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1 Nápověda HP Photosmart B010 series
Další informace o zařízení HP Photosmart najdete v částech:

• Poznejte HP Photosmart na stránce 5
• Postupy na stránce 7
• Tisk na stránce 9
• Kopírovat a skenovat na stránce 13
• Manipulace s tiskovými kazetami na stránce 17
• Technické informace na stránce 27
• Telefonická podpora HP na stránce 25
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2 Poznejte HP Photosmart
• Části tiskárny
• Funkce ovládacího panelu

Části tiskárny
• Pohledy na zařízení HP Photosmart zepředu a shora

1 Displej

2 Ovládací panel

3 Tlačítko Zapnout

4 Zásobník papíru

5 Nástavec zásobníku papíru (také jen nástavec zásobníku)

6 Skleněná plocha

7 Spodní část víka

8 Víko

9 Dvířka kazety

10 Oblast přístupu k tiskové kazetě

11 Umístění čísla modelu

12 Prostor tiskových hlav

• Pohled na zařízení HP Photosmart zezadu

Poznejte HP Photosmart 5
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13 Zadní dvířka

14 Zadní port USB

15 Připojení ke zdroji (používejte pouze se síťovým adaptérem od společnosti Hewlett-Packard).

Funkce ovládacího panelu
Funkce ovládacího panelu

1 Zpět: Návrat na předchozí stránku.

2 Storno: Zastavuje probíhající operaci a obnovuje výchozí nastavení

3 Nastavení: Otevírá Nastavení nabídku, ve které můžete vytisknout protokol stavu, nastavit jazyk a oblast.

4 Rychlé formuláře: Z úvodní obrazovky otevře nabídku Rychlé formuláře. Při zobrazení obrazovek jiných než je ta úvodní
se vybere možnost, která se vztahuje k aktuálnímu zobrazení.

5 Skenování: Z úvodní obrazovky spouští softwarové skenování HPv závislosti na počítači připojeném k tiskárně. Při
zobrazení obrazovek jiných než je ta úvodní se vybere možnost, která se vztahuje k aktuálnímu zobrazení.

6 Kopírovat: Z úvodní obrazovky otevře nabídku Kopírovat. Při zobrazení obrazovek jiných než je ta úvodní se vybere
možnost, která se vztahuje k aktuálnímu zobrazení.
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3 Postupy
V této části jsou uvedeny odkazy na často prováděné úlohy, jako je například tisk fotografií, skenování a kopírování.

• Skenování do počítače na stránce 13 • Výměna kazet na stránce 18

• Kopírování textu nebo smíšených dokumentů
na stránce 14

• Vkládání médií na stránce 23

• Odstraňte uvíznutý papír ze zadních přístupových dvířek
na stránce 26

• Potřebujete další pomoc na stránce 25
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4 Tisk

Tisk dokumentů na stránce 9

Tisk fotografií na stránce 9

Tisk obálek na stránce 11

Příbuzná témata
• Vkládání médií na stránce 23

Tipy pro úspěšný tisk na stránce 11

Tisk dokumentů
Většina nastavení tisku je automaticky nastavena aplikací. Tato nastavení je třeba změnit ručně pouze při změně
kvality tisku, tisku na určité typy papíru nebo průhledné fólie nebo při použití speciálních funkcí.

Tisk ze softwarové aplikace
1. Zkontrolujte, zda je v zásobníku papíru vložen papír.
2. V používané aplikaci klepněte v nabídce Soubor na příkaz Tisk.
3. Zkontrolujte, zda je zvolena tiskárna.
4. Pokud potřebujete změnit některá nastavení, klepněte na tlačítko, které otevře dialogové okno Vlastnosti.

V závislosti na softwarové aplikaci může být toto tlačítko označeno Vlastnosti, Možnosti, Nastavení
tiskárny, Tiskárna nebo Předvolby.

Poznámka Při tisku fotografií musíte vybrat možnosti pro specifický fotografický papír a zvýraznění.

5. Vyberte vhodné možnosti pro tiskovou úlohu pomocí funkcí, které jsou k dispozici na kartách Rozšířené,
Zástupci pro tisk, Funkce a Barva.

Tip Možnosti, které nejlépe odpovídají vaší tiskové úloze, lze snadno zvolit pomocí předdefinovaných
tiskových úloh, a to prostřednictvím karty Zástupci pro tisk. Klepněte na typ tiskové úlohy v seznamu
Zástupci pro tisk. Výchozí nastavení pro tento typ tiskové úlohy jsou určena a shrnuta na kartě Zástupci
pro tisk. V případě potřeby můžete upravit místní nastavení a uložit vlastní nastavení jako nového zástupce
tisku. Chcete-li uložit vlastního zástupce pro tisk, vyberte zástupce a klepněte na tlačítko Uložit jako. Chcete-
li zástupce odstranit, vyberte jej a klepněte na tlačítko Odstranit.

6. Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Vlastnosti.
7. Klepnutím na tlačítko Tisk nebo OK zahájíte tisk.

Příbuzná témata
• Vkládání médií na stránce 23

Tipy pro úspěšný tisk na stránce 11

Tisk fotografií
• Tisk fotografií uložených na vašem počítači na stránce 10
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Tisk fotografií uložených na vašem počítači
Tisk fotografie na fotografický papír
1. Vyjměte všechen papír ze zásobníku papíru.
2. Na pravou stranu zásobníku papíru umístěte tiskovou stranou dolů fotografický papír.

3. Posuňte vodítko šířky papíru směrem dovnitř, dokud se nezastaví o okraj papíru.
4. V používané aplikaci klepněte v nabídce Soubor na příkaz Tisk.
5. Zkontrolujte, zda je zvolena tiskárna.
6. Klepněte na tlačítko, kterým se otevře dialogové okno Vlastnosti.

V závislosti na softwarové aplikaci může být toto tlačítko označeno Vlastnosti, Možnosti, Nastavení
tiskárny, Tiskárna nebo Předvolby.

7. Klepněte na kartu Funkce.
8. V oblasti Základní možnosti v rozvíracím seznamu Typ papíru vyberte Více. Poté vyberte příslušný typ

fotografického papíru.
9. V oblasti Možnosti změny velikosti v rozvíracím seznamu Formát vyberte Více. Poté vyberte příslušný formát

papíru.
Pokud není velikost papíru kompatibilní s typem papíru, software tiskárny zobrazí upozornění a umožní výběr
jiného typu nebo velikosti.

10. (Volitelné) Není-li políčko Tisk bez okrajů zaškrtnuté, zaškrtněte je.
Pokud není velikost papíru pro tisk bez okrajů kompatibilní s typem papíru, software produktu zobrazí upozornění
a umožní výběr jiného typu nebo velikosti.

11. V oblasti Základní možnosti vyberte v nabídce Kvalita tisku vysokou kvalitu tisku, například Nejlepší.

Poznámka Nejlepšího rozlišení dosáhnete, pokud nastavíte Maximální rozlišení s podporovanými typy
fotografického papíru. Pokud možnost Maximální rozlišení není v rozbalovacím seznamu Kvalita tisku,
můžete jej aktivovat na kartě Rozšířené.

12. V oblasti Technologie HP Real Life klepněte na rozbalovací seznam Oprava fotografie a vyberte z
následujících možností:
• Vypnuto: na obrázek se nepoužije žádná Technologie HP Real Life.
• Základní: zdokonalí snímky s nízkým rozlišením; přiměřeně upraví ostrost obrázku.

13. Klepnutím na tlačítko OK se vraťte do dialogového okna Vlastnosti.
14. Klepněte na tlačítko OK a potom na tlačítko Tisk nebo OK v dialogovém okně Tisk.

Poznámka Nepoužitý fotografický papír nenechávejte v zásobníku papíru. Papír by se mohl zkroutit, což by
mohlo snížit kvalitu výtisku. Abyste dosáhli nejlepších výsledků, nedopusťte, aby se fotografie stohovali v
zásobníku papíru.

Příbuzná témata
• Vkládání médií na stránce 23

Tipy pro úspěšný tisk na stránce 11
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Tisk obálek
Zařízení HP Photosmart může tisknout na jednu obálku, sadu obálek nebo na listy se štítky určené pro inkoustové
tiskárny.

Tisk skupiny adres na štítky nebo obálky
1. Nejprve vytiskněte zkušební stránku na běžný papír.
2. Položte zkušební stránku na list se štítkem nebo na obálku a podržte obě stránky proti světlu. Zkontrolujte

rozestupy mezi jednotlivými bloky textu. Proveďte potřebné úpravy.
3. Vložte štítky nebo obálky do zásobníku papíru.

Upozornění Nepoužívejte obálky se sponami ani s okénky. Mohou uvíznout mezi válci a způsobit uvíznutí
papíru.

4. Posuňte vodítko šířky papíru směrem dovnitř proti balíku štítků nebo obálek, dokud se nezarazí.
5. Pokud tisknete na obálky, postupujte takto:

a. Zobrazte nastavení tisku a klepněte na kartu Funkce.
b. V oblasti Možnosti změny velikosti klepněte na vhodný formát obálky v seznamu Formát.

6. Klepněte na tlačítko OK a potom na tlačítko Tisk nebo OK v dialogovém okně Tisk.

Příbuzná témata
• Vkládání médií na stránce 23

Tipy pro úspěšný tisk na stránce 11

Tipy pro úspěšný tisk
Využijte následující tipy pro úspěšný tisk.

Tipy pro tisk
• Použijte originální kazety HP. Originální kazety HP jsou navrženy pro tiskárny HP a testovány, aby vám umožnily

pokaždé dosáhnout skvělých výsledků.
• Zkontrolujte, že je v inkoustových kazetách dostatek inkoustu. Alternativně můžete hladiny inkoustu zkontrolovat

pomocí sekce Nástroje tiskárny v softwaru.
• Vložte balík papíru, ne jednu stránku. Použijte čistý a rovný papír stejného formátu. Ujistěte se, že je vložen

současně pouze jeden typ papíru.
• Posuňte vodítko šířky papíru ve vstupním zásobníku tak, aby těsně přiléhalo k papíru. Vodítko šířky papíru

nesmí papír ve vstupním zásobníku ohýbat.
• Nastavte kvalitu a formát papíru podle typu a formátu papíru ve vstupním zásobníku.
• Ke kontrole okrajů využijte náhled. Nenechte nastavení okrajů dokumentu přesahovat mimo tisknutelnou oblast

tiskárny.

Tipy pro úspěšný tisk 11
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5 Kopírovat a skenovat
• Skenování do počítače
• Kopírování textu nebo smíšených dokumentů
• Tipy pro úspěšné kopírování a skenování

Skenování do počítače
Poznámka Aby bylo skenování možné, tiskárna musí být připojena k počítači, který má nainstalovaný software
na skenování. Pokud vypnete software HP Digital Paging, tlačítko Skenovat na displeji tiskárny nespustí
software HP na skenování. Místo toho můžete software na skenování spustit pomocí Centrum řešení HP.

Postup pro skenování do počítače
1. Vložte předlohu.

a. Zvedněte víko produktu.

b. Vložte předlohu do pravého předního rohu skleněné plochy potištěnou stranou dolů.

c. Sklopte víko.
2. Začněte skenovat.

Poznámka Další informace o používání služby u zařízení připojeného k počítači pomocí kabelu USB
naleznete v části.

a. Na úvodní obrazovce stiskněte tlačítko vedle Skenování.
b. Když je na počítači zobrazen náhled seknu, upravte obrázek podle potřeby. Poté klepněte na Dokončit.

Kopírovat a skenovat 13
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Příbuzná témata
• Tipy pro úspěšné kopírování a skenování na stránce 16

Kopírování textu nebo smíšených dokumentů
Kopírování textu nebo smíšených dokumentů
1. Proveďte jeden z následujících kroků:

Provede černobílé kopírování
a. Vložte papír.

� Vložte papír plné velikosti do zásobníku papíru.

b. Vložte předlohu.
� Zvedněte víko produktu.

Tip Pokud chcete kopírovat tlusté předlohy, jako jsou knihy, můžete odstranit víko.

� Vložte předlohu do pravého předního rohu skleněné plochy potištěnou stranou dolů.
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� Sklopte víko.
c. Vyberte položku Kopírovat.

� Na úvodní obrazovce stiskněte tlačítko vedle Kopírovat.
� Stiskněte tlačítko vedle Kopírovat černobíle.
� Pro zvýšení počtu kopií stiskněte znovu tlačítko vedle Kopírovat černobíle.

d. Zahajte kopírování.
� Počkejte dvě sekundy. Poté zahájí barevné kopírování.

Pořízení barevné kopie
a. Vložte papír.

� Vložte papír plné velikosti do zásobníku papíru.

b. Vložte předlohu.
� Zvedněte víko produktu.

Tip Pokud chcete kopírovat tlusté předlohy, jako jsou knihy, můžete odstranit víko.

� Vložte předlohu do pravého předního rohu skleněné plochy potištěnou stranou dolů.

� Sklopte víko.

Kopírování textu nebo smíšených dokumentů 15
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c. Vyberte položku Kopírovat.
� Na úvodní obrazovce stiskněte tlačítko vedle Kopírovat.
� Stiskněte tlačítko vedle Kopírovat barevně.
� Pro zvýšení počtu kopií stiskněte znovu tlačítko vedle Kopírovat barevně.

d. Zahajte kopírování.
� Počkejte dvě sekundy. Poté zahájí barevné kopírování.

2. Zobrazit animaci tohoto tématu.

Příbuzná témata
• Tipy pro úspěšné kopírování a skenování na stránce 16

Tipy pro úspěšné kopírování a skenování
Pro úspěšné kopírování a skenování využijte následující tipy:

• Sklo a zadní stranu víka udržujte v čistotě. Skener interpretuje vše, co zjistí na skle, jako část obrázku.
• Vložte předlohu do pravého předního rohu skla potištěnou stranou dolů.
• Při kopírování nebo skenování knihy nebo silné předlohy sejměte víko.
• Pokud chcete vytvořit velkou kopii z malé předlohy, naskenujte předlohu do počítače, změňte velikost obrázku

v aplikaci pro skenování a vytiskněte kopii tohoto zvětšeného obrázku.
• Aby nedošlo k zeslabení nebo vynechání skenovaného textu, nastavte v softwaru správný jas snímání.
• Pokud má skenovaný dokument složitou sazbu, vyberte v softwaru volbu skenování textu v rámečku. Při tomto

nastavení se zachová rozložení textu i formátování.
• Pokud je skenovaný obraz nepatřičně oříznut, vypněte automatický ořez v softwaru a ořízněte skenovaný obraz

manuálně.
• Před spuštěním skenování se ujistěte, že je vaše tiskárna připojena k počítači, na kterém je nainstalován

software na skenování.
• Kromě použití skenovacího softwaru HP můžete začít skenovat přímo z programu kompatibilního s TWAIN nebo

nějakého programu Windows Image Acquisition (WIA), jako je Microsoft Word. Více informací o tom, jak spustit
skenování z těchto programů naleznete v dokumentaci těchto programů nebo HP Photosmart softwarové
Nápovědě.
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6 Manipulace s tiskovými kazetami
• Kontrola odhadované hladiny inkoustu
• Automatické čištění tiskové hlavy
• Výměna kazet
• Objednání tiskového spotřebního materiálu
• Informace k záruce tiskové kazety
• Tipy pro práci s inkoustem

Kontrola odhadované hladiny inkoustu
Hladinu inkoustu můžete snadno zkontrolovat a zjistit tak, kdy bude nutné vyměnit tiskovou kazetu. Hladina zásoby
inkoustu ukazuje přibližné množství inkoustu zbývajícího v inkoustových kazetách.

Poznámka 1 Jestliže jste instalovali plněnou nebo opravenou kazetu nebo kazetu, která byla použita v jiné
tiskárně, může být ukazatel hladiny nepřesný nebo nedostupný.

Poznámka 2 Varování a kontrolky týkající se hladiny inkoustu poskytují odhady pouze za účelem plánování.
Pokud se vám zobrazí varovná zpráva, že je v tiskárně málo inkoustu, zvažte přípravu náhradní tiskové kazety,
abyste se vyhnuli možným zdržením tisku. Není nutné vyměnit kazetu, dokud se nezhorší kvalita tisku.

Poznámka 3 Inkoust z tiskových kazet je používán při procesu tisku mnoha různými způsoby, včetně
inicializačního procesu, který připravuje zařízení a tiskové kazety pro tisk a při údržbě tiskové hlavy, při které se
udržují tiskové trysky čisté, aby mohl inkoust hladce protékat. Kromě toho zůstane v použité kazetě ještě určitý
zbytek inkoustu. Více informací viz www.hp.com/go/inkusage.

Kontrola hladiny inkoustu v softwaru HP Photosmart
1. V programu Centrum řešení HP klepněte na položku Nastavení, přejděte na možnost Nastavení tisku a potom

klepněte na položku Nástroje tiskárny.

Poznámka Nástroje tiskárny lze také otevřít z dialogového okna Vlastnosti tisku. V dialogovém okně
Vlastnosti tisku klepněte na záložku Funkce a poté na tlačítko Služby tiskárny.

Zobrazí se okno Nástroje tiskárny.
2. Klepněte na kartu Odhadovaná hladina inkoustu.

Zobrazí se odhadované hladiny inkoustu v inkoustových kazetách.

Příbuzná témata
• Objednání tiskového spotřebního materiálu na stránce 20

Tipy pro práci s inkoustem na stránce 21

Automatické čištění tiskové hlavy
Čištění tiskové hlavy ze softwaru HP Photosmart

Poznámka Tiskovou hlavu je nutné čistit pouze v případě, že je kvalita tisku nepřijatelná.

1. Do zásobníku papíru vložte obyčejný bílý nepoužitý papír formátu Leper, A4 nebo Lekl.
2. Otevřete program Centrum řešení HP a klepněte na položku Nastavení.
3. V části Nastavení tisku klepněte na Nástroje tiskárny.

Poznámka Nástroje tiskárny lze také otevřít z dialogového okna Vlastnosti tisku. V dialogovém okně
Vlastnosti tisku klepněte na záložku Funkce a poté na Služby tiskárny.

Zobrazí se okno Nástroje tiskárny.

Manipulace s tiskovými kazetami 17
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4. Klepněte na kartu Nastavení zařízení.
5. Klepněte na možnost Vyčistit tiskovou hlavu.
6. Postupujte podle zobrazených pokynů, dokud nebudete s výsledkem spokojeni. Potom klepněte na tlačítko

Dokončeno.
Jsou dva stupně čištění. Každý stupeň trvá zhruba dvě minuty, potřebuje list papíru a spotřebuje zvyšující se
množství inkoustu. Po každém stupni zkontrolujte kvalitu vytisknuté stránky. Další stupeň čištění byste měli
zahájit, jen když je kvalita tisku špatná.
Pokud je kvalita tisku špatná i po dokončení obou stupňů čištění, zkuste zarovnat tiskárnu. Pokud problémy
s kvalitou tisku přetrvávají i po čištění a zarovnání, obraťte se na podporu společnosti HP.

Po vyčištění tiskové hlavy vytiskněte test kvality tisku. Zkontrolujte vytištěný test kvality tisku a zkontrolujte, zda
problém s kvalitou tisku přetrvává.

Příbuzná témata
• Objednání tiskového spotřebního materiálu na stránce 20

Tipy pro práci s inkoustem na stránce 21

Výměna kazet
Výměna tiskových kazet
1. Zkontrolujte, že je produkt napájen.
2. Vyjměte tiskovou kazetu.

a. Otevřete přístupová dvířka k tiskovým kazetám.

Počkejte, až se vozík tiskových kazet umístí do středu zařízení.
b. Stiskněte páčku na kazetě a vyjměte ji ze zásuvky.

3. Vložte novou tiskovou kazetu.
a. Vyjměte kazetu z obalu.
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b. Odtrhněte oranžové víčko, které ji uzavírá. Může být zapotřebí vyvinutou větší sílu.

c. Zarovnejte barevné ikony, poté zasuňte kazetu do zásuvky, až zapadne na místo.

d. Zavřete dvířka pro přístup k tiskovým kazetám.

Výměna kazet 19
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4. Zobrazit animaci tohoto tématu.

Příbuzná témata
• Objednání tiskového spotřebního materiálu na stránce 20

Tipy pro práci s inkoustem na stránce 21

Objednání tiskového spotřebního materiálu
Více informací o tom spotřebním materiálu HP, který se hodí k vašemu produktu, o objednávání spotřebního
materiálu online, nebo o tvorbě tisknutelného nákupního seznamu najdete v Centru řešení HP po vybrání funkce
nákupu online.

Ve zprávách výstrahy inkoustu jsou uvedeny také informace o kazetách a odkazy na nákupy on-line. Navíc můžete
informace o tiskových kazetách a objednávání online najít na www.hp.com/buy/supplies.

Poznámka Objednávání kazet on-line není ve všech zemích a oblastech podporováno. Není-li podporováno
ve vaší zemi či oblasti, požádejte o informace o zakoupení inkoustových kazet místního prodejce výrobků
společnosti HP.

Informace k záruce tiskové kazety
Záruka společnosti HP na tiskové kazety se vztahuje pouze na produkty používané v tiskovém zařízení společnosti
HP, pro které jsou určeny. Tato záruka se nevztahuje na inkoustové produkty HP, které byly znovu plněny,
přepracovány, renovovány, použity nesprávným způsobem nebo porušeny.

Během záručního období je produkt kryt zárukou, dokud se nespotřebuje inkoust HP a není dosaženo konce data
platnosti záruky. Konec platnosti záruky ve formátu RRRR/MM může být na produktu umístěn některým z
následujících způsobů:

Kopie vyjádření o omezené záruce HP viz tištěná dokumentace dodaná s produktem.
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Tipy pro práci s inkoustem
Při práci s inkoustovými kazetami využijte následující tipy:

• Použijte správné inkoustové kazety pro vaši tiskárnu. Seznam kompatibilních inkoustových kazet naleznete v
tištěné dokumentaci dodané s tiskárnou. Alternativně čtěte sekci Nástroje tiskárny v softwaru.

• Inkoustové kazety vkládejte do správných pozic. Barva a ikona na jednotlivých kazetách určuje správnou pozici.
Všechny kazety zacvakněte na místo.

• Používejte originální inkoustové kazety HP. Originální inkoustové kazety HP jsou navrženy pro tiskárny HP a
testovány, aby vám umožnily pokaždé dosáhnout skvělých výsledků.

• Uvažujte o zakoupení náhradní kazety, jakmile se objeví upozornění na docházející inkoust. Předejdete tím
zdržení při tisku. Inkoustovou kazetu nemusíte měnit, dokud bude kvalita tisku přijatelná.

• Pokud je kvalita tisku nepřijatelná, ujistěte se, že je tisková hlava čistá. Dodržujte pokyny z nabídky Nástroje
na displeji tiskárny. Alternativně čtěte sekci Nástroje tiskárny v softwaru.

Tipy pro práci s inkoustem 21
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7 Základní informace o papíru

Vkládání médií
1. Proveďte jeden z následujících kroků:

Vložte papír malého formátu
a. Sklopte zásobník papíru.

� Posuňte vodítka papíru směrem ven.

b. Vložte papír.
� Vložte do zásobníku na fotopapír balík papírů kratší stranou dopředu a tiskovou stranou dolů.

� Zasuňte balík papírů až k dorazu.

Poznámka Jestliže fotografický papír, který používáte, má perforované chlopně, vložte jej tak, aby
chlopně byly otočeny směrem k vám.

� Posuňte vodítko šířky papíru směrem dovnitř, dokud se nezastaví o okraj papíru.

Základní informace o papíru 23
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Vložte papír plného formátu
a. Sklopte zásobník papíru.

� Posuňte vodítka papíru směrem ven.

b. Vložte papír.
� Vložte do zásobníku na papír balík papírů kratší stranou dopředu a tiskovou stranou dolů.

� Zasuňte balík papírů až k dorazu.
� Posuňte vodítko šířky papíru směrem dovnitř, dokud se nezastaví o okraj papíru.

2. Zobrazit animaci tohoto tématu.
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8 Podpora společnosti HP
• Potřebujete další pomoc
• Telefonická podpora HP
• Další varianty záruky

Potřebujete další pomoc

 Více informací a nápovědu můžete získat HP Photosmart zadáním klíčového slova do pole Hledat nahoře
vlevo v prohlížeči nápovědy. Názvy relevantních témat – pro lokální i online témata – budou zobrazeny.

Pro kontaktování podpory HP klepněte sem a připojte se online.

Telefonická podpora HP
Možnosti telefonické podpory a dostupnosti se liší v závislosti produktu, zemi/oblasti a jazyku.

Tato část obsahuje následující témata:

• Délka poskytování telefonické podpory
• Zavolání
• Po vypršení lhůty telefonické podpory

Délka poskytování telefonické podpory
Jednoletá bezplatná telefonická podpora je k dispozici v Severní Americe, Asijském tichomoří a Latinské Americe
(včetně Mexika). Délku poskytování telefonické podpory v Evropě, Středním východě a Africe naleznete na
webovém serveru www.hp.com/support. Jsou účtovány standardní telefonní poplatky.

Zavolání
Při hovoru s pracovníky telefonické podpory společnosti HP mějte počítač a produkt před sebou. Buďte připraveni
poskytnout následující informace:

• Název produktu (HP Photosmart B010 series)
• Sériové číslo (uvedeno na zadní nebo spodní straně produktu)
• Zprávy zobrazované při výskytu problému
• Odpovědi na tyto otázky:

◦ Nastala tato situace již dříve?
◦ Můžete přivodit opakování této situace?
◦ Přidali jste v době, kdy k této situaci došlo, do počítače nějaký nový hardware nebo software?
◦ Došlo před touto situací k nějaké jiné události (například bouře, přesun produktu atd.)?

Seznam telefonních čísel podpory viz www.hp.com/support.

Po vypršení lhůty telefonické podpory
Po vypršení lhůty telefonické podpory je podpora společnosti HP k dispozici za dodatečný poplatek. Nápověda
může být k dispozici také na webových stránkách online podpory HP na adrese: www.hp.com/support. Chcete-li
získat informace o dostupných možnostech podpory, obraťte se na prodejce společnosti HP nebo zavolejte na
telefonní číslo podpory pro vaši zemi/oblast.
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Další varianty záruky
Za příplatek lze k zařízení HP Photosmart přikoupit rozšířené servisní plány. Jděte na www.hp.com/support, vyberte
svou zemi/oblast, a zjistěte informace o službách a zárukách pro oblast a informace o rozšířených servisních
plánech.

Odstraňte uvíznutý papír ze zadních přístupových dvířek
Odstranění uvíznutého papíru ze zadních přístupových dvířek
1. Vypněte produkt.
2. Sejměte zadní dvířka.

3. Odstraňte zaseknutý papír.
4. Nasaďte zpět zadní dvířka.

5. Zapněte produkt.
6. Pokuste se dokument vytisknout znovu.
7. Zobrazit animaci tohoto tématu.
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9 Technické informace
V této části jsou uvedeny technické specifikace a informace o mezinárodních předpisech pro zařízení
HP Photosmart.

Další technické údaje naleznete v tištěné dokumentaci dodané se zařízením HP Photosmart.

Tato část obsahuje následující témata:

• Upozornění
• Technické údaje
• Program výrobků zohledňujících životní prostředí
• Zákonná upozornění

Upozornění

Technické údaje
V této části jsou uvedeny technické údaje HP Photosmart. Úplné technické údaje o produktu viz Datový list produktu
na www.hp.com/support.

Systémové požadavky

Systémové požadavky na software se nacházejí v souboru Readme.

Informace o příštích verzích operačního systému a podpoře naleznete na webu online podpory HP na www.hp.com/
support.

Specifikace prostředí
• Doporučený rozsah pracovní teploty: 15 ºC až 32 ºC
• Přípustné rozmezí provozních teplot: 5 ºC až 40 ºC
• Vlhkost: 20 až 80 %, relativní vlhkost bez kondenzace (doporučeno); 25 ºC maximální rosný bod
• Rozsah teplot při uskladnění: -40 ºC až 60 ºC
• V přítomnosti silných elektromagnetických polí může dojít k mírnému zkreslení výstupu zařízení HP Photosmart.
• HP doporučuje použití kabelu USB s délkou nanejvýše 3 m, aby byl minimalizován šum způsobený případným

výskytem elektromagnetických polí

Specifikace papíru

Typ Gramáž papíru Zásobník papíru*

Obyčejný papír Až 20 lb. (až 75 gsm) Až 125 (papír 20 lb.)

Papír Legal Až 20 lb. (až 75 gsm) Až 125 (papír 20 lb.)

Kartotéční lístky 110 lb index max (200 g/m²) Až 40

Karty Hagaki 110 lb index max (200 g/m²) Až 40

Obálky 75 až 90 g/m² Až 15

Fotografický papír 5 x 7 palců (13 x 18 cm) 236 g/m² Až 40
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Typ Gramáž papíru Zásobník papíru*

(145 lb)

Fotografický papír 4 x 6 palců (10 x 15 cm) 236 g/m²
(145 lb)

Až 40

Fotografický papír 8,5 x 11 palců (216 x 279 mm) 236 g/m²
(145 lb)

Až 40

* Maximální kapacita.

Poznámka Úplný seznam podporovaných formátů médií naleznete v ovladači tiskárny.

Specifikace tisku
• Rychlost tisku závisí na složitosti dokumentu
• Tisk panoramatického formátu
• Metoda: termální inkoustový tisk drop-on-demand
• Jazyk: PCL3 GUI

Specifikace skenování
• Včetně editoru obrázků
• Rozhraní podle standardu Twain
• Rozlišení: optické až 1 200 × 2 400 dpi; rozšířené 19200 dpi (software)

Více informací o rozlišení dpi naleznete v softwaru skeneru.
• Barva: 48bitové barevné, 8bitové ve stupních šedi (256 stupňů šedé)
• Maximální velikost úlohy skenované ze skleněné podložky: 21,6 × 29,7 cm

Specifikace kopírování
• Digitální zpracování obrazu
• Maximální počet kopií se liší v závislosti na modelu
• Rychlost kopírování se liší podle modelu a komplexnosti dokumentu
• Maximální zvětšení kopií se pohybuje od 200-400% (záleží na modelu)
• Maximální zmenšení kopií se pohybuje od 25-50% (záleží na modelu)

Výtěžnost tiskové kazety

Pro více informací o výtěžnosti tiskové kazety navštivte www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Rozlišení tisku

Informace o rozlišení tisku naleznete v softwaru tiskárny.

Program výrobků zohledňujících životní prostředí
Společnost Hewlett-Packard je oddána zásadě vyrábět kvalitní výrobky, které splňují nejvyšší nároky z hlediska
ochrany životního prostředí. Potřeba budoucího recyklování byla vzata v úvahu již při vývoji tohoto produktu. Počet
druhů materiálu byl omezen na minimum, aniž by to bylo na úkor správné funkčnosti a spolehlivosti výrobku.
Tiskárna byla zkonstruována tak, aby se od sebe nesourodé materiály snadno oddělily. Spony a jiná spojení lze
jednoduše nalézt, jsou snadno přístupné a lze je odstranit pomocí běžných nástrojů. Důležité části byly
zkonstruovány tak, aby v případě nutné opravy byly snadno přístupné a demontovatelné.

Další informací najdete na webových stránkách HP věnovaných ochraně životního prostředí na adrese:

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

Tato část obsahuje následující témata:

• Eko-Tipy
• Použití papíru
• Plasty
• Bezpečnostní listy materiálu
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• Spotřeba elektrické energie
• Program recyklace
• Program recyklace spotřebního materiálu HP Inkjet
• Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union
• Chemické látky
• Battery disposal in the Netherlands
• Battery disposal in Taiwan
• Attention California users
• EU battery directive

Eko-Tipy
Společnost HP je zavázána pomáhat zákazníkům snižovat dopad na životní prostředí. Níže najdete Eso-tipy od
společnosti HP, které vám pomohou soustředit se na posouzení a snížení dopadů vašeho tisku. Navíc ke
specifickým funkcím tohoto produktu navštivte, prosím, webovou stránku HP Co Solutions pro více informací o
ekologických aktivitách společnosti HP.

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

Ekologické funkce vašeho produktu
• Tisk Smát Web printing: Rozhraní HP Smát Web Printing zahrnuje okno Kniha klipů a Upravit klipy, kde

můžete ukládat, uspořádat nebo tisknout klipy, které jste shromáždili z webu.
• Informace o úspoře energie: Pro zjištění kvalifikačního stavu ENERGY STAR® pro tento produkt viz Spotřeba

elektrické energie na stránce 29.
• Recyklované materiály: Další informace ohledně recyklace produktů HP naleznete na webové stránce:

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

Použití papíru
Tento výrobek je vhodný pro recyklovaný papír podle DIN 19309 a EN 12281:2002.

Plasty
Plastové díly s hmotností vyšší než 25 gramů jsou označeny podle mezinárodních norem, což usnadňuje identifikaci
plastů za účelem jejich recyklace po skončení životnosti výrobku.

Bezpečnostní listy materiálu
Bezpečnostní listy materiálů (MSDS) lze získat na webových stránkách společnosti HP na adrese:

www.hp.com/go/msds

Spotřeba elektrické energie
Tiskové a zobrazovací zařízení společnosti Hewlett-Packard, označené logem ENERGY STAR®, vyhovuje Energy
Star specifikacím pro zobrazovací vybavení americké agentury pro ochranu životního prostředí (EPA).’ Na
zobrazovacích produktech vyhovujících specifikacím ENERGY STAR je uvedeno následující označení:

Další informace o modelech zobrazovacích produktů vyhovujících specifikacím ENERGY STAR najdete na:
www.hp.com/go/energystar

Program recyklace
Společnost HP nabízí vzrůstající počet recyklačních programů pro své produkty v mnoha zemích a oblastech a
spolupracuje s některými z největších center pro recyklaci elektroniky na světě. Společnost HP šetří přírodní zdroje
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Te
ch

ni
ck

é 
in

fo
rm

ac
e

http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/
http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/
http://www.hp.com/go/msds
http://www.hp.com/go/energystar


opětovným prodejem některých svých nejpopulárnějších produktů. Další informace související recyklací výrobků HP
najdete na stránce:

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

Program recyklace spotřebního materiálu HP Inkjet
Společnost HP se zavázala k ochraně životního prostředí. Program recyklace spotřebního materiálu HP Inkjet
Supplies Recycling Program je k dispozici v mnoha zemích/oblastech a umožňuje recyklaci použitých tiskových a
inkoustových kazet zdarma. Další informace najdete na webových stránkách na adrese:

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

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

Chemické látky
HP cítí povinnost informovat své zákazníky o chemických látkách v našich produktech tak, jak je to nutné pro
vyhovění požadavkům předpisů, jako je například REACH (Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU č.
1907/2006). Zprávu o chemikáliích v tomto produktu lze nalézt na adrese: www.hp.com/go/reach.
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Battery disposal in the Netherlands

Battery disposal in Taiwan

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

www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate
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EU battery directive

Zákonná upozornění
HP Photosmart splňuje požadavky na výrobek stanovené správními orgány ve vaší zemi/oblasti.

Tato část obsahuje následující témata:
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• Kontrolní identifikační číslo modelu
• FCC statement
• VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan
• Notice to users in Japan about the power cord
• Notice to users in Korea
• Notice to users in Germany
• Noise emission statement for Germany
• HP Photosmart B010 series declaration of conformity

Kontrolní identifikační číslo modelu
Pro účely zákonné identifikace je výrobek označen Zákonným identifikačním číslem modelu. Zákonné identifikační
číslo modelu tohoto produktu je SNPRH-0903. Toto zákonné identifikační číslo nelze zaměňovat s marketingovým
označením (HP Photosmart B010 series a podobně) ani číslem produktu (CN255B a podobně).

FCC statement

VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan

Zákonná upozornění 33
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Notice to users in Japan about the power cord

Notice to users in Korea

Notice to users in Germany

Noise emission statement for Germany
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HP Photosmart B010 series declaration of conformity
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