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Uwaga
Gwarancje produktów i usług HP
zostały zawarte wyłącznie w wyraźnym
oświadczeniu gwarancyjnym,
dostarczanym z produktami i usługami
HP. Żaden zapis niniejszego
dokumentu nie może być
interpretowany jako udzielenie
dodatkowych gwarancji. Firma HP nie
ponosi odpowiedzialności za błędy
techniczne, redakcyjne lub
przeoczenia występujące w niniejszym
dokumencie.
Firma Hewlett-Packard Company nie
ponosi odpowiedzialności za szkody
przypadkowe lub wtórne związane z,
lub powstałe w wyniku udostępniania,
rozpowszechniania lub korzystania z
niniejszego dokumentu oraz opisanego
w nim produktu.

Informacje dotyczące
bezpieczeństwa

Ostrzeżenie Aby uniknąć
pożaru lub porażenia prądem,
produkt należy chronić przed
deszczem lub wilgocią.

Podczas korzystania z produktu należy
zawsze przestrzegać podstawowych
zasad bezpieczeństwa w celu
zmniejszenia ryzyka obrażeń na skutek
pożaru lub porażenia elektrycznego.

Ostrzeżenie Ryzyko
porażenia prądem

1. Zapoznaj się z wszystkimi
instrukcjami zawartymi w tym
podręczniku.

2. Przed czyszczeniem urządzenia
odłącz je od gniazdka
sieciowego.

3. Nie instaluj ani nie obsługuj
urządzenia mokrymi rękami lub w
pobliżu wody.

4. Ustaw urządzenie na stabilnej
powierzchni.

5. Ustaw produkt w bezpiecznym
miejscu, w którym przewód
zasilający nie będzie narażony na

uszkodzenie lub nadepnięcie,
oraz nie będzie przeszkadzał w
przechodzeniu.

6. Wewnątrz urządzenia nie ma
żadnych części, które mogą być
naprawiane przez użytkownika.
Czynności serwisowe zlecaj
wykwalifikowanym osobom.

7. Korzystaj z urządzenia w
pomieszczeniu z dobrą
wentylacją.

8. Używaj tylko zasilacza
dostarczonego przez HP.

Ostrzeżenie Ten sprzęt nie
będzie działał w przypadku
awarii zasilania.

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.
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1 Witamy
Stacja dokująca aparatu cyfrowego HP Photosmart 6220 umożliwia łatwe przenoszenie
zdjęć na komputer, drukowanie zdjęć bezpośrednio na drukarce i ładowanie
akumulatorów aparatu.

Instalacja stacji
1. Przymocuj wkładkę dokującą do górnej części stacji dokującej, wciskając ją na

miejsce.
W zestawie ze stacją dokującą znajduje się kilka plastikowych wkładek dokujących.
Wkładki dokujące różnią się kolorem i kształtem naklejki. Informacje na temat
korzystania z poszczególnych wkładek znajdują się w pierwszym rozdziale
elektronicznej wersji podręcznika użytkownika aparatu.

2. Podłącz zasilacz sieciowy i kabel USB z prawej strony stacji dokującej.
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 Ikona Opis

5 V, 2 A Podłącz zasilacz sieciowy do gniazda 5V 2A
znajdującego się na stacji, podłącz przewód zasilania
najpierw do zasilacza, następnie do gniazdka ściennego.
Jeśli w pudełku znajduje się więcej niż jeden przewód
zasilania, użyj zgodnego z lokalnymi gniazdkami
sieciowymi. Zasilacz sieciowy stacji jest identyczny z
wykorzystywanym z aparatem (numer katalogowy
L2056-60001). Jeśli ze stacją nie dostarczono zasilacza,
należy wykorzystać zasilacz aparatu.

Port USB Mini do podłączania do komputera lub drukarki.
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 Ikona Opis
Kabel USB o numerze katalogowym C8887-80003 (lub
8121-0637), niezbędny do podłączenia do komputera lub
portu PictBridge drukarki, jest dostarczany wraz ze stacją
dokującą.

3. Odłącz kable podłączone do aparatu. Umieść aparat w stacji w sposób pokazany
na rysunku. Strona aparatu z wyświetlaczem musi być skierowana w stronę
krawędzi stacji z logo HP.
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2 Przenoszenie i drukowanie zdjęć
Stację można wykorzystać do przenoszenia zdjęć do komputera i drukowania ich
bezpośrednio na drukarce.

Przenoszenie zdjęć do komputera

Przenoszenie zdjęć przy użyciu oprogramowania HP Photosmart
1. Podłącz stację do komputera za pomocą kabla USB.
2. Umieść aparat w stacji.
3. Włącz aparat i postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie

komputera. Więcej informacji znajduje się w pomocy ekranowej.

Przenoszenie zdjęć bez oprogramowania HP Photosmart
1. Opcję USB Configuration (Konfiguracja USB) aparatu ustaw na Digital Camera

(Aparat cyfrowy) lub Disk Drive (Dysk). Więcej informacji znajduje się w
elektronicznej wersji podręcznika użytkownika aparatu.

Uwaga Jeśli system operacyjny komputera to Windows 98 lub Me, należy
zainstalować oprogramowanie do przenoszenia zdjęć.

2. Umieść aparat w stacji i włącz go.
3. W komputerach pracujących pod kontrolą systemu Windows aparat pojawi się jako

urządzenie lub dysk wymienny, umożliwiając skopiowanie zdjęć. W przypadku
komputerów Mac uruchomi się automatycznie program Capture lub iPhoto,
umożliwiając przeniesienie zdjęć do komputera.

Drukowanie zdjęć
1. Podłącz stację do portu PictBridge drukarki  (znajdującego się zwykle z przodu

urządzenia).
2. Ustaw opcję USB Configuration (Konfiguracja USB) aparatu na Digital Camera

(Aparat cyfrowy) (patrz elektroniczna wersja podręcznika użytkownika aparatu).
3. Umieść aparat w stacji i włącz go.

W aparacie wyświetlone zostanie menu Print Setup (Ustawienia wydruku). Jeśli w
aparacie wybrano już zdjęcia do druku, ich liczba widoczna będzie w menu Print
Setup (Ustawienia wydruku). W przeciwnym przypadku wyświetlony zostanie
komunikat Images: ALL (Zdjęcia: WSZYSTKIE).

4. Jeśli wszystkie ustawienia w menu Print Setup (Ustawienia wydruku) są
prawidłowe, naciśnij przycisk Menu/OK na aparacie, aby rozpocząć drukowanie.
Aby zmienić ustawienia w menu Print Setup (Ustawienia wydruku), użyj przycisków
strzałek aparatu, a następnie naciśnij przycisk Menu/OK, aby rozpocząć
drukowanie.

5. Po zakończeniu drukowania można pozostawić aparat w stacji, by naładować
akumulatory.
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3 Informacje techniczne
Pomoc techniczna

Procedury uzyskiwania pomocy oraz informacje kontaktowe znajdują się w elektronicznej wersji
podręcznika użytkownika aparatu.

Rozwiązywanie problemów
Uwaga Dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów znajdują się w części
Troubleshooting (Rozwiązywanie problemów) w elektronicznej wersji podręcznika
użytkownika aparatu.

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie

Akumulatory nie są ładowane,
ale świeci się wskaźnik
ładowania aparatu.

Baterii aparatu nie można
ładować.

Zainstaluj akumulatory (litowo-
jonowe lub NiMH, w zależności
od typu aparatu).

Nie pozostawiono aparatu w
stacji dokującej dostatecznie
długo.

W celu całkowitego
naładowania akumulatorów
pozostaw aparat w stacji
dokującej na co najmniej 4 do
6 godzin. Sprawdź, czy
przestał migać wskaźnik
ładowania.

Napięcie akumulatorów jest
zbyt niskie, by rozpocząć
proces ładowania.

Aparat nie rozpocznie
ładowania akumulatorów,
które są uszkodzone lub
nadmiernie naładowane. Jeśli
akumulator nie został
dostatecznie naładowany,
prawdopodobnie zużył się lub
jest uszkodzony. Wymień
akumulator na nowy.

Akumulatory aparatu nie są
ładowane i nie świeci wskaźnik
ładowania.

Aparat nie został odpowiednio
umieszczony w stacji
dokującej.

Sprawdź, czy aparat został
poprawnie włożony do stacji
dokującej.

Stacja dokująca nie jest
zasilana.

Sprawdź, czy przewód
zasilający został podłączony
do stacji.

Po włożeniu aparatu do stacji
nie jest on rozpoznawany
przez komputer.

Stacja jest podłączona do
komputera przez koncentrator
USB lub port USB z przodu
komputera.

Podłącz kabel USB
bezpośrednio do jednego z
portów USB na komputerze.

Kabel USB łączący stację z
komputerem jest uszkodzony.

Jeśli aparat jest wyposażony w
złącze USB, spróbuj połączyć
go z komputerem
bezpośrednio, za pomocą
kabla łączącego stację z
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Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie
komputerem. Jeśli połączenie
jest prawidłowe, problem nie
ma związku z kablem. Jeśli
połączenie nie jest
prawidłowe, należy użyć
innego kabla USB.

Oprogramowanie
HP Photosmart nie zostało
zainstalowane na komputerze.

Instrukcje instalacji znajdują
się w elektronicznej wersji
podręcznika użytkownika
aparatu.

Zakup akcesoriów do aparatu
Informacje na temat dostępnego wyposażenia dodatkowego znajdują się na następujących
stronach WWW:
● www.hp.com/go/myhpcamera (USA)
● www.hp.ca/myhpcamera (Kanada)
● www.hp.com (pozostałe kraje)
Aby zakupić akcesoria, należy udać się do najbliższego sklepu lub zamówić je w Internecie pod
adresem:
● www.hpshopping.com (USA)
● www.hpshopping.ca (Kanada)
● www.hp.com/eur/hpoptions (Europa)
Niektóre z dostępnych akcesoriów to:
● HP Photosmart Quick Recharge Kit for HP Photosmart cameras (Zestaw do szybkiego

ładowania do aparatów HP Photosmart) – L1810A/B (niedostępny w Ameryce Łacińskiej)
● Rechargeable HP Photosmart R07 Lithium Ion battery for HP Photosmart cameras

(Akumulator litowo-jonowy R07 do aparatów HP Photosmart) – L1812A/B
● HP Photosmart 5V 2A AC power adapter for HP Photosmart cameras (Zasilacz sieciowy 5 V,

2 A do aparatów HP Photosmart) – L2056–60001 (niedostępny w Ameryce Łacińskiej)
● Karty pamięci SD do aparatów HP Photosmart

– Karta pamięci SD 128 MB do aparatu HP Photosmart -- L1873A
– Karta pamięci SD 256 MB do aparatu HP Photosmart -- L1874A
– Karta pamięci SD 512 MB do aparatu HP Photosmart -- L1875A
– Karta pamięci SD 1 GB do aparatu HP Photosmart -- L1876A

● Wysokiej jakości futerał HP Photosmart do aparatów HP Photosmart -- L1811A
● www.casesonline.com -- Przejdź do strony www.casesonline.com, aby zaprojektować własny

futerał aparatu HP Photosmart. Wybierz projekt, materiał i kolor futerału aparatu

(ciąg dalszy)
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Oświadczenie o ograniczonej gwarancji

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 wkładów drukujących 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 wkładów drukujących innych producentów lub wkładów 
ponownie napełnianych, 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. Kupującemu mogą przysługiwać dodatkowe prawa w stosunku do sprzedawcy w zależności od umowy kupna. Na prawa 

te niniejsze oświadczenie gwarancyjne nie ma wpływu.
  4. 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
Wyposażenie dodatkowe Jeden rok w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. 
 Dziewięćdziesiąt dni w pozostałych regionach.

Oprogramowanie Jeden rok w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce.
 Dziewięćdziesiąt dni w pozostałych regionach.
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