby wyzerowa  drukark  do standardowych ustawie  fabrycznych

Uwaga Nast puj ce instrukcje s u  tylko do wyzerowania ustawie czno ci
bezprzewodowej Bluetooth urz dzenia.

1. Naci nij iprzytrzymaj  (przycisk Zasilanie).
2. Trzymaj c wci ni ty  (przycisk Zasilanie), naci nij 4 razy  (przycisk Anuluj), anast pnie 6

razy  (przycisk Wznów).
3. Zwolnij  (przycisk Zasilanie).

Za cznik C
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D Narz dzia zarz dzania drukark
W tym rozdziale opisano nast puj ce zagadnienia:
• Przybornik (Windows)
• HP Utility (Mac OS X)
• Przybornik do urz dze podr cznych PDA (Microsoft Windows Mobile)
• Odinstaluj izainstaluj oprogramowanie HP ponownie

Przybornik (Windows)
Przybornik zapewnia informacje okonserwacji drukarki.

Uwaga Oprogramowanie drukarki HP mo na zainstalowa  z dysku CD z oprogramowaniem
HP, wybieraj c opcj  pe nej instalacji, o ile komputer spe nia wymagania systemowe.

Otwieranie Zestawu narz dzi
• Na pasku zada  systemu Windows kliknij polecenie Start, wybierz Programy lub Wszystkie

programy, wybierz HP inazw  drukarki, anast pnie kliknij opcj Przybornik.
• Na pasku zada  kliknij prawym przyciskiem myszy ikon  programu HP Digital Imaging

Monitor, wpolu Nazwa modelu drukarki wska  odpowiedni model, anast pnie kliknij opcj
Wy wietl przybornik drukarki.

• Woknie dialogowym w a ciwo ci drukowania kliknij kart Features (Funkcje), anast pnie
Printer Services (Us ugi drukarki).

HP Utility (Mac OS X)
Program HP Utility udost pnia narz dzia umo liwiaj ce konfigurowanie ustawie  druku,
kalibrowanie drukarki, zamawianie materia ów eksploatacyjnych wtrybie online iwyszukiwanie
informacji pomocy technicznej wsieci Web.

Uwaga Wkomputerze Macintosh funkcje dost pne woprogramowaniu HP Utility zale  od
wybranej drukarki.
Ostrze enia opoziomie tuszu iwska niki podaj  przybli one dane wy cznie wcelu
planowania. Gdy pojawi si  ostrze enie oniskim poziomie tuszu postaraj si  zaopatrzy
wzamienny pojemnik ztuszem, by unikn  opó nie  wdrukowaniu. Nie potrzeba wymienia
pojemników ztuszem do czasu spadku jako ci druku.

Wskazówka Gdy oprogramowanie HP Utility jest uruchomione, mo esz uzyska  dost p do
skrótów menu Dock wybieraj c iprzytrzymuj c przycisk myszy nad ikon  HP Utility wDocku.

Otwórz HP Utility

Otwieranie programu HP Utility
Kliknij ikon  HP Utility na Docku.

Uwaga Je li nie wida  ikony w Doku, kliknij ikon  Spotlight z prawej strony paska
menu, wpisz w polu s owa HP Utility i kliknij pozycj HP Utility.
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Przybornik do urz dze  podr cznych PDA (Microsoft Windows
Mobile)

Przybornik do urz dze  podr cznych PDA z systemem Windows Mobile udost pnia informacje o
stanie i wymaganiach konserwacyjnych drukarki. Mo esz wy wietli  poziomy atramentu i
na adowania baterii, wyrówna  wk ady drukuj ce i skonfigurowa  ustawienia czno ci Bluetooth
w celu drukowania bezprzewodowego.
Wi cej informacji na temat korzystania zPrzybornika mo na znale  wjego dokumentacji lub
wwitrynie www.hp.com/support.

Odinstaluj izainstaluj oprogramowanie HP ponownie
Wprzypadku niekompletnej instalacji lub je li przewód USB zosta  pod czony do komputera
przed wy wietleniem monitu instalatora oprogramowania HP, mo e zaj  konieczno
odinstalowania iponownego zainstalowania oprogramowania HP do czonego do drukarki. Nie
usuwaj plików aplikacji drukarki zkomputera samodzielnie. Jedyny poprawny sposób
odinstalowania oprogramowania polega na u yciu programu do odinstalowywania, do czonego
podczas instalacji oprogramowania HP.
Istniej  trzy metody odinstalowania oprogramowania HP z komputera z Windows i jedna
z komputera Macintosh.

Odinstalowywanie zkomputera zsystemem Windows, sposób 1
1. Od cz drukark  od komputera. Nie pod czaj drukarki do komputera do momentu, gdy

wtrakcie ponownej instalacji oprogramowanie HP wy wietli odpowiedni monit.
2. Na pasku zada  systemu Windows kliknij polecenie Start, wybierz Programy lub Wszystkie

programy, wybierz HP inazw  drukarki, anast pnie kliknij polecenie Odinstaluj.
3. Post puj zgodnie z instrukcjami wy wietlanymi na ekranie.
4. Po wy wietleniu zapytania, czy chcesz usun  udost pnione pliki, kliknij Nie.

W przypadku usuni cia tych plików korzystaj ce z nich programy mog yby nie dzia a
prawid owo.

5. Uruchom komputer ponownie.
6. Aby ponownie zainstalowa  oprogramowanie HP, w ó  dysk CD z oprogramowaniem HP do

nap du komputera i post puj zgodnie z instrukcjami wy wietlanymi na ekranie.
7. Pod cz drukark  do komputera na danie oprogramowania HP.
8. Naci nij przycisk Zasilanie by w czy  drukark .

Po pod czeniu drukarki i w czeniu zasilania trzeba czasem odczeka  kilka minut na
zako czenie dzia ania mechanizmu Plug and Play.

9. Post puj zgodnie z instrukcjami wy wietlanymi na ekranie.
Gdy zako czy si  instalacja oprogramowania HP, ikona HP Digital Imaging Monitor pojawi si
na pasku zada  Windows.

Dezinstalacja w przypadku komputera z systemem Windows, sposób 2

Uwaga Z tej metody nale y korzysta , je eli ikona Odinstaluj nie jest dost pna w menu
Start systemu Windows.
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1. Od cz drukark  od komputera.

Uwaga Wa ne jest, by od czy  drukark  przed ponownym uruchomieniem komputera.
Nie pod czaj drukarki do komputera do momentu, gdy wtrakcie instalacji
oprogramowanie HP wy wietli odpowiedni monit.

2. Na pasku zada  systemu Windows kliknij przycisk Start, wybierz polecenie Ustawienia,
Panel sterowania, a nast pnie kliknij ikon Dodaj/usu  programy.
-lub-
Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, anast pnie kliknij dwukrotnie ikon
Programy ifunkcje.

3. Wybierz nazw  drukarki, anast pnie kliknij Zmie /usu  lub Odinstaluj/zmie .
Post puj zgodnie z instrukcjami wy wietlanymi na ekranie.

4. Uruchom komputer ponownie.
5. W ó  dysk CD z oprogramowaniem HP do nap du komputera, a nast pnie uruchom program

instalacyjny.
6. Post puj zgodnie z instrukcjami wy wietlanymi na ekranie.

Dezinstalacja w przypadku komputera z systemem Windows, sposób 3

Uwaga Z tej metody nale y korzysta , je eli ikona Odinstaluj nie jest dost pna w menu
Start systemu Windows.

1. W ó  dysk CD z oprogramowaniem HP do nap du komputera, a nast pnie uruchom program
instalacyjny.

2. Od cz drukark  od komputera. Nie pod czaj drukarki do komputera do momentu, gdy
wtrakcie ponownej instalacji oprogramowanie HP wy wietli odpowiedni monit.

3. Wybierz Odinstaluj i post puj zgodnie ze wskazówkami wy wietlanymi na ekranie.
4. Uruchom komputer ponownie.
5. Uruchom ponownie program Setup dla drukarki.
6. Wybierz opcj Instalowanie.
7. Post puj zgodnie z instrukcjami wy wietlanymi na ekranie.

Odinstalowywanie zkomputera Mac, sposób 1
1. Otwórz program HP Utility. Szczegó owe instrukcje s  dost pne wOtwórz HP Utility.
2. Kliknij ikon  Aplikacja na pasku narz dzi.
3. Kliknij dwukrotnie HP Uninstaller (Deinstalator HP).

Post puj zgodnie z instrukcjami wy wietlanymi na ekranie.
4. Po odinstalowaniu oprogramowania HP, uruchom komputer ponownie.
5. Aby ponownie zainstalowa  oprogramowanie HP, w ó  dysk CD z oprogramowaniem HP do

nap du komputera.
6. Na pulpicie otwórz folder p yty CD ikliknij dwukrotnie HP Installer (Instalator HP).
7. Post puj zgodnie z instrukcjami wy wietlanymi na ekranie.

Dezinstalacja wprzypadku komputera zsystemem Macintosh, sposób 2
1. Uruchom Finder.
2. Kliknij dwukrotnie ikon Applications (Aplikacje).
3. Kliknij dwukrotnie opcj Hewlett-Packard.
4. Kliknij dwukrotnie HP Uninstaller (Deinstalator HP).
5. Wybierz drukark  ikliknij dwukrotnie Uninstall (Odinstaluj).
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E W jaki sposób?
• Rozpocz cie pracy
• Drukowanie
• Korzystanie zpojemników ztuszem
• Rozwi problem
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F B dy (Windows)
Na li cie wymieniono niektóre b dy, które mog  by  wy wietlane na ekranie komputera
(Windows), oraz sposoby ich usuni cia.
• Drukarka od czona
• Ostrze enie o poziomie tuszu
• Problem z pojemnikiem
• Niew a ciwy rodzaj papieru
• Karetka z pojemnikami nie mo e si przesun
• Zaci cie papieru
• W drukarce sko czy si papier
• Drukarka jest w trybie Offline
• Drukarka wstrzymana
• Nie uda o si wydrukowa dokumentu
• Zbiornik zu ytego tuszu jest prawie pe ny
• Wymie natychmiast zbiornik zu ytego tuszu
• Niski poziom na adowania baterii drukarki

Drukarka od czona
Komputer nie mo e komunikowa  si  z drukark  z jednej z nast puj cych przyczyn:
• Drukarka zosta a wy czona.
• Kabel USB cz cy komputer z drukark  zosta  od czony.
Aby rozwi za  ten problem, wykonaj nast puj ce czynno ci:
• Upewnij si , e drukarka jest w czona i e wska nik  (Zasilanie) wieci.
• Upewnij si , e kabel zasilania i inne przewody dzia aj  i s  dobrze pod czone do drukarki.
• Sprawd , czy przewód zasilaj cy jest dobrze pod czony do dzia aj cego gniazdka.

Ostrze enie o poziomie tuszu
We wskazanym komunikatem pojemniku z tuszem brakuje tuszu.
Ostrze enia i wska niki dotycz ce poziomu atramentu s u  jedynie jako informacje orientacyjne
do celów zwi zanych z planowaniem. Po wy wietleniu ostrze enia o niskim poziomie atramentu
warto przygotowa  zapasowy wk ad drukuj cy, aby unikn  ewentualnych przestojów. Nie ma
potrzeby wymieniania wk adów atramentowych, dopóki jako  wydruku jest dobra.
Informacje o wymianie pojemników z tuszem znajduj  si  w cz ci Wymiana pojemników z tuszem.
Informacje o zamawianiu pojemników z tuszem znajduj  si  w cz ci Materia y eksploatacyjne
iakcesoria firmy HP.
Informacje na temat recyklingu zu ytych materia ów eksploatacyjnych znajduj  si  w cz ci
Program recyklingu materia ów eksploatacyjnych do drukarek atramentowych HP.

Uwaga Atrament z wk adów jest u ywany w trakcie drukowania na wiele ró nych
sposobów, np. do procesu inicjowania, który przygotowuje drukark  i wk ady do drukowania.
Dodatkowo, po zako czeniu u ywania pojemnika pozostaje w nim niewielka ilo  tuszu.
Wi cej informacji mo na znale  si  na stronie www.hp.com/go/inkusage.
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Problem z pojemnikiem
Wk ad, którego dotyczy komunikat, jest nieobecny, uszkodzony, w o ony do niew a ciwego
gniazda drukarki lub jego styki elektryczne nie dotykaj  odpowiednio powierzchni w drukarce.
Aby rozwi za  ten problem, wykonaj nast puj ce czynno ci. Rozwi zania s  ustawione od
najbardziej prawdopodobnego. Je li pierwsze z rozwi za  nie pomaga, przechod  do kolejnych
do czasu rozwi zania problemu.
• Rozwi zanie 1: Upewnij si , wk ady atramentowe zosta y zainstalowane poprawnie
• Rozwi zanie 2: W cz i wy cz drukark
• Rozwi zanie 3: Oczy styki elektryczne
• Rozwi zanie 4: Wymie pojemnik z tuszem

Rozwi zanie 1: Upewnij si , wk ady atramentowe zosta y zainstalowane poprawnie
1. Sprawd , czy drukarka jest w czona.

Przestroga Je li drukarka jest wy czona podczas otwierania przednich drzwiczek w
celu uzyskania dost pu do wk adów atramentowych, nie mo e zwolni  wk adów i
umo liwi  ich wymiany. Je li podczas próby wymiany wk ady atramentowe nie s
bezpiecznie zaparkowane, drukarka mo e ulec uszkodzeniu.

2. Otwórz przednie drzwiczki urz dzenia.
Karetka przesuwa si  daleko do prawej strony drukarki.

Za cznik F

112 B dy (Windows) 



3. Zaczekaj, a  karetka przestanie si  porusza  i nie b dzie s ycha adnych d wi ków, a
nast pnie podnie  zatrzask wk adu atramentowego, aby go zwolni .

4. Wyjmij pojemnik z gniazda, poci gaj c do siebie.

Przestroga Nie nale y dotyka  styków miedzianych oraz dysz g owicy drukuj cej.
Dotykanie tych cz ci mo e spowodowa  zatkanie dyszy, problemy z atramentem lub
wadliwe po czenie elektryczne.

5. Przytrzymaj pojemnik z tuszem logo firmy HP do góry i w ó  go ponownie. Doci nij pojemnik
z tuszem mocno, a  do zatrza ni cia.

6. Zamknij przednie drzwiczki i sprawd , czy komunikat o b dzie znikn .
Je li problem nadal wyst puje, wypróbuj kolejne rozwi zanie.

Rozwi zanie 2: W cz i wy cz drukark
Wy cz drukark , a nast pnie w cz j  ponownie.
Je li problem nadal wyst puje, wypróbuj kolejne rozwi zanie.
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Rozwi zanie 3: Oczy  styki elektryczne
Oczy  styki elektryczne na pojemniku z tuszem. Aby uzyska  wi cej informacji, zob. cz
Czyszczenie styków wk adu atramentowego.
Je li problem nadal wyst puje, wypróbuj kolejne rozwi zanie.

Rozwi zanie 4: Wymie  pojemnik z tuszem
Wymie  wskazany pojemnik z tuszem. Aby uzyska  wi cej informacji, zobacz Materia y
eksploatacyjne iakcesoria firmy HP.

Uwaga Je li wk ad nadal jest obj ty gwarancj , skontaktuj si  z pomoc  techniczn  HP,
aby skorzysta  z us ug serwisu lub wymiany. Informacje na temat gwarancji na pojemniki z
tuszem znajduj  si  w Gwarancja na wk ady atramentowe.

Je li problem b dzie wyst powa  po wymianie pojemnika, skontaktuj si  z pomoc  techniczn
firmy HP. Aby uzyska  wi cej informacji, zob. cz Pomoc techniczna firmy HP.

Niew a ciwy rodzaj papieru
Rozmiar lub rodzaj papieru wybrany w sterowniku drukarki nie jest zgodny z no nikiem
za adowanym do drukarki.
Aby rozwi za  ten problem, wypróbuj jedn  z nast puj cych metod:
• Za aduj odpowiedni papier do drukarki, a nast pnie naci nij  (przycisk Wznów). Dalsze

informacje znajduj  si  w adowanie no ników
• Naci nij  (przycisk Anuluj) na panelu sterowania drukarki, wybierz w sterowniku drukarki

inny rozmiar papieru, a nast pnie wydrukuj dokument ponownie.

Karetka z pojemnikami nie mo e si  przesun
Co  blokuje komor  wk adów atramentowych (komora, w której umieszczone s  wk ady). Aby

usun  problem, naci nij przycisk  (Zasilanie), aby wy czy  drukark , a nast pnie sprawd ,
czy w drukarce nie zaci  si  papier.
Aby uzyska  wi cej informacji, zob. Usuwanie zaci .

Zaci cie papieru
Papier zaci  si  w drukarce.
Zanim usuniesz zaci cie, sprawd :
• Sprawd , czy za adowany papier spe nia wymagania i nie jest pofa dowany, zagi ty czy

uszkodzony. Aby uzyska  wi cej informacji, zob. Dane dotycz ce no ników.
• Upewnij si , e drukarka jest czysta. Aby uzyska  wi cej informacji, zob. Czyszczenie drukarki.
• Upewnij si , e materia y s  poprawnie w o one do podajników, a te nie s  zbytnio

zape nione. Aby uzyska  wi cej informacji, zobacz adowanie no ników.
Instrukcje usuwania blokad, a tak e informacje o tym, jak unika  blokad znajduj  si  w Usuwanie
zaci .

W drukarce sko czy  si  papier
Domy lny podajnik jest pusty. Za aduj wi cej papieru i naci nij przycisk OK.
Aby uzyska  wi cej informacji, zobacz adowanie no ników.

Drukarka jest w trybie Offline
Drukarka jest obecnie w trybie offline. Drukarki nie mo na u ywa  w trybie offline.
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Aby zmieni  stan drukarki, wykonaj poni sze czynno ci.
1. Kliknij przycisk Start, wska  polecenie Ustawienia, a nast pnie kliknij polecenie Drukarki

lub Drukarki i faksy.
- Lub -
Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, anast pnie kliknij dwukrotnie ikon
Drukarki.

2. Je li drukarki wymienione w oknie dialogowym nie s  wy wietlane w widoku Szczegó y,
kliknij menu Widok, a nast pnie opcj Szczegó y.

3. Je li drukarka znajduje si  w trybie Offline, kliknij j  prawym przyciskiem i wybierz U yj
drukarki online.

4. Spróbuj u y  drukarki jeszcze raz.

Drukarka wstrzymana
Dzia anie drukarki jest obecnie wstrzymane. Gdy urz dzenie jest wstrzymane, mo na dodawa
nowe zadanie do kolejki, ale nie s  one drukowane.
Aby zmieni  stan drukarki, wykonaj poni sze czynno ci.
1. Kliknij przycisk Start, wska  polecenie Ustawienia, a nast pnie kliknij polecenie Drukarki

lub Drukarki i faksy.
- lub -
Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, anast pnie kliknij dwukrotnie ikon
Drukarki.

2. Je li drukarki wymienione w oknie dialogowym nie s  wy wietlane w widoku Szczegó y,
kliknij menu Widok, a nast pnie opcj Szczegó y.

3. Je li drukarka znajduje si  w stanie Wstrzymano, kliknij j  prawym przyciskiem i kliknij
Wznów drukowanie.

4. Spróbuj u y  drukarki jeszcze raz.

Nie uda o si  wydrukowa  dokumentu
Drukarka nie mog a wydrukowa  dokumentu, poniewa  w systemie druku wyst pi  problem.
Informacje na temat rozwi zywania problemów z systemem drukuj cym znajduj  si  w
Rozwi zywanie problemów z drukowaniem.

Zbiornik zu ytego tuszu jest prawie pe ny
W wymiennym module serwisowym atramentu znajduje si  zu yty atrament z wk adu z czarnym
atramentem. Gdy zbiornik zu ytego tuszu b dzie prawie pe ny, skontaktuj si  z HP w celu
uzyskania nowego modu u. Aby uzyska  wi cej informacji, zobacz Pomoc techniczna firmy HP.
Je li masz nowy modu  serwisowy drukarki, zainstaluj go natychmiast, post puj c zgodnie z
do czonymi do niego instrukcjami.
Aby uzyska  wi cej informacji, zobacz Wymiana zbiornika zu ytego tuszu.

Wymie  natychmiast zbiornik zu ytego tuszu
W wymiennym module serwisowym atramentu znajduje si  zu yty atrament z wk adu z czarnym
atramentem. Zbiornik zu ytego tuszu jest ju  pe ny. Drukowanie przy u yciu pojemnika z
czarnym tuszem b dzie mo liwe dopiero po wymianie pustego pojemnika zu ytego tuszu.
Skontaktuj si  pomoc  techniczn  HP, aby uzyska  nowy modu . Aby uzyska  wi cej informacji,
zobacz Pomoc techniczna firmy HP.
Je li masz nowy modu  serwisowy drukarki, zainstaluj go natychmiast, post puj c zgodnie z
do czonymi do niego instrukcjami.
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Wskazówka Kiedy modu  serwisowy atramentu jest pe ny, drukarka przestaje drukowa . Do
momentu dostarczenia modu u na wymian  mo esz nadal drukowa  przy u yciu samego
pojemnika z trójkolorowym tuszem po wyj ciu pojemnika z czarnym tuszem. Mo e to jednak
spowodowa  obni enie jako ci kolorów oraz mniejsz  szybko  drukowania. Aby uzyska
wi cej informacji na temat drukowania przy u yciu pojedynczych pojemników z tuszem,
zobacz cz Drukowanie przy u yciu jednego wk adu atramentowego.

Aby uzyska  wi cej informacji, zobacz Wymiana zbiornika zu ytego tuszu.

Niski poziom na adowania baterii drukarki
Wska nik stanu baterii wieci na zielono, kiedy jest ona na adowana w 41–100%; na
bursztynowo, kiedy jest na adowana w 10–40%; na czerwono, kiedy jest na adowana w mniej ni
10%; miga na czerwono, kiedy bateria jest na adowana w mniej ni  2%. Bateri  nale y
na adowa  wtedy, gdy kontrolka stanu baterii wieci na ó to. Je eli kontrolka wieci si  na
czerwono, nale y jak najszybciej na adowa  bateri .
Stan baterii jest tak e wy wietlany w Przyborniku (Windows). U ytkownicy urz dze  z systemem
Windows Mobile mog  korzysta  z Przybornika do urz dze  podr cznych PDA. Aby uzyska
wi cej informacji, zobacz Narz dzia zarz dzania drukark .
Pod cz przewód zasilaj cy, aby rozpocz adowanie baterii. Zob. cz Instalowanie iu ywanie
baterii.
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