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1 Pomoc HP Photosmart 7520 Series
By uzyskać szczegółowe informacje na temat HP Photosmart, kliknij poniższe łącza:

• Zapoznanie z HP Photosmart
• W jaki sposób?
• Drukowanie
• Kopiowanie i skanowanie
• Praca z kasetami drukującymi
• Faks
• Ładowanie materiałów
• Usuń zacięty papier
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2 Zapoznanie z HP Photosmart
• Elementy drukarki
• Funkcje panelu sterowania
• Wskazówki pomocne przy poznawaniu drukarki

Elementy drukarki
• Widok z przodu drukarki

1 Pokrywa

2 Wewnętrzna część pokrywy

3 Szyba

4 Kolorowy wyświetlacz graficzny (nazywany także wyświetlaczem)

5 Diody gniazd Karta pamięci

6 Gniazda Karta pamięci

7 Gniazdo napędu USB

8 Obszar wyboru

9 Prowadnica szerokości papieru podajnika fotograficznego

10 Przedłużenie zasobnika papieru (nazywane także przedłużeniem zasobnika)

11 Prowadnica szerokości papieru głównego podajnika

12 Główny podajnik (także: podajnik wejściowy)

13 Zasobnik wyjściowy

14 Wskaźnik połączenia bezprzewodowego

15 Przycisk Włącz

16 Drzwiczki pojemników

17 Automatyczny podajnik dokumentów

18 Automatyczny podajnik dokumentów

• Widok urządzenia z góry i z tyłu

Zapoznanie z HP Photosmart 5



19 Obszar dostępu do pojemników z tuszem

20 Zestaw głowic drukujących

21 Położenie numeru modelu

22 Tylny port USB

23 Złącze zasilające (używać tylko z zasilaczem dostarczonym przez firmę HP).

24 Moduł druku dwustronnego

Funkcje panelu sterowania
Ekran dotykowy wyświetla opcje menu, zdjęcia i komunikaty. Możesz dotknąć i przeciągnąć palec poziomo, by
przeglądać zdjęcia lub pionowo, by przeglądać opcje menu.
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1 Wyświetlacz: Ekran dotykowy wyświetla opcje menu, zdjęcia i komunikaty. Możesz szybko przewijać poziomo przez
zdjęcia, lub pionowo przez listy z menu.

2 Początek: Powraca do Ekranu początkowego (domyślnego ekranu po włączeniu urządzenia).

3 Usługi WWW: Otwiera menu Usługi WWW, zawierające informacje o stanie. Możesz także zmienić ustawienia i jeśli
Usługi WW są włączone, wydrukować raport.

4 Ustawienia sieci bezprzewodowej: Otwiera menu Sieci bezprzewodowej, w którym można wybrać właściwości sieci
bezprzewodowej lub zmienić ustawienia tej sieci.

5 Poziomy tuszu: Otwiera menu Poziomy tuszu, zawierające szacowane poziomy tuszu.

6 Ustawienia: Otwiera menu Ustawień, w którym można zmieniać ustawienia urządzenia i przeprowadzać zadania
konserwacyjne.

7 Pomoc: Z ekranu Pomoc widoczna jest lista tematów pomocy. Na innych ekranach zawiera pomoc dotyczącą
bieżącego ekranu.

8 Apps: Zapewnia szybką i prostą metodę na dostęp i drukowanie informacji z aplikacji, takich jak mapy, kupony, strony
do kolorowania oraz układanki.

9 Wstecz: Powraca do poprzedniego ekranu na wyświetlaczu.

10 Zdjęcie: Otwiera menu Zdjęcie, w którym można przeglądać, edytować, drukować i zapisywać zdjęcia.

11 Kopiuj: Otwiera menu Kopiuj, w którym możesz obejrzeć podgląd kopii, zmienić rozmiar i jasność, wybrać typ kopii
(czarno-biała lub kolorowa) i wybrać liczbę kopii. Możesz także zmienić ustawienie, by tworzyć kopie dwustronne, albo
wybrać rozmiar, jakość i rodzaj papieru.

12 Skanuj: Otwiera menu Wybierz miejsce docelowe dla skanowania, w którym można wybrać miejsce docelowe dla
skanowanego obrazu.

13 Faks: Wyświetla ekran umożliwiający wysłanie faksu lub wybór ustawień faksowania.

14 Anuluj: Zatrzymuje bieżącą operację.

Wskazówki pomocne przy poznawaniu drukarki
Skorzystaj z poniższych wskazówek, by poznać drukarkę:

• Dowiedz się, jak zarządzać aplikacjami dla drukarek w celu drukowania przepisów, kuponów i innej treści z
Internetu. Kliknij tutaj, by przejść online i uzyskać dodatkowe informacje.
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3 W jaki sposób?
W tej części znajdują się łącza do często wykonywanych zadań, takich jak drukowanie zdjęć, skanowanie i
kopiowanie.

• Skanowanie do komputera, urządzenia pamięci lub
wiadomości e-mail

• Wymiana pojemników z tuszem

• Kopiowanie tekstu i dokumentów mieszanych • Ładowanie materiałów

• Usuń zacięty papier • Korzystanie z usług WWW

W jaki sposób? 9



Rozdział 3

10 W jaki sposób?



4 Drukowanie

Drukowanie zdjęć z karty pamięci

Tematy związane
• Ładowanie materiałów
• Wskazówki

Drukowanie zdjęć z karty pamięci
Wykonaj jedną z następujących czynności:

Drukowanie zdjęć na papierze małego formatu
1. Załaduj papier.

▲ Załaduj do podajnika fotograficznego papier fotograficzny do rozmiaru 10 x 15 cm (4 x 6 cali), stroną
do zadrukowania do dołu.

Załaduj papier fotograficzny do zasobnika fotograficznego

2. Włóż pamięć.

Włóż pamięć

3. Wybierz zdjęcie.
a. Dotknij opcji Photo (Zdjęcie) na ekranie początkowym.
b. Dotknij opcji View & Print (Wyświetl i drukuj).
c. Przewiń w lewo lub w prawo, aby przejrzeć zdjęcia.
d. Dotknij zdjęcie, które chcesz wydrukować.
e. Dotknij strzałkę w górę by zwiększyć liczbę kopii.

4. Wydrukuj zdjęcie.
a. Dotknij Print (Drukuj) by zobaczyć podgląd zadania.
b. Dotknij opcji Print (Drukuj).
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Drukowanie zdjęcia na papierze pełnowymiarowym
1. Załaduj papier.

▲ Załaduj papier fotograficzny pełnego formatu do głównego zasobnika wejściowego, stroną do
zadrukowania do dołu.

Ładowanie papieru

2. Włóż pamięć.

Włóż pamięć

3. Wybierz zdjęcie.
a. Dotknij opcji Photo (Zdjęcie) na ekranie początkowym.
b. Dotknij opcji View & Print (Wyświetl i drukuj).
c. Przewiń w lewo lub w prawo, aby przejrzeć zdjęcia.
d. Dotknij zdjęcie, które chcesz wydrukować.
e. Dotknij strzałkę w górę by zwiększyć liczbę kopii.

4. Zmień układ strony.
a. Dotknij Print (Drukuj) by zobaczyć podgląd zadania.
b. Dotknij Ustawienia drukowania, aby zmienić opcje drukowania.
c. Dotknij opcji Układ.
d. Dotknij opcji 8.5 x 11.

5. Wydrukuj zdjęcie.
▲ Dotknij opcji Print (Drukuj).

Karty i gniazda kart pamięci

Twój produkt ma jedną z następujących konfiguracji i obsługuje poniższe typy kart pamięci.
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1 Memory Stick Duo lub Pro Duo, Memory Stick Pro-HG
Duo, lub Memory Stick Micro (wymagany adapter)

2 MultiMedia Card (MMC), MMC Plus, Secure
MultiMedia Card, MMC Mobile (RS-MMC; wymagany
adapter), Secure Digital (SD), Secure Digital Mini,
Secure Digital High Capacity (SDHC), Secure Digital
Extended Capacity (SDXC), lub TransFlash MicroSD
Card (wymagany adapter)

- Lub -
1 Memory Stick Duo lub Pro Duo, Memory Stick Pro-HG

Duo, lub Memory Stick Micro (wymagany adapter)

2 Secure Digital (SD), Secure Digital Mini, Secure Digital
High Capacity (SDHC), Secure Digital Extended
Capacity (SDXC), lub TransFlash MicroSD Card
(wymagany adapter)

Wybór nośnika do druku
Drukarka pozwala na stosowanie większości rodzajów papieru stosowanych w biurach. Nośniki firmy HP
zapewniają optymalną jakość druku. Zapraszamy na stronę internetową HP pod adresem www.hp.com, gdzie
można zapoznać się z dodatkowymi informacjami na temat materiałów eksploatacyjnych HP.

HP zaleca używanie zwykłego papieru oznaczonych logiem ColorLok do codziennego drukowania i kopiowania
dokumentów. Wszystkie papiery z logiem ColorLok są niezależnie testowane tak, aby spełniały wysokie
wymagania co do niezawodności i jakości wydruków oraz zapewniają wyraźne i żywe kolory wydruku, głęboką
czerń i szybsze wysychanie w porównaniu ze zwykłym papierem. Papier z logiem ColorLok można znaleźć w
różnych gramaturach i formatach w ofercie różnych procentów.

Aby zakupić papiery HP, przejdź na stronę Kup produkty i usługi i wybierz tusz, toner oraz papier.

Ładowanie materiałów
▲ Wykonaj jedną z następujących czynności:

Załaduj papier 10 x 15 cm (4 x 6 cali)
a. Podnieś pokrywę podajnika fotograficznego.

❑ Unieś pokrywę podajnika fotograficznego i odsuń prowadnicę papieru.
b. Załaduj papier.

❑ Wsuń plik papieru fotograficznego do podajnika fotograficznego krótszą krawędzią do przodu,
stroną przeznaczoną do drukowania odwróconą do dołu.

Karty i gniazda kart pamięci (ciąg dalszy)

Ładowanie materiałów 13
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❑ Wsuń stos arkuszy do urządzenia, aż do oporu.

Uwaga Jeśli używany papier fotograficzny ma perforowane zakładki, ładuj go zakładkami w
swoją stronę.

❑ Przesuwaj prowadnicę papieru do środka, dopóki nie oprze się o krawędź papieru.

c. Opuść pokrywę podajnika fotograficznego.

Ładowanie papieru A4 oaz 8,5 x 11 cala
a. Podnieś zasobnik papieru fotograficznego.

❑ Rozsuń prowadnice papieru.

❑ Wyjmij cały papier z głównego zasobnika wejściowego.
b. Załaduj papier.

❑ Wsuń plik papieru do podajnika głównego krótszą krawędzią do przodu, stroną przeznaczoną do
drukowania odwróconą do dołu.

Rozdział 4
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❑ Wsuń stos arkuszy do urządzenia, aż do oporu.
❑ Przesuwaj prowadnicę papieru do środka, dopóki nie oprze się o krawędź papieru.

❑ Opuść zasobnik papieru fotograficznego.

Ładowanie kopert
a. Podnieś zasobnik papieru fotograficznego.

❑ Rozsuń prowadnice papieru.

❑ Wyjmij cały papier z głównego zasobnika wejściowego.
b. Ładowanie kopert.

❑ Włóż kopertę lub koperty do prawej części głównego zasobnika wejściowego, tak aby były
zwrócone zamknięciami w górę i w lewo.

❑ Wsuń stos kopert do urządzenia, aż do oporu.
❑ Dosuń prowadnicę szerokości papieru, aż zatrzyma się na krawędziach pliku kopert.

❑ Opuść zasobnik papieru fotograficznego.

Ładowanie materiałów 15



Tematy związane
• Wskazówki

Zalecane rodzaje papieru fotograficznego do drukowania
W celu osiągnięcia najwyższej jakości druku zaleca się korzystanie z papieru firmy HP przeznaczonego
specjalnie do danego rodzaju projektu. W zależności od kraju/regionu niektóre rodzaje papieru mogą być
niedostępne.

Papier Opis

Papier fotograficzny HP Premium Plus Najlepszy papier fotograficzny HP, papier o wysokiej
gramaturze przeznaczony do zdjęć o profesjonalnej jakości.
Posiada natychmiastowo schnącą powierzchnię,
zapewniającą łatwe operowanie papierem bez
rozmazywania. Jest odporny na wodę, plamy, odciski palców
i wilgoć. Jest dostępny w kilku formatach, między 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
wykończeniem mocno błyszczącym lub lekko błyszczącym
(satynowo-matowym). Jest to papier bezkwasowy co
zwiększa trwałość dokumentów.

Papier fotograficzny HP Advanced Jest to gruby papier fotograficzny o szybkoschnącym
wykończeniu, ułatwiającym układanie i zapobiegającym
rozmazywaniu. Jest odporny na wodę, plamy, odciski palców
i wilgoć. W tym przypadku wydruki można porównać ze
zdjęciami wykonanymi w zakładzie fotograficznym. Jest
dostępny w kilku formatach, między 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
wykończeniem błyszczącym lub lekko błyszczącym
(satynowo-matowym). Jest to papier bezkwasowy co
zwiększa trwałość dokumentów.

Papier fotograficzny HP Everyday Jest to papier przeznaczony do codziennego i niedrogiego
drukowania kolorowych zdjęć. Ten niedrogi papier umożliwia
szybkie wysychanie tuszu, dzięki czemu odbitki można od
razu przeglądać. Ponadto umożliwia drukowanie ostrych,
wyraźnych zdjęć na każdej drukarce atramentowej. Dostępny
w wersji błyszczącej w rozmiarach 8,5 x 11 cali, A4, 4 x 6 cali
oraz 10 x 15 cm. Jest bezkwasowy dla zapewnienia dłuższej
trwałości dokumentów.

Zestawy HP Photo Value Pack Pakiety HP Photo Value to wygodne zestawy oryginalnych
pojemników z tuszem HP i Papieru fotograficznego HP
Advanced, dzięki którym można zaoszczędzić czas i uniknąć
domyślania się, jak najtaniej wydrukować najwyższej jakości
zdjęcia za pomocą drukarki HP. Oryginalne tusze HP oraz
Papier fotograficzny HP Advanced zostały zaprojektowane
tak, aby wspólnie gwarantowały wspaniałe i trwałe wyniki za
każdym razem. Jest to idealne rozwiązanie do wydrukowania
wszystkich zdjęć z wakacji lub wielu kopii zdjęć dla
znajomych.

Zalecane rodzaje papieru do drukowania i kopiowania
W zależności od kraju/regionu niektóre rodzaje papieru mogą być niedostępne.

Papier Opis

Papier HP Brochure oraz Papier HP Professional 180 g/
m2

Jest to powlekany papier matowy albo błyszczący i jest
papierem dwustronnym. Są najlepszym wyborem do
tworzenia materiałów marketingowych o profesjonalnej
jakości, takich jak broszury i reklamy, a także grafiki
biznesowe na okładki raportów i kalendarze.
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Papier Opis

Papier HP Premium Presentation 120 g/m2 lub Papier
HP Professional 120 g/m2

Jest to gruby, dwustronny papier matowy, który idealnie
nadaje się do prezentacji, ofert, raportów i informacji.
Profesjonalna gramatura robi imponujące wrażenie.

Papier HP Bright White Inkjet Papier HP Bright White Inkjet gwarantuje wysoki kontrast
kolorów i ostrość tekstu. Jest wystarczająco nieprzejrzysty na
potrzeby obustronnego druku w kolorze, nie dopuszczając do
przebijania kolorów na drugą stronę, dzięki czemu doskonale
nadaje się do drukowania biuletynów, sprawozdań i ulotek.
Technologia ColorLok redukuje rozmazania, pogłębia czerń i
zapewnia żywe kolory.

Papier HP Printing HP Printing to wysokiej jakości papier wielofunkcyjny.
Wydrukowane na nim dokumenty wyglądają poważniej niż te
na zwykłym papierze wielofunkcyjnym lub do kopiowania.
Technologia ColorLok redukuje rozmazania, pogłębia czerń i
zapewnia żywe kolory.

Papier HP Office Papier HP Office to wysokiej jakości papier wielofunkcyjny.
Nadaje się do drukowania wersji roboczych, kolejnych kopii,
notatek lub innych standardowych dokumentów. Technologia
ColorLok redukuje rozmazania, pogłębia czerń i zapewnia
żywe kolory.

Papier HP Office Recycled Papier HP Office Recycled to papier wielofunkcyjny o
wysokiej jakości wykonany w 30% z odzyskanych włókien.
Technologia ColorLok redukuje rozmazania, pogłębia czerń i
zapewnia żywe kolory.

Nadruki na koszulki HP Nadruki na koszulki HP (do tkanin kolorowych lub do tkanin
lekkich bądź białych) stanowią idealny sposób wykorzystania
fotografii do tworzenia oryginalnych koszulek.

Wskazówki
Skorzystaj z poniższych wskazówek, aby cieszyć się udanymi wydrukami.

Wskazówki dotyczące drukowania
• Korzystaj z oryginalnych pojemników z tuszem HP. Oryginalne pojemniki z tuszem firmy HP są

projektowane i testowane pod kątem współdziałania z drukarkami HP, co ułatwia uzyskiwanie znakomitych
wydruków za każdym razem.

• Sprawdź, czy w pojemnikach z tuszem znajduje się odpowiednia ilość tuszu. Sprawdź szacowane poziomy
tuszu, dotykając ikony Poziomy tuszu na ekranie drukarki.

• Ładuj zawsze plik kartek, a nie pojedyncze strony. Korzystaj z czystego, nie pogniecionych kartek o
jednakowej wielkości. Upewnij się, że załadowano tylko jeden rodzaj papieru na raz.

• Dokładnie dopasowuj prowadnicę szerokości w podajniku do papieru. Sprawdzaj, czy prowadnica
szerokości nie zagięła papieru w podajniku.

• Ustaw jakość wydruku i rozmiar papieru zgodnie z rodzajem i rozmiarem papieru załadowanego do
drukarki.

• Jeśli chcesz wydrukować dokument czarno-biały przy użyciu jedynie czarnego tuszu, wykonaj jedną z
poniższych czynności zależnie od posiadanego systemu operacyjnego.
◦ W systemie Windows: Otwórz oprogramowanie drukarki i kliknij Ustaw preferencje. Na karcie

Papier/Jakość kliknij Zaawansowane. Z listy rozwijanej Drukuj w odcieniach szarości w części
Funkcje drukarki wybierz Tylko czarny tusz.

◦ Dla komputera Macintosh: W oknie dialogowym Drukuj wybierz zakładkę Papier/Jakość, kliknij
Opcje kolorów, a następnie wybierz Druk w skali szarości z menu podręcznego Kolor.
Jeśli w oknie dialogowym Drukuj nie są widoczne opcje drukarki, kliknij niebieski trójkąt obok nazwy
drukarki (system Mac OS X w wersji 10.6) lub kliknij Pokaż szczegóły (system Mac OS X w wersji
10.7). Skorzystaj z menu podręcznego w dolnej części okna dialogowego i wybierz zakładkę Papier/
Jakość.

(ciąg dalszy)
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• Sprawdź marginesy korzystając z podglądu wydruku. Ustawienia marginesów w dokumencie nie powinny
przekraczać obszaru wydruku urządzenia.

• Dowiedz się, jak udostępniać zdjęcia przez Internet i zamawiać odbitki. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się
więcej przez Internet.

• Dowiedz się, jak drukować dokumenty z komputera. Kliknij tutaj, by przejść online i uzyskać dodatkowe
informacje.

• Dowiedz się jak wydrukować zdjęcia zapisane w komputerze. Dowiedz się więcej na temat rozdzielczości
druku i ustawiania maksymalnej rozdzielczości. Kliknij tutaj, by przejść online i uzyskać dodatkowe
informacje.

• Dowiedz się, jak drukować koperty z komputera. Kliknij tutaj, by przejść online i uzyskać dodatkowe
informacje.

• Dowiedz się więcej na temat zarządzania aplikacjami do drukowania przepisów, kuponów i innych treści na
stronie HP ePrintCenter. Kliknij tutaj, by przejść online i uzyskać dodatkowe informacje.

• Dowiedz się, jak drukować niezależnie od miejsca przebywania poprzez wysłanie wiadomości email z
załącznikami prosto do drukarki. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej przez Internet.
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5 Kopiowanie i skanowanie
• Skanowanie do komputera, urządzenia pamięci lub wiadomości e-mail
• Kopiowanie tekstu i dokumentów mieszanych
• Wskazówki dotyczące udanego kopiowania i skanowania

Skanowanie do komputera, urządzenia pamięci lub
wiadomości e-mail

Aby skanować do komputera, urządzenia pamięci lub wiadomości e-mail
1. Załaduj oryginał.

a. Podnieś pokrywę urządzenia.

b. Połóż oryginał w prawym dolnym rogu szyby skanera, stroną zadrukowaną skierowaną do dołu.

c. Zamknij pokrywę.
2. Rozpocznij skanowanie.

a. Na ekranie początkowym dotknij Skanuj.
b. Wybierz miejsce docelowe, dotykając opcji Komputer, Pamięć USB Flash, Karta pamięci lub E-

mail.
Jeśli skanujesz do komputera, a drukarka jest podłączona do sieci, pojawi się lista dostępnych
komputerów. Wybierz komputer, do którego chcesz zapisać skanowany obraz.
W przypadku skanowania do napędu USB włóż go do gniazda.
W przypadku skanowania do karty pamięci, włóż ją do gniazda.

c. Dotknij opcji Skanuj.
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Tematy związane
• Wskazówki dotyczące udanego kopiowania i skanowania

Kopiowanie tekstu i dokumentów mieszanych
▲ Wykonaj jedną z następujących czynności:

Kopia jednostronna
a. Załaduj papier.

❑ Załaduj pełnowymiarowy papier do podajnika głównego.

b. Załaduj oryginał.
❑ Umieść oryginał zadrukowaną stroną do góry w automatycznym podajniku dokumentów.

c. Określ liczbę kopii.
❑ Dotknij opcji Kopia na ekranie Strona główna.

Pojawi się podgląd Kopia.
❑ Dotknij ekranu by zmienić liczbę kopii.

d. Rozpocznij kopiowanie.
❑ Dotknij opcji Mono lub Kolor.

Kopia dwustronna
a. Załaduj papier.

❑ Załaduj pełnowymiarowy papier do podajnika głównego.

b. Załaduj oryginał.
❑ Umieść oryginał zadrukowaną stroną do góry w automatycznym podajniku dokumentów.
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c. Wybierz opcję druku dwustronnego.
❑ Dotknij opcji Kopia na ekranie Strona główna.

Pojawi się podgląd Kopia.
❑ Dotknij opcji Ustawienia drukowania.

Zostanie wyświetlone menu Ustaw. kopiowania.
❑ Dotknij opcji 2-stronne.
❑ Dotknij opcji Przycisk włączania.

d. Określ liczbę kopii.
❑ Użyj ekranu dotykowego by ustawić liczbę kopii.

e. Rozpocznij kopiowanie.
❑ Dotknij opcji Mono lub Kolor.

f. Skopiuj drugi oryginał.
❑ Załaduj drugą stronę do automatycznego podajnika dokumentów i dotknij opcji OK.

Tematy związane
• Wskazówki dotyczące udanego kopiowania i skanowania

Dowiedz się więcej na temat korzystania z automatycznego podajnika dokumentów w celu ich skanowania.
Kliknij tutaj, by przejść online i uzyskać dodatkowe informacje.

Wskazówki dotyczące udanego kopiowania i skanowania
Poniższe wskazówki pozwolą na udane kopiowanie i skanowanie:

• Utrzymuj szybę i tył pokrywy skanera w czystości. Skaner może analizować wszystko, co zostanie wykryte
na szybie jako część obrazu.

• Umieść oryginał w prawym przednim rogu szyby (zadrukowaną stroną do dołu) lub w automatycznym
podajniku dokumentów (zadrukowaną stroną do góry). Dowiedz się, jak korzystać z automatycznego
podajnika dokumentów w celu skanowania i kopiowania. Kliknij tutaj, by przejść online i uzyskać dodatkowe
informacje.

• W celu wykonania dużej kopii z małego oryginału, zeskanuj go na dysk komputera, zmień rozmiar obrazu w
oprogramowaniu do skanowania, a następnie wydrukuj kopię z powiększonego obrazu.

• Aby uniknąć nieprawidłowo zeskanowanego lub brakującego tekstu, upewnij się, że jasność została
właściwie ustawiona w oprogramowaniu.

• Jeśli dokument do skanowania ma skomplikowany układ, wybierz tekst w ramkach w ustawieniach
skanowania dokumentu w oprogramowaniu. Dzięki temu ustawieniu układ tekstu i formatowanie zostaną
zachowane.

• Jeśli zeskanowany obraz jest nieprawidłowo skadrowany wyłącz funkcję automatycznego kadrowania w
oprogramowaniu i skadruj ręcznie zeskanowany obraz.
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6 Korzystanie z usług WWW
• Drukowanie za pomocą HP ePrint
• Korzystanie z aplikacji dla drukarek HP
• Odwiedź stronę HP ePrintCenter
• Wskazówki dotyczące korzystania z usług WWW

Drukowanie za pomocą HP ePrint
Darmowa usługa HP ePrint zapewnia łatwy sposób na drukowanie z wiadomości email. Po prostu wyślij
wiadomość email z dokumentem lub zdjęciem na adres email przypisany do drukarki po włączeniu usług WWW,
a wiadomość wraz z rozpoznanymi załącznikami zostanie wydrukowana.

• Drukarka wymaga połączenia bezprzewodowego w celu połączenia z Internetem. Nie można użyć ePrint
poprzez połączenie USB z komputerem.

• Załączniki mogą zostać wydrukowane w inny sposób, niż wyglądają w aplikacji, która je utworzyła, zależnie
od użytych czcionek i układu strony.

• Darmowe aktualizacje urządzenia dostarczane są wraz z usługą ePrint. Niektóre aktualizacje mogą być
wymagane w celu włączenia niektórych funkcji.

Tematy związane
• Drukarka jest chroniona

Rozpoczęcie pracy z ePrint

Drukarka jest chroniona
W celu zapobiegnięciu otrzymywania niechcianych wiadomości email, firma HP przypisuje losowy adres email do
drukarki, nigdy nie publikuje go i domyślnie nie odpowiada żadnemu nadawcy. ePrint posiada także standardowe
filtry antyspamowe i przesyła wiadomości email z załącznikami w formacie tylko do wydruku w celu ograniczenia
zagrożenia wirusami i innymi groźnymi treściami. Jednak usługa ePrint nie filtruje wiadomości na podstawie
treści, dlatego nie może zapobiec wydrukowaniu treści niedopuszczalnych i chronionych prawem autorskim.

Więcej informacji na temat warunków korzystania z usługi znajdziesz na stronie HP ePrintCenter: www.hp.com/
go/ePrintCenter.

Rozpoczęcie pracy z ePrint
W celu skorzystania z ePrint drukarka musi być podłączona do aktywnej sieci bezprzewodowej z dostępem do
Internetu. Należy utworzyć konto w serwisie HP ePrintCenter oraz dodać drukarkę do tego konta.

Rozpoczęcie pracy z ePrint
1. Włącz usługi WWW.

a. Dotknij przycisku ePrint na panelu sterowania.
b. Aby włączyć usługi WWW, zaakceptuj warunki użytkowania, a następnie postępuj zgodnie z

instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Zostanie wydrukowany arkusz informacyjny ePrint z kodem drukarki.

c. Przejdź do www.hp.com/go/ePrintCenter, kliknij przycisk Zaloguj, a następnie kliknij łącze Utwórz
konto w górnej części okna dialogowego, które zostanie wyświetlone.

d. Gdy pojawi się odpowiednie żądanie, wpisz kod drukarki, aby ją dodać.
2. Dotknij przycisk ePrint na panelu sterowania. Na ekranie Podsumowanie usług WWW pobierz adres

email drukarki.
3. Utwórz i wyślij wiadomość z komputera lub urządzenia przenośnego na adres email drukarki, w dowolnym

miejscu i w dowolnej chwili. Zarówno wiadomość email, jak i rozpoznane załączniki zostaną wydrukowane.
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Korzystanie z aplikacji dla drukarek HP
Drukuj strony internetowe bez komputera konfigurując Aplikacje do drukowania, darmową usługę firmy HP.
Możesz drukować kolorowanki, kalendarze, układanki, przepisy, mapy i inne, zależnie od dostępnych aplikacji w
danym kraju/regionie.

Dotknij ikony Więcej na ekranie Aplikacje do drukowania, aby połączyć się z Internetem w celu dodania
dodatkowych aplikacji. Aby móc korzystać z aplikacji, musisz włączyć usługi WWW.

Więcej informacji na temat warunków korzystania z usługi znajdziesz na stronie HP ePrintCenter: www.hp.com/
go/ePrintCenter.

Odwiedź stronę HP ePrintCenter
Skorzystaj z bezpłatnej strony HP ePrintCenter, aby skonfigurować podwyższony poziom zabezpieczeń dla
ePrint, określić adresy email, które mogą przesyłać wiadomości do drukarki, oraz korzystać z innych bezpłatnych
usług. Możesz także uzyskać uaktualnienia dla urządzenia i więcej Aplikacje dla drukarek, oraz inne darmowe
usługi.

Więcej informacji na temat warunków korzystania z usługi znajdziesz na stronie HP ePrintCenter: www.hp.com/
go/ePrintCenter.

Wskazówki dotyczące korzystania z usług WWW
Skorzystaj z poniższych wskazówek dotyczących aplikacji dla drukarek oraz używania opcji ePrint:

Wskazówki dotyczące aplikacji dla drukarek i korzystania z opcji ePrint
• Dowiedz się, jak udostępnić zdjęcia w Internecie i jak zamawiać odbitki. Kliknij tutaj, by przejść online i

uzyskać dodatkowe informacje.
• Dowiedz się na temat aplikacji służących do drukowania przepisów, kuponów, innych treści z Internetu,

łatwo i prosto. Kliknij tutaj, by przejść online i uzyskać dodatkowe informacje.
• Dowiedz się, jak drukować z dowolnego miejsca przez wysłanie wiadomości email z załącznikami do

drukarki. Kliknij tutaj, by przejść online i uzyskać dodatkowe informacje.
• Jeśli Automatyczne wyłączanie jest włączone, należy wyłączyć Automatyczne wyłączanie, by użyć

ePrint. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale Automatyczne wyłączanie.
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7 Faks
Drukarka może służyć do wysyłania i odbierania faksów, w tym kolorowych. Możesz zaplanować wysłanie faksu
na późniejszą godzinę i ustawić pozycje szybkiego wybierania, aby szybciej i łatwiej wysyłać faksy do często
używanych numerów. Z panelu sterowania drukarki możesz ustawić wiele opcji faksu, takich jak rozdzielczość
i kontrast pomiędzy jasnymi i ciemnymi obszarami wysyłanych faksów.

Uwaga Przed rozpoczęciem faksowania upewnij się, że drukarka została prawidłowo skonfigurowana. Być
może drukarka została już skonfigurowana w ramach konfiguracji początkowej, za pomocą panelu sterowania
lub oprogramowania HP dostarczonego wraz z drukarką. Prawidłowość konfiguracji faksu można sprawdzić,
uruchamiając test konfiguracji faksu na panelu sterowania. Aby uzyskać więcej informacji na temat testu
faksu, zobacz część Testowanie ustawień faksu.

W tym rozdziale opisano następujące zagadnienia:

• Wysyłanie faksu
• Odbieranie faksu
• Konfigurowanie wpisów szybkiego wybierania
• Zmiana ustawień faksowania
• Faks i cyfrowe usługi telefoniczne
• Protokół FoIP (Fax over Internet Protocol)
• Korzystanie z raportów

Wysyłanie faksu
Faks można wysłać na wiele sposobów. Za pomocą panelu sterowania drukarki można wysłać faks czarno-biały
i kolorowy. Możesz wysyłać faks ręcznie za pomocą podłączonego telefonu. Pozwala to na rozmowę z odbiorcą
przed wysłaniem faksu.

W tym rozdziale opisano następujące zagadnienia:

• Wysyłanie standardowego faksu
• Wysyłanie standardowego faksu z komputera
• Ręczne wysyłanie faksu za pomocą telefonu
• Wysyłanie faksu przy użyciu funkcji monitorowania wybierania
• Wysyłanie faksu z pamięci
• Planowanie wysłania faksu w późniejszym czasie
• Wysyłanie faksu w trybie korekcji błędów

Wysyłanie standardowego faksu
Za pomocą panelu sterowania drukarki możesz łatwo wysyłać jedno- lub wielostronicowe faksy w czerni i bieli lub
w kolorze.

Uwaga Jeśli potrzebny jest wydruk potwierdzenie wysłania faksu, należy włączyć funkcję potwierdzania
faksów.

Wskazówka Faks można również wysłać ręcznie za pomocą telefonu lub funkcji monitorowania wybierania.
Funkcje te pozwalają na kontrolę tempa wybierania numeru. Są również przydatne, gdy połączenie jest
opłacane za pomocą karty telefonicznej, a podczas wybierania numeru istnieje konieczność odpowiadania na
monity dotyczące sygnału.

Wysyłanie standardowego faksu z panelu sterowania drukarki
1. Umieść oryginał zadrukowaną stroną do dołu w prawym przednim rogu szyby lub zadrukowaną stroną do

góry w automatycznym podajniku dokumentów.
2. Dotknij opcji Faksuj.
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3. Wpisz numer faksu z klawiatury.

Wskazówka Aby dodać pauzę podczas wprowadzania numeru faksu, dotykaj przycisku *, aż na
wyświetlaczu pojawi się łącznik (-).

4. Dotknij Czarny lub Kolor.
Jeśli do automatycznego podajnika dokumentów został włożony oryginał, dokument zostanie wysłany pod
wprowadzony numer. Jeśli w automatycznym podajniku dokumentów nie zostanie wykryty oryginał,
zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o dokonanie wyboru.

Wskazówka Jeśli odbiorca zgłasza problemy z jakością wysłanego faksu, można zmienić
rozdzielczość lub kontrast faksu.

Wysyłanie standardowego faksu z komputera
Możesz wysłać dokument z komputera jako faks, bez drukowania kopii i faksowania jej z drukarki.

Uwaga Faksy wysłane tą metodą z komputera korzystają z połączenia faksowego drukarki, a nie połączenia
internetowego czy modemu komputera. Dlatego musisz sprawdzić, czy drukarka jest podłączona do
działającej linii telefonicznej i czy funkcja faksu jest skonfigurowana i działa prawidłowo.

Aby korzystać z tej funkcji, musisz zainstalować oprogramowanie drukarki za pomocą programu instalacyjnego
znajdującego się na płycie CD z oprogramowaniem HP dostarczonym wraz z drukarką.

Windows
1. Otwórz w komputerze dokument, który chcesz przefaksować.
2. W menu Plik używanej aplikacji kliknij opcję Drukuj.
3. Z listy Nazwa wybierz drukarkę, która ma „faks” w nazwie.
4. Aby zmienić ustawienia (takie jak wybór wysyłania faksu w czerni lub w kolorze), kliknij przycisk otwierający

okno dialogowe Właściwości. W zależności od programu przycisk ten może nazywać się Właściwości,
Opcje, Ustawienia drukarki, Drukarka lub Preferencje.

5. Po zmianie ustawień kliknij OK.
6. Kliknij Drukuj lub OK.
7. Wprowadź numer faksu i inne informacje odbiorcy, zmień inne ustawienia faksu i kliknij Wyślij faks.

Drukarka zacznie wybierać numer faksu i przesyłać dokument.

Mac OS X
1. Otwórz w komputerze dokument, który chcesz przefaksować.
2. W menu Plik używanej aplikacji kliknij polecenie Drukuj.
3. Wybierz drukarkę, która ma w nazwie „(Faks)”.
4. W menu podręcznym wybierz opcję Odbiorcy faksu, która znajduje się pod ustawieniem Orientacja.

Uwaga Jeśli nie możesz znaleźć menu rozwijanego, kliknij trójkąt rozwijania obok opcji Wybór
drukarki.

5. Wprowadź numer faksu i inne informacje w podanych polach i kliknij Dodaj do odbiorców.
6. Wybierz Tryb faksu i inne żądane opcje faksu, a następnie kliknij Wyślij faks teraz, aby rozpocząć

wybieranie numeru faksu i przesyłanie dokumentu.

Ręczne wysyłanie faksu za pomocą telefonu
Ręczne wysyłanie faksu umożliwia przeprowadzanie rozmowy z odbiorcą przed wysłaniem faksu. Jest to
przydatne, gdy przed wysłaniem faksu trzeba powiadomić o tym adresata. Przy ręcznym wysyłaniu faksu
w słuchawce telefonu słychać sygnały wybierania, monity telefonu i inne dźwięki. Dzięki temu do wysyłania
faksów można łatwo wykorzystać kartę telefoniczną.

Zależnie od tego, jak jest skonfigurowany faks odbiorcy, odbiorca może odebrać telefon lub może odebrać go
faks. Jeśli telefon odbierze osoba, możesz z nią porozmawiać przed wysłaniem faksu. Jeśli odbierze faks,
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możesz wysłać faks bezpośrednio do urządzenia faksowego, gdy usłyszysz sygnał faksu od urządzenia
faksowego odbiorcy.

Ręczne wysłanie faksu za pomocą telefonu wewnętrznego
1. Umieść oryginał zadrukowaną stroną do dołu w prawym przednim rogu szyby lub zadrukowaną stroną do

góry w automatycznym podajniku dokumentów.
2. Dotknij Faks.
3. Wybierz numer przy użyciu klawiatury telefonu podłączonego do drukarki.

Uwaga Przy ręcznym wysyłaniu faksu nie używaj klawiatury na panelu sterowania drukarki. Aby
wybrać numer odbiorcy, skorzystaj z klawiatury telefonu.

4. Jeśli telefon obierze osoba, możesz rozpocząć rozmowę przed wysłaniem faksu.

Uwaga Jeśli odbierze faks, usłyszysz sygnał faksu od urządzenia faksowego odbiorcy. Przejdź do
następnego kroku by wysłać faks.

5. Gdy faks będzie gotowy do wysłania, naciśnij przycisk Wyślij faks ręcznie.

Uwaga W przypadku wyświetlenia monitu wybierz opcję Faksuj mono lub Faksuj kolor.

Jeśli przed wysłaniem faksu rozmawiałeś z odbiorcą, poinformuj go, że po usłyszeniu sygnału faksu
powinien nacisnąć przycisk Start na swoim urządzeniu faksującym.
Podczas transmisji faksu linia telefoniczna pozostaje wyciszona. W tym momencie możesz odłożyć
słuchawkę telefoniczną. Aby kontynuować rozmowę z odbiorcą, pozostań na linii do zakończenia transmisji
faksu.

Wysyłanie faksu przy użyciu funkcji monitorowania wybierania
Monitorowanie wybierania pozwala na wybranie numeru z panelu sterowania drukarki tak samo, jak
z normalnego telefonu. Podczas wysyłania faksu za pomocą monitorowania wybierania słychać ton wybierania,
dźwięki telefonu i inne dźwięki poprzez głośniki drukarki. Pozwala to na reakcję na komunikaty w trakcie
wybierania, a także kontrolę tempa wybierania.

Wskazówka Jeśli używasz karty telefonicznej i nie wprowadzisz numeru PIN wystarczająco szybko,
drukarka może rozpocząć wysyłanie tonów faksu zbyt wcześnie, co spowoduje, że numer PIN nie zostanie
rozpoznany. W takim przypadku możesz utworzyć wpis szybkiego wybierania, żeby zapisać PIN swojej karty
telefonicznej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz część Konfigurowanie wpisów szybkiego wybierania.

Uwaga Upewnij się, że głośnik jest wyłączony, co pozwoli Ci usłyszeć sygnał wybierania.

Wysyłanie faksu z panelu sterowania drukarki z wykorzystaniem monitorowania wybierania
1. Umieść oryginał zadrukowaną stroną do dołu w prawym przednim rogu szyby lub zadrukowaną stroną do

góry w automatycznym podajniku dokumentów.
2. Dotknij opcji Faks, a następnie dotknij opcji Mono lub Kolor.

Jeśli drukarka wykryje oryginał załadowany do automatycznego podajnika dokumentów, usłyszysz sygnał
wybierania.

3. Po usłyszeniu sygnału wybierania wprowadź numer za pomocą klawiatury na panelu sterowania drukarki.
4. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi komunikatami.

Wskazówka Jeśli do wysłania faksu używasz karty telefonicznej, a numer PIN został zapisany jako

pozycja szybkiego wybierania, po wyświetleniu monitu o wprowadzenie PIN dotknij  (Szybkie
wybieranie), aby wybrać pozycję szybkiego wybierania, pod którą zapisano PIN.

Faks zostanie wysłany, gdy urządzenie faksujące odbiorcy odpowie.

Wysyłanie faksu z pamięci
Możesz zeskanować czarno-biały faks do pamięci i wysłać go z pamięci faksu. Funkcja ta jest przydatna, gdy
numer faksu, który wybierasz, jest zajęty lub czasowo niedostępny. Drukarka skanuje oryginały do pamięci
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i wysyła je, gdy jest w stanie połączyć się z faksem odbiorcy. Gdy drukarka zeskanuje strony do pamięci, możesz
od razu usunąć oryginały z podajnika dokumentów lub szyby skanera.

Uwaga Z pamięci można wysyłać tylko faksy czarno-białe.

Wysyłanie faksu z pamięci
1. Umieść oryginał zadrukowaną stroną do dołu w prawym przednim rogu szyby lub zadrukowaną stroną do

góry w automatycznym podajniku dokumentów.
2. Dotknij Faks, a następnie dotknij Ustawienia.
3. Dotknij Skanuj i faksuj.
4.

Wprowadź numer faksu za pomocą klawiatury, dotknij  (Szybkie wybieranie), aby wybrać wpis

szybkiego wybierania lub dotknij  (Historia połączeń), aby wybrać poprzednio wybierany lub
odebrany numer.

5. Dotknij Faksuj.
Drukarka zeskanuje oryginały do pamięci, a następnie wyśle je, gdy faks odbiorcy będzie dostępny.

Planowanie wysłania faksu w późniejszym czasie
Możesz zaplanować wysłanie faksu czarno-białego w ciągu następnych 24 godzin. Umożliwia to wysłanie faksu
czarno-białego późnym wieczorem, kiedy na przykład linie telefoniczne nie są zajęte lub opłaty za połączenie są
niższe. Drukarka automatycznie wysyła faks o ustalonej porze.

Możesz zaplanować wysłanie tylko jednego faksu naraz. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by wysyłać faksy
w zwykły sposób, podczas gdy zaplanowany faks oczekuje na wysłanie.

Uwaga Zaplanowane faksy można wysyłać tylko w czerni.

Planowanie wysłania faksu z panelu sterowania drukarki
1. Umieść oryginał zadrukowaną stroną do dołu w prawym przednim rogu szyby lub zadrukowaną stroną do

góry w automatycznym podajniku dokumentów.
2. Dotknij Faks, a następnie dotknij Ustawienia.
3. Dotknij Wyślij faks później.
4. Wprowadź czas wysyłania, dotykając strzałek w górę i w dół, dotknij AM lub PM, a następnie dotknij

Gotowe.
5.

Wprowadź numer faksu za pomocą klawiatury, dotknij  (Szybkie wybieranie), aby wybrać wpis

szybkiego wybierania lub dotknij  (Historia połączeń), aby wybrać poprzednio wybierany lub
odebrany numer.

6. Dotknij Faksuj.
Drukarka zeskanuje wszystkie strony, a na wyświetlaczu pojawi się zaplanowany czas. Faks zostanie
wysłany w zaplanowanym czasie.

Anulowanie zaplanowanego faksu
1. Dotknij opcji Faks, a następnie Ustawienia.
2. Dotknij Wyślij faks później.
3. Dotknij opcji Anuluj zaplanowany faks.

Wysyłanie faksu w trybie korekcji błędów
Tryb korekcji błędów (ECM) zapobiega utracie danych spowodowanych przez złej jakości linię telefoniczną
poprzez wykrywanie błędów występujących w trakcie transmisji i automatycznego żądania ponownego przesłania
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błędnej części. Opłaty telefoniczne nie ulegają zmianie, a nawet mogą być zmniejszone w przypadku dobrej
jakości linii. W przypadku linii niskiej jakości, ECM zwiększa czas wysyłania i opłaty za połączenie, ale wysyła
dane w sposób bardziej niezawodny. Domyślnie ustawiona jest opcja Świeci. Wyłącz ESM tylko wtedy, gdy
w znaczący sposób zwiększa koszty połączeń, a możesz zaakceptować gorszą jakość w zamian za niższe
opłaty.

Przed wyłączeniem trybu ECM rozważ poniższe konsekwencje. Jeśli tryb korekcji błędów zostanie wyłączony:

• Zmieni się jakość i szybkość transmisji faksów odbieranych i wysyłanych.
• Ustawienie Szybkość faksu jest automatycznie ustawiane na Średniej długości.
• Nie będzie można wysyłać ani odbierać faksów w kolorze.

Zmiana ustawienia ECM za pomocą panelu sterowania
1. Na ekranie początkowym dotknij Ustawienia.
2. Dotknij Ustawienia faksu, a następnie wybierz Zaawansowane opcje faksu.
3. Wybierz Tryb korekcji błędów.
4. Wybierz Świeci lub Nie świeci.

Odbieranie faksu
Możesz odbierać faksy automatycznie lub ręcznie. Jeśli wyłączysz opcję Odbieranie automatyczne, musisz
odbierać faksy ręcznie. Jeśli włączysz opcję Odbieranie automatyczne (ustawienie domyślne), drukarka
automatycznie odbierze przychodzące połączenia i odbierze faksy po liczbie dzwonków ustalonej przez
ustawienie Dzwon. do odebr.. (Domyślnym ustawieniem Dzwon. do odebr. jest pięć dzwonków.)

Jeśli odbierzesz faks formatu Legal lub większego, a drukarka nie jest ustawiona do używania papieru tego
rozmiaru, drukarka zmniejszy faks, aby pasował do załadowanego papieru. Jeśli wyłączysz funkcję
Automatyczne zmniejszanie, drukarka wydrukuje faks na dwóch stronach.

Uwaga Jeśli kopiujesz dokument w trakcie odbierania faksu, faks zostanie zachowany w pamięci drukarki do
czasu zakończenia kopiowania. Może to spowodować ograniczenie ilości stron faksu przechowywanych
w pamięci.

• Ręczne odbieranie faksu
• Ustawianie rezerwowego odbioru faksów
• Ponowne drukowanie otrzymanych faksów z pamięci
• Przekierowywanie faksów na inny numer
• Ustawianie rozmiaru papieru dla odbieranych faksów
• Ustawianie funkcji automatycznego zmniejszania dla faksów przychodzących
• Blokowanie niechcianych numerów faksów

Ręczne odbieranie faksu
Podczas rozmowy telefonicznej rozmówca może wysłać użytkownikowi faks w ramach tego samego połączenia.
Jest to tzw. ręczne wysyłanie faksów. Aby otrzymać faks wysłany ręcznie, zastosuj się do instrukcji zawartych
w tej części.

Uwaga Możesz podnieść słuchawkę, aby rozmawiać, lub posłuchać dźwięków faksu.

Faksy możesz odbierać ręcznie przy użyciu telefonu, który jest:

• Bezpośrednio podłączony do drukarki (do portu 2-EXT).
• Podłączony do tej samej linii telefonicznej, ale nie bezpośrednio do drukarki

Ręczne odbieranie faksu
1. Upewnij się, że drukarka jest włączona, a w podajniku głównym został umieszczony papier.
2. Usuń wszystkie oryginały z podajnika dokumentów.

Odbieranie faksu 29



3. Ustaw dużą liczbę w opcji Dzwon. do odebr., aby umożliwić odebranie połączenia przychodzącego, zanim
zrobi to drukarka. Możesz także wyłączyć ustawienie Odbieranie automatyczne, by drukarka nie odbierała
automatycznie połączeń przychodzących.

4. Jeśli prowadzisz rozmowę z nadawcą, poleć mu, aby nacisnął przycisk Start na swoim urządzeniu
faksującym.

5. Po usłyszeniu tonów emitowanych przez faks nadający wykonaj następujące czynności:
a. Dotknij Faks, a następnie wybierz opcję Odbierz faks ręcznie.
b. Gdy drukarka zacznie odbierać faks, możesz odłożyć słuchawkę lub pozostać na linii. Podczas

transmisji faksu nie ma sygnału w słuchawce.

Ustawianie rezerwowego odbioru faksów
W zależności od preferencji i wymagań bezpieczeństwa możesz wybrać zachowanie w drukarce wszystkich
odebranych faksów, tylko faksów odebranych, gdy wystąpił błąd lub żadnych.

Dostępne są następujące tryby tworzenia kopii zapasowych faksów:

Świeci Ustawienie domyślne. Jeśli opcja Pamięć odebr. faksów ma wartość Świeci, drukarka
zachowuje wszystkie odebrane faksy w pamięci. Funkcja ta umożliwia ponownie wydrukowanie
do ośmiu ostatnio drukowanych faksów, pod warunkiem, że są one jeszcze przechowywane w
pamięci.

Uwaga 1 Gdy brakuje pamięci drukarki, nadpisuje ona najstarsze, wydrukowane faksy po
odebraniu nowych faksów. Jeśli pamięć jest zapełniona nie wydrukowanymi faksami, drukarka
przestaje odbierać połączenia.

Uwaga 2 W przypadku otrzymania zbyt dużego faksu, na przykład szczegółowego,
kolorowego zdjęcia, nie będzie możliwe jego przechowanie z powodu ograniczeń pamięci.

Tylko przy błędzie Powoduje, że drukarka przechowuje faksy w pamięci tylko wtedy, gdy wystąpi błąd
uniemożliwiający drukarce wydrukowanie faksów (np. w drukarce skończył się papier). Drukarka
zbiera odebrane faksy w pamięci do czasu, gdy dostępna jest pamięć. (Jeśli pamięć jest
zapełniona, drukarka przestaje odbierać połączenia.) Gdy błąd zostanie rozwiązany, faksy
przechowywane w pamięci zostaną automatycznie wydrukowane i usunięte z pamięci.

Nie świeci Faksy nigdy nie są przechowywane w pamięci. Na przykład chcesz wyłączyć opcję Pamięć
odebr. faksów ze względów bezpieczeństwa. Jeśli wystąpi błąd uniemożliwiający drukarce
drukowanie (np. gdy skończy się papier), drukarka przestanie odbierać połączenia.

Uwaga Jeśli opcja Pamięć odebr. faksów jest włączona, a drukarka jest wyłączona, wszystkie faksy
przechowywane w pamięci zostaną usunięte, łącznie z faksami które nie zostały wydrukowane, a które
zostały odebrane, gdy występował błąd. Musisz skontaktować się z nadawcami, by wysłali ponownie
niewydrukowane faksy. Lista odebranych faksów jest dostępna, gdy wydrukujesz Dziennik faksów. Dziennik
faksów nie jest usuwany po wyłączeniu drukarki.

Aby ustawić opcję Pamięć odebr. faksów za pomocą panelu sterowania drukarki
1. Na ekranie początkowym dotknij Ustawienia.
2. Dotknij Ustawienia faksu, a następnie wybierz Zaawansowane opcje faksu.
3. Dotknij Rezerwowy odbiór faksów.
4. Dotknij Świeci, Tylko przy błędzie, lub Nie świeci.

Ponowne drukowanie otrzymanych faksów z pamięci
Jeśli ustawisz tryb Pamięć odebr. faksów na Świeci, odebrane faksy będą zapisywane w pamięci niezależnie
od tego, czy wystąpi błąd drukarki.

Uwaga Gdy pamięć zostanie zapełniona, najstarsze wydrukowane faksy zostaną nadpisane przez nowe,
odebrane faksy. Jeśli wszystkie przechowywane faksy nie zostaną wydrukowane, drukarka nie będzie
odbierać faksów do czasu wydrukowania lub usunięcia faksów z pamięci. Możesz także chcieć usunąć faksy
z pamięci z powodu bezpieczeństwa lub prywatności.

Rozdział 7

30 Faks



Zależnie od rozmiaru faksów w pamięci możesz ponownie wydrukować do ośmiu ostatnio drukowanych faksów,
jeśli nadal znajdują się w pamięci. Przykładowo, możesz chcieć wydrukować swoje faksy po utracie ostatnich
wydruków.

Ponowne drukowanie faksów z pamięci za pomocą panelu sterowania drukarki
1. Przed wydrukiem upewnij się, że do podajnika głównego załadowano papier. Więcej informacji znajdziesz w

części Ładowanie materiałów.
2. Na ekranie początkowym dotknij ikony Faks.
3. Dotknij opcji Ustawienia, dotknij Narzędzia faksu, a następnie wybierz Wydr. faksy z pamięci.

Faksy są drukowane w kolejności odwrotnej niż ta, w jakiej zostały odebrane, np. ostatni odebrany faks jest
drukowany jako pierwszy itd.

4. Jeśli chcesz zatrzymać ponowne drukowanie faksów z pamięci, dotknij opcji Anuluj.

Przekierowywanie faksów na inny numer
Możesz tak skonfigurować drukarkę, by przekazywała faksy pod inny numer. Otrzymany faks kolorowy jest
przekazywany jako czarno-biały.

Firma HP zaleca sprawdzenie działania numeru, pod który będą przekierowywane faksy. Wyślij testowy faks, aby
upewnić się, że telefaks odbierający może odbierać przekierowywane faksy.

Konfiguracja przekierowania faksów na panelu sterowania drukarki
1. Na ekranie początkowym dotknij Ustawienia.
2. Dotknij Ustawienia faksu, a następnie wybierz Zaawansowane opcje faksu.
3. Dotknij Przekaz. faksu.
4. Dotknij Wł. (Drukuj i przekaż), aby wydrukować i przekazać faksy, lub wybierz Wł. (Przekaż), aby

przekazać faks.

Uwaga Jeśli drukarka nie może przekazać faksu do docelowego urządzenia (np. jest ono wyłączone),
wydrukuje faks. Jeśli ustawisz drukarkę, by drukowała raporty z błędu dla odebranych faksów, zostanie
wydrukowany raport.

5. Po monicie wprowadź numer telefaksu, który ma odbierać przekazywane faksy, a następnie dotknij
Zakończ. Wprowadź wymagane informacje dla każdego z następujących monitów: data rozpoczęcia, data
zakończenia i czas zakończenia.

6. Przekazywanie faksu jest włączone. Dotknij OK, aby zatwierdzić wybór.
Jeśli drukarka utraci zasilanie, gdy przekazywanie faksu jest włączone, ustawienie Przekazywanie faksu
i numer telefonu są zapisywane. Gdy zasilanie drukarki zostanie przywrócone, ustawienie Przekazywanie
faksu wciąż jest Wł.

Uwaga Możesz anulować przekazywanie faksu, wybierając Wył. z menu Przekaz. faksu.

Ustawianie rozmiaru papieru dla odbieranych faksów
Możesz wybrać rozmiar papieru dla odbieranych faksów. Wybrany rozmiar papieru powinien odpowiadać
papierowi znajdującemu się w zasobniku głównym. Faksy można drukować wyłącznie na papierze formatu
Letter, A4 lub Legal.

Uwaga Jeśli do podajnika głównego zostanie załadowany papier o nieprawidłowym formacie, odbierane
faksy nie będą drukowane, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat o błędzie. Załaduj papier formatu Letter,
A4 lub Legal i dotknij opcji OK, aby wydrukować faks.

Ustawianie rozmiaru papieru dla odbieranych faksów za pomocą panelu sterowania drukarki
1. Na ekranie początkowym dotknij Ustawienia.
2. Dotknij Ustawienia faksu, a następnie wybierz Podstawowe ustawienia faksu.
3. Dotknij Rozmiar papieru faksu, a następnie wybierz odpowiednią opcję.
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Ustawianie funkcji automatycznego zmniejszania dla faksów
przychodzących

Ustawienie Automatyczne zmniejszanie określa, jak sposób postępowania drukarki w przypadku odebrania
faksu o wymiarach przekraczających domyślny rozmiar papieru. Ustawienie to jest włączone domyślnie, tak więc
obraz faksu przychodzącego zostanie zmniejszony, aby w miarę możliwości zmieścił się na jednej stronie. Jeśli
funkcja ta jest wyłączona, dane niemieszczące się na pierwszej stronie zostaną wydrukowane na drugiej stronie.
Opcja Automatyczne zmniejszanie jest przydatna wówczas, gdy otrzymany faks ma format Legal, a w
zasobniku głównym znajduje się papier o formacie Letter.

Ustawianie funkcji automatycznego zmniejszania za pomocą panelu sterowania drukarki
1. Na ekranie początkowym dotknij Ustawienia.
2. Dotknij Ustawienia faksu, a następnie wybierz Zaawansowane opcje faksu.
3. Dotknij opcji Automatyczne zmniejszanie, a następnie wybierz Wł. lub Wył..

Blokowanie niechcianych numerów faksów
Jeśli korzystasz z usługi prezentacji numeru dzwoniącego oferowanej przez operatora telefonicznego, możesz
zablokować określone numery faksu, by drukarka nie drukowała faksów odebranych z tych numerów. Gdy
zostanie odebrane faksowe połączenie przychodzące, drukarka porówna numer z listą niechcianych numerów
faksu, aby sprawdzić, czy połączenie ma zostać zablokowane. Jeśli numer odpowiada numerowi na liście
zablokowanych faksów, faks nie zostanie wydrukowany. (Maksymalna liczba blokowanych numerów zależy od
modelu.)

Uwaga 1 Funkcja ta nie jest dostępna we wszystkich krajach/regionach. Jeśli nie jest dostępna w danym
kraju/regionie, funkcja Blokowanie niechcianych faksów nie jest widoczna w menu Opcje faksu lub
Ustawienia faksu.

Uwaga 2 Jeśli do listy Identyfikator dzwoniącego nie dodano żadnych numerów, zakłada się, że użytkownik
nie subskrybuje usługi identyfikacji dzwoniącego.

• Dodawanie numerów do listy niepożądanych numerów faksów
• Usuwanie numerów z listy niepożądanych numerów faksów
• Drukowanie raportu blokowanych faksów

Dodawanie numerów do listy niepożądanych numerów faksów
Określone numery można blokować, dodając je do listy niepożądanych numerów faksów.

Dodawanie numeru do listy niechcianych faksów
1. Na ekranie początkowym dotknij Ustawienia.
2. Dotknij Konfiguracja faksu, a następnie wybierz Podst. ustawienia faksu.
3. Dotknij Blokada numerów faksów.
4. Pojawi się komunikat z informacją, że wymagana jest prezentacja numeru dzwoniącego w celu blokady

niechcianych faksów. Dotknij OK, aby kontynuować.
5. Dotknij Dodaj numery.
6. Aby wybrać numer faksu do zablokowania z listy identyfikatorów rozmówców, dotknij Wybierz z historii

połączeń.
- lub -
Aby ręcznie wprowadzić numer faksu do zablokowania, dotknij Wprowadź nowy numer.

7. Po wprowadzeniu numeru faksu do zablokowania, dotknij Zakończ.

Uwaga Wprowadź numer w takiej postaci, w jakiej pojawia się on na wyświetlaczu panelu sterowania,
a nie w nagłówku odebranego faksu, ponieważ numery te mogą się różnić.
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Usuwanie numerów z listy niepożądanych numerów faksów
Jeśli numer nie ma już być blokowany, można go usunąć z listy numerów blokowanych.

Usuwanie numerów z listy numerów blokowanych faksów
1. Na ekranie początkowym dotknij Ustawienia.
2. Dotknij Ustawienia faksu, a następnie wybierz Podstawowe ustawienia faksu.
3. Dotknij Blokowanie niechcianych faksów.
4. Dotknij Usuń numery.
5. Dotknij numer, który chcesz usunąć, a następnie dotknij OK.

Drukowanie raportu blokowanych faksów
Użyj poniższej procedury, by wydrukować listę zablokowanych numerów faksów.

Drukowanie raportu blokowanych faksów
1. Na ekranie początkowym dotknij Ustawienia.
2. Dotknij Ustawienia faksu, a następnie wybierz Podstawowe ustawienia faksu.
3. Dotknij Blokowanie niechcianych faksów.
4. Dotknij Drukuj raporty, a następnie dotknij Lista niechcianych faksów.

Konfigurowanie wpisów szybkiego wybierania
Często używane numery faksów można przypisać do pozycji szybkiego wybierania. Umożliwia to szybkie
wybieranie tych numerów na panelu sterowania drukarki.

Wskazówka Poza tworzeniem wpisów szybkiego wybierania na panelu sterowania drukarki możesz też
używać narzędzi dostępnych na komputerze, takich jak oprogramowanie HP dołączone do drukarki i
wbudowany serwer internetowy (EWS).

W tym rozdziale opisano następujące zagadnienia:

• Konfigurowanie i zmienianie wpisów szybkiego wybierania
• Usuwanie wpisów szybkiego wybierania
• Drukowanie listy wpisów szybkiego wybierania

Konfigurowanie i zmienianie wpisów szybkiego wybierania
Numery faksów można zapisać jako pozycje szybkiego wybierania.

Konfigurowanie wpisów szybkiego wybierania
1. Na ekranie początkowym dotknij Ustawienia.
2. Dotknij Konfiguracja faksu, a następnie wybierz Ustaw. szybk. wybier.
3. Dotknij Dodaj/edytuj wpis szyb. wyb., a następnie dotknij nieużywanego numeru wpisu.
4. Wpisz numer faksu i nazwę, a następnie dotknij Dalej.

Uwaga Pamiętaj, aby wprowadzić wszystkie pauzy i inne wymagane numery, takie jak kod obszaru lub
kod dostępu w przypadku numerów zewnętrznych znajdujących się za systemem PBX (zwykle 9 lub 0)
albo numer kierunkowy.

5. Sprawdź informacje, a następnie dotknij OK.

Zmiana wpisów szybkiego wybierania
1. Na ekranie początkowym dotknij Ustawienia.
2. Dotknij Konfiguracja faksu, a następnie wybierz Ustaw. szybk. wybier.
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3. Dotknij Dod./ed. poz.szyb.wyb.
4. Wprowadź zmiany w numerze faksu i nazwie, a następnie dotknij Dalej.

Uwaga Pamiętaj, aby wprowadzić wszystkie pauzy i inne wymagane numery, takie jak kod obszaru lub
kod dostępu w przypadku numerów zewnętrznych znajdujących się za systemem PBX (zwykle 9 lub 0)
albo numer kierunkowy.

Usuwanie wpisów szybkiego wybierania
Aby usunąć pozycje szybkiego wybierania, wykonaj następujące kroki:

1. Na ekranie początkowym dotknij Ustawienia.
2. Dotknij Ustawienia faksu, a następnie wybierz Ustawienia szybkiego wybierania.
3. Dotknij Usuń szybkie wybieranie, dotknij wpisu do usunięcia, a następnie dotknij Usuń, aby potwierdzić.

Drukowanie listy wpisów szybkiego wybierania
Aby wydrukować listę wszystkich skonfigurowanych wpisów szybkiego wybierania, wykonaj następujące
czynności:

1. Załaduj papier do zasobnika. Więcej informacji znajdziesz w części Ładowanie materiałów.
2. Na ekranie początkowym dotknij Ustawienia.
3. Dotknij Ustawienia faksu, a następnie wybierz Ustawienia szybkiego wybierania.
4. Dotknij Wydr. listę szybk. wyb.

Zmiana ustawień faksowania
Po wykonaniu procedur z podręcznej instrukcji obsługi dołączonej do drukarki, wykonaj poniższe instrukcje, by
zmienić początkowe ustawienia lub skonfigurować inne opcje faksowania.

• Konfigurowanie nagłówka faksu
• Ustawienie trybu odbierania (automatyczne odbieranie)
• Ustawianie liczby dzwonków przed odebraniem
• Zmiana wzorca dzwonienia na dzwonienie dystynktywne
• Ustawianie rodzaju wybierania numerów
• Ustawianie opcji ponownego wybierania numeru
• Ustawianie prędkości transmisji faksu
• Ustawianie głośności faksu

Konfigurowanie nagłówka faksu
Nagłówek faksu zawiera nazwisko i numer faksu na górze każdego wysyłanego faksu. Firma HP zaleca
ustawienie nagłówka faksu za pomocą oprogramowania HP dostarczonego wraz z drukarką. Możesz
skonfigurować nagłówek faksu z panelu sterowania drukarki, zgodnie z opisem.

Uwaga W niektórych krajach/regionach nagłówek faksu jest wymagany przez prawo.

Konfiguracja lub zmiana nagłówka faksu
1. Na ekranie początkowym dotknij Ustawienia.
2. Dotknij Ustawienia faksu, a następnie wybierz Podstawowe ustawienia faksu.
3. Dotknij Nagłówek faks.
4. Wprowadź nazwisko lub nazwę firmy i numer faksu, a następnie dotknij Gotowe.
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Ustawienie trybu odbierania (automatyczne odbieranie)
Tryb odbierania określa, czy drukarka odbiera połączenia przychodzące.

• Aby drukarka odpowiadała na faksy automatycznie, włącz ustawienie . Drukarka odpowiada na wszystkie
przychodzące połączenia i faksy.Odbieranie automatyczne

• Aby odbierać faksy ręcznie, wyłącz opcję . Aby drukarka odbierała faksy, musisz odbierać przychodzące
połączenia faksowe osobiście.Odbieranie automatyczne

Ustawianie trybu odbierania
1. Na ekranie początkowym dotknij Ustawienia.
2. Dotknij Ustawienia faksu, a następnie wybierz Podstawowe ustawienia faksu.
3. Dotknij opcji Odbieranie automatyczne, a następnie wybierz Wł. lub Wył..

Ustawianie liczby dzwonków przed odebraniem
Po włączeniu opcji Odbieranie automatyczne można określić liczbę dzwonków, po których urządzenie
automatycznie odbierze połączenie przychodzące.

Opcja Dzwon. do odebr. jest ważna, jeżeli na tej samej linii co drukarka znajduje się automatyczna sekretarka,
ponieważ powinna ona odbierać połączenie przed drukarką. Liczba dzwonków przed odebraniem dla drukarki
powinna być większa niż liczba dzwonków przed odebraniem ustawiona dla sekretarki automatycznej.

Na przykład można ustawić liczbę dzwonków dla automatycznej sekretarki na niską wartość, a dla drukarki na
maksymalną. (Maksymalna liczba dzwonków zależy od kraju/regionu.) Przy tym ustawieniu automatyczna
sekretarka odpowiada na połączenie, a drukarka monitoruje linię. Jeśli drukarka wykryje sygnał faksu, odbierze
faks. Jeśli dane połączenie jest połączeniem głosowym, automatyczna sekretarka nagra wiadomość głosową.

Ustawianie liczby dzwonków przed odebraniem
1. Na ekranie początkowym dotknij Ustawienia.
2. Dotknij Ustawienia faksu, a następnie wybierz Podstawowe ustawienia faksu.
3. Dotknij Dzwon. do odebr.
4. Dotknij strzałki w górę lub strzałki w dół, aby zmienić liczbę dzwonków.
5. Dotknij Zakończ, aby zaakceptować ustawienie.

Zmiana wzorca dzwonienia na dzwonienie dystynktywne
Wielu operatorów telekomunikacyjnych oferuje usługę dzwonienia dystynktywnego, umożliwiającą korzystanie na
jednej linii telefonicznej z kilku numerów telefonu. Po wykupieniu tej usługi każdy numer ma przypisany inny
wzorzec dzwonienia. Można tak skonfigurować drukarkę, aby odbierała połączenia przychodzące z wybranym
wzorcem dzwonka.

Podłączając drukarkę do linii z funkcją dzwonienia dystynktywnego, operator sieci telefonicznej musi przypisać
osobne wzorce dzwonka do rozmów i do faksów. Firma HP zaleca korzystanie z dzwonków podwójnych lub
potrójnych dla numeru faksu. Gdy drukarka wykryje określony wzorzec dzwonka, odpowiada na połączenie
i odbiera faks.

Wskazówka Do ustawienia dzwonienia dystynktywnego można też użyć funkcji wykrywania wzorca
dzwonienia na panelu sterowania. Dzięki tej funkcji drukarka rozpoznaje i nagrywa wzorzec dzwonienia
połączenia przychodzącego i na jego podstawie automatycznie określa dystynktywny wzorzec dzwonienia
przypisany przez operatora telefonicznego do połączeń faksowych.

Jeśli ta usługa jest niedostępna, zastosuj domyślny wzorzec dzwonienia, czyli opcję Wszystkie dzwonki.

Uwaga Drukarka nie może odbierać faksów, kiedy słuchawka głównego telefonu jest podniesiona.

Zmiana wzorca dzwonienia na dzwonienie dystynktywne
1. Sprawdź, czy drukarka została ustawiona tak, aby odbierała faksy automatycznie.
2. Na ekranie początkowym dotknij Ustawienia.
3. Dotknij Ustawienia faksu, a następnie wybierz Zaawansowane opcje faksu.
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4. Dotknij Dzwonienie dystynktywne.
5. Pojawi się komunikat z informacją, że nie należy zmieniać tego ustawienia o ile nie posiadasz kilku

numerów na tej samej linii telefonicznej. Dotknij Tak, aby kontynuować.
6. Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Dotknij wzorca dzwonienia przypisanego przez operatora telefonicznego do połączeń faksowych.
- Lub -

• Dotknij Wykrywanie wzorca dzwonienia, a następnie wykonaj instrukcje wyświetlane na panelu
sterowania drukarki.

Uwaga 1 Jeśli funkcja Wykrywanie wzorca dzwonienia nie może wykryć wzorca lub jeśli użytkownik
anuluje wykrywanie przed zakończeniem, wzorzec dzwonienia zostanie automatycznie ustawiony na
domyślny — Wszystkie dzwonki.

Uwaga 2 Jeśli korzystasz z systemu telefonicznego PBX, który ma odmienne wzorce dzwonienia dla
wewnętrznych i zewnętrznych połączeń, musisz wybrać numer faksu z numeru zewnętrznego.

Ustawianie rodzaju wybierania numerów
Poniższa procedura umożliwia przestawienie urządzenia na tonowy lub impulsowy tryb wybierania. Fabrycznie
jest ustawione wybieranie Tonowe. Nie zmieniaj tego ustawienia, o ile nie wiesz, że dla dana linia telefoniczna
nie obsługuje wybierania tonowego.

Uwaga Opcja wybierania impulsowego nie jest dostępna we wszystkich krajach/regionach.

Ustawianie rodzaju wybierania numerów
1. Na ekranie początkowym dotknij Ustawienia.
2. Dotknij Ustawienia faksu, a następnie wybierz Podstawowe ustawienia faksu.
3. Przewiń w dół, a następnie dotknij Rodzaj wybierania.
4. Dotknij, by wybrać Wybieranie tonowe lub Wybierane impulsowe.

Ustawianie opcji ponownego wybierania numeru
Jeśli drukarka nie może wysłać faksu, gdyż faks odbiorcy nie odpowiada lub jest zajęty, podejmie ona próby
ponownego wyboru numeru, zgodnie z opcjami Ponowne wybieranie przy zajętości oraz Ponowne wybieranie
gdy brak odpowiedzi. Opcje te można włączyć i wyłączyć za pomocą następującej procedury.

• Ponowne wybieranie przy zajętości: Jeśli opcja ta jest włączona, drukarka automatycznie ponownie
wybierze numer, jeśli otrzyma sygnał zajętości. Ustawieniem fabrycznym tej opcji jest Ponowne
wybieranie.

• Nie odebrano - pon. wyb.: Jeśli ta opcja jest włączona, drukarka ponownie wybierze numer, jeśli
urządzenie odbiorcy nie odbierze połączenia. Ustawieniem fabrycznym tej opcji jest Bez pon. wybierania.

Ustawianie opcji ponownego wybierania numerów
1. Na ekranie początkowym dotknij ikony Faks.
2. Dotknij Ustawienia, a następnie dotknij Zaawans. ustawienia faksu.
3. Dotknij opcji Pon. wyb. przy sygn. zajęt. lub Pon. wyb. przy braku odp., a następnie wybierz

odpowiednie opcje.

Ustawianie prędkości transmisji faksu
Możesz ustawić prędkość transmisji faksu używaną podczas wysyłania i odbierania faksów w komunikacji
pomiędzy drukarką, a innymi urządzeniami faksującymi.

W przypadku używania jednego z następujących elementów może być konieczne ustawienie niższej szybkości
transmisji faksu:

• Internetowa usługa telefoniczna
• System PBX
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• Protokół FoIP (Fax over Internet Protocol)
• Usługa ISDN (Integrated Services Digital Network)

Jeśli wystąpią problemy przy wysyłaniu i odbieraniu faksów, użyj niższej Prędkości faksowania. Poniższa tabela
zawiera dostępne ustawienia prędkości transmisji faksu.

Ustawienie szybkości faksu Szybkość faksu

Szybka v.34 (33600 bps)

Średnia v.17 (14400 bps)

Wolna v.29 (9600 bps)

Ustawianie szybkości faksowania
1. Na ekranie początkowym dotknij ikony Faks.
2. Dotknij Ustawienia, a następnie dotknij Zaawans. ustawienia faksu.
3. Dotknij Szybkość transmisji faksu.
4. Dotknij, aby wybrać opcję.

Ustawianie głośności faksu
Użyj tej procedury by pogłośnić lub przyciszyć dźwięki faksu.

Ustawianie głośności dźwięku faksu
1. Na ekranie początkowym dotknij ikony Faks.
2. Dotknij opcji Konfiguracja faksu, a następnie dotknij opcji Podst. ustawienia faksu.
3. Dotknij Głośność faksu.
4. Dotknij, by wybrać Cicho, Głośno, lub Wył..

Faks i cyfrowe usługi telefoniczne
Wielu operatorów telefonicznych zapewnia swoim klientom cyfrowe usługi telefoniczne, takie jak.:

• DSL: cyfrowa linia abonencka (Digital Subscriber Line — DSL) to usługa świadczona przez operatora sieci
telefonicznej. (W niektórych krajach/regionach usługa DSL może być zwana ADSL).

• PBX: Centrala abonencka (Private Branch Exchange — PBX).
• ISDN: sieć cyfrowa z integracją usług (Integrated Services Digital Network — ISDN).
• FoIP: tania usługa telefoniczna, która umożliwia wysyłanie i odbieranie faksów przy użyciu drukarki przez

Internet. Metoda ta nazywana jest faksowaniem przez Internet (Fax over Internet Protocol — FoIP). Więcej
informacji znajdziesz w części Protokół FoIP (Fax over Internet Protocol).

Drukarki HP zostały zaprojektowane do użytku z tradycyjnymi, analogowymi usługami telefonicznymi. Jeśli
korzystasz z cyfrowego środowiska telefonicznego (takiego jak DSL/ADSL, PBX lub ISDN), podczas
konfigurowania funkcji faksu drukarki konieczne może okazać się użycie filtrów cyfrowo-analogowych lub
konwerterów.

Uwaga HP nie gwarantuje, że drukarka będzie zgodna ze wszystkimi cyfrowymi liniami usługowymi lub
usługami operatorów we wszystkich środowiskach cyfrowych albo ze wszystkimi konwerterami cyfrowo-
analogowymi. Zaleca się omówienie prawidłowych opcji konfiguracji bezpośrednio z operatorem
telefonicznym i na podstawie świadczonych przez niego usług.

Protokół FoIP (Fax over Internet Protocol)
Może istnieć możliwość korzystania z taniej usługi telefonicznej, pozwalającej na wysyłanie i odbieranie faksów
z drukarki przez Internet. Metoda ta nazywana jest faksowaniem przez Internet (Fax over Internet Protocol —
FoIP).
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Prawdopodobnie korzystasz z usługi FoIP (udostępnianej przez operatora), jeśli:

• musisz wybierać specjalny kod dostępu wraz z numerem faksu lub
• jest używany moduł konwertera IP do łączenia z Internetem, który jest wyposażony w analogowe porty

telefoniczne do podłączenia faksu.

Uwaga Faksy możesz wysyłać i odbierać tylko poprzez podłączenie przewodu telefonicznego do portu "1-
LINE" w drukarce. Oznacza to, że połączenie z Internetem musi być dokonane poprzez urządzenie
konwertujące (posiadające zwyczajne analogowe gniazda dla połączeń faksowych) lub operatora
telekomunikacyjnego.

Wskazówka Obsługa tradycyjnego przesyłania faksów przy użyciu dowolnych systemów telefonii IP jest
często ograniczona. W przypadku problemów z faksowaniem spróbuj użyć niższej szybkości transmisji faksu
lub wyłączyć tryb korekcji błędów. Jeśli jednak wyłączysz tryb korekcji błędów, wysyłanie i odbieranie faksów
w kolorze nie będzie możliwe. Aby uzyskać więcej informacji na temat zmiany szybkości transmisji faksu,
zobacz część Ustawianie prędkości transmisji faksu. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania trybu
korekcji błędów, zobacz część Wysyłanie faksu w trybie korekcji błędów.

Jeśli masz pytania odnośnie do faksowania przez Internet, aby uzyskać dalszą pomoc, skontaktuj się ze swoim
działem pomocy w faksowaniu przez Internet lub lokalnym operatorem.

Korzystanie z raportów
Możesz skonfigurować drukarkę, by drukowała raporty z błędów i raporty potwierdzeń automatycznie po każdym
wysłaniu i odebraniu faksu. Możesz także, w razie potrzeby, ręcznie drukować raporty systemowe. Raporty te
zawierają przydatne informacje systemowe o drukarce.

Domyślnie drukarka jest ustawiona, by drukować raport tylko wtedy, gdy wystąpi problem z wysyłaniem lub
odbieraniem faksu. Po zakończeniu każdej transmisji na wyświetlaczu panelu sterowania pojawia się na krótko
komunikat informujący, czy udało się wysłać faks.

Uwaga 1 Jeśli raporty z jakości wydruku są nieczytelne, możesz sprawdzić szacowane poziomy tuszu za
pomocą panelu sterowania lub oprogramowania HP.

Uwaga 2 Ostrzeżenia o poziomie tuszu i diody podają przybliżone dane wyłącznie w celu planowania. Gdy
pojawi się ostrzeżenie o niskim poziomie tuszu postaraj się zaopatrzyć w zamienny pojemnik, by uniknąć
opóźnień w drukowaniu. Do momentu wyświetlenia stosownego monitu nie trzeba wymieniać pojemników z
tuszem.

Uwaga 3 Upewnij się, że głowice drukujące i pojemniki z tuszem są w dobrym stanie i są prawidłowo
zainstalowane. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz część Praca z kasetami drukującymi.

W tym rozdziale opisano następujące zagadnienia:

• Drukowanie potwierdzeń faksów
• Drukowanie sprawozdań z błędów faksów
• Drukowanie i przeglądanie dziennika faksu
• Usuwanie dziennika faksów
• Drukowanie szczegółowych informacji o ostatniej transakcji faksowej
• Drukowanie Raportu identyfikacji rozmówców
• Wyświetlanie Historii połączeń

Drukowanie potwierdzeń faksów
Jeśli trzeba wydrukować potwierdzenie wysłania, wykonaj poniższe czynności, aby włączyć potwierdzenie faksu,
zanim przystąpi się do wysyłania faksu. Wybierz opcję Włącz (wysyłanie faksów) lub Włącz (wysyłanie
i odbieranie).

Domyślnym ustawieniem potwierdzenia faksu jest Włączone (wysłanie faksu).
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Uwaga Na potwierdzeniu wysłania faksu możesz umieścić obraz pierwszej strony faksu, jeśli wybierzesz
opcję Włącz (wysyłanie faksów) lub Włącz (wysyłanie i odbieranie) i jeśli zeskanujesz faks w celu
wysłania go z pamięci lub użyjesz opcji Skanuj i faksuj.

Włączanie funkcji potwierdzenia wysłania faksu
1. Na ekranie początkowym dotknij ikony Faks.
2. Dotknij opcji Ustawienia, a następnie dotknij opcji Raporty dot. faksu.
3. Dotknij Potwierdzenie faksu.
4. Dotknij, by wybrać jedną z poniższych opcji.

Wył. Nie drukuje potwierdzenia faksu po udanym wysłaniu lub odebraniu faksu.

Włącz (wysyłanie
faksów)

Drukuje potwierdzenie faksu po każdym wysłaniu faksu. Jest to ustawienie domyślne.

Włącz (odbieranie
faksów)

Drukuje potwierdzenie faksu po każdym odebraniu faksu.

Włącz (wysyłanie
i odbieranie)

Drukuje potwierdzenie faksu po każdym wysłaniu i odebraniu faksu.

Umieszczanie obrazu faksu na raporcie
1. Na ekranie początkowym dotknij ikony Faks.
2. Dotknij opcji Ustawienia, a następnie wybierz opcję Raporty dot. faksu i Potwierdzenie faksu.
3. Dotknij Włącz (wysyłanie faksów) lub Włącz (wysyłanie i odbieranie).
4. Dotknij Potwierdzenie faksu z obrazem.

Drukowanie sprawozdań z błędów faksów
Można skonfigurować drukarkę tak, aby automatycznie drukowała raport po wystąpieniu błędu w czasie
transmisji.

Ustawianie drukarki by automatycznie drukowała raporty o błędach faksu
1. Na ekranie początkowym dotknij ikony Faks.
2. Dotknij opcji Ustawienia, a następnie dotknij opcji Raporty dot. faksu.
3. Dotknij Raport błędów faksu.
4. Dotknij, by wybrać jedną z poniższych opcji.

Włącz (wysyłanie
i odbieranie)

Drukowanie po wystąpieniu błędu transmisji.

Wyłącz Raporty błędów faksu nie są nigdy drukowane.

Włącz (wysyłanie
faksów)

Drukowanie po wystąpieniu błędu faksu. Jest to ustawienie domyślne.

Włącz (odbieranie
faksów)

Drukowanie po wystąpieniu błędu podczas odbierania.

Drukowanie i przeglądanie dziennika faksu
Możesz wydrukować dziennik faksów odebranych i wysłanych przez drukarkę.

Drukowanie dziennika faksu za pomocą panelu sterowania drukarki
1. Na ekranie początkowym dotknij ikony Faks.
2. Dotknij opcji Ustawienia, a następnie dotknij opcji Raporty dot. faksu.
3. Dotknij Dziennik faksu.
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Usuwanie dziennika faksów
Wykonaj następujące kroki, aby wyczyścić dziennik faksu:

Uwaga Wyczyszczenie dziennika faksów powoduje usunięcie wszystkich faksów zapisanych w pamięci.

Czyszczenie dziennika faksu
1. Na ekranie początkowym dotknij ikony Faks.
2. Dotknij opcji Ustawienia, a następnie dotknij opcji Narzędzia faksu.
3. Dotknij Wyczyść dziennik faksów.

Drukowanie szczegółowych informacji o ostatniej transakcji faksowej
Raport o ostatniej transakcji faksowej zawiera szczegółowe informacje o ostatniej transakcji faksowej.
Szczegółowe informacje obejmują numer faksu, liczbę stron i stan faksu.

Drukowanie raportu o ostatniej transakcji faksowej
1. Na ekranie początkowym dotknij ikony Faks.
2. Dotknij opcji Ustawienia, a następnie dotknij opcji Raporty dot. faksu.
3. Dotknij Ostatnia transakcja.

Drukowanie Raportu identyfikacji rozmówców
Użyj poniższej procedury by wydrukować listę dzwoniących numerów faksów.

Drukowanie raportu z historii identyfikacji dzwoniącego
1. Na ekranie początkowym dotknij ikony Faks.
2. Dotknij opcji Ustawienia, a następnie dotknij opcji Raporty dot. faksu.
3. Dotknij Raport identyfikacji dzwoniącego.

Wyświetlanie Historii połączeń
Użyj poniższej procedury, aby wyświetlić listę wszystkich połączeń wykonanych przy użyciu drukarki.

Uwaga Historii połączeń nie można wydrukować. Historię połączeń można tylko wyświetlić na panelu
sterowania drukarki.

Wyświetlanie Historii połączeń
1. Na ekranie początkowym dotknij ikony Faks.
2.

Dotknij  (Historia połączeń).
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8 Praca z kasetami drukującymi
• Sprawdzanie poziomu tuszu w pojemnikach
• Automatyczne czyszczenie pojemników
• Wyrównywanie drukarki
• Wymiana pojemników z tuszem
• Zamawianie pojemników
• Cartridge warranty information
• Wskazówki dotyczące korzystania z tuszu

Sprawdzanie poziomu tuszu w pojemnikach
Poziom atramentu w kasecie można łatwo sprawdzić, aby określić, kiedy trzeba będzie ją wymienić. Poziom
tuszu wskazuje w przybliżeniu ilość tuszu pozostałą w kasetach.

Uwaga 1 Jeśli została zainstalowana napełniana lub regenerowana kaseta drukująca, lub gdy kaseta była
używana w innej drukarce, wskaźnik poziomu atramentu może być niedokładny lub niedostępny.

Uwaga 2 Wskazania i ostrzeżenia o poziomie atramentu są tylko szacunkowe i służą jedynie w celu
planowania. Gdy pojawi się komunikat o niskim poziomie atramentu postaraj się zaopatrzyć w zamienną
kasetę, by uniknąć opóźnień w drukowaniu. Nie musisz wymieniać kaset do czasu pogorszenia jakości
wydruku.

Uwaga 3 Tusz z pojemników jest wykorzystywany na szereg sposobów w procesie drukowania, w tym w
procesie inicjalizacji, który przygotowuje urządzenie i pojemniki do drukowania, podczas serwisowania
głowicy, która utrzymuje czystość dysz i prawidłowy przepływ atramentu. Dodatkowo, po zakończeniu
używania kasety pozostaje w niej niewielka ilość atramentu. Więcej informacji znajdziesz na stronie
www.hp.com/go/inkusage.

Sprawdzanie poziomu tuszu za pomocą wyświetlacza
▲ Na ekranie startowym naciśnij ikonę Poziomy tuszu. Zostaną wyświetlone szacowane poziomy tuszu.

Tematy związane
• Zamawianie pojemników

Wskazówki dotyczące korzystania z tuszu

Automatyczne czyszczenie pojemników
Jeśli jakość druku jest nie do zaakceptowania, a problem nie jest spowodowany niskim poziomem tuszu HP lub
tuszem innej firmy, spróbuj wyczyścić pojemniki.

Czyszczenie pojemników za pomocą wyświetlacza drukarki
1. Na ekranie początkowym naciśnij ikonę Ustawienia. Zostanie wyświetlone Menu ustawień.
2. Dotknij Narzędzia.
3. Kliknij przycisk Oczyść pojemniki.

Tematy związane
• Zamawianie pojemników

Wskazówki dotyczące korzystania z tuszu
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Wyrównywanie drukarki
Po włożeniu nowych pojemników z tuszem wyrównaj drukarkę, aby uzyskać najlepszą jakość wydruku. Możesz
wyrównać drukarkę z wyświetlacza drukarki lub oprogramowania.

Wyrównywanie pojemników z tuszem z wyświetlacza drukarki
1. Na ekranie początkowym dotknij ikony Setup (Ustawienia), a następnie dotknij Narzędzia.
2. W menu Narzędzia dotknij ekranu palcem i przeciągnij go pionowo, aby przewinąć opcje, a następnie

dotknij Wyrównaj pojemniki.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Wyrównywanie pojemników z tuszem z oprogramowania drukarki
▲ Wykonaj jedną z następujących czynności, zależnie od systemu operacyjnego.

W systemie Windows:
a. W menu Start w komputerze kliknij Wszystkie programy, kliknij HP.
b. Kliknij folder HP Photosmart 7520 Series, kliknij HP Photosmart 7520 Series.
c. Kliknij dwukrotnie Wykonaj konserwację drukarki w oknie dialogowym Drukuj.
d. Na karcie Usługi urządzenia kliknij dwukrotnie opcję Wyrównaj głowice drukujące.

Dla komputera Macintosh:
▲ Otwórz Narzędzie HP, kliknij Wyrównaj, a następnie kliknij ponownie Wyrównaj.

Tematy związane
• Zamawianie pojemników

Wskazówki dotyczące korzystania z tuszu

Wymiana pojemników z tuszem
Wymiana pojemników z tuszem
1. Sprawdź, czy urządzenie ma zasilanie.
2. Wyjmij pojemnik.

a. Otwórz drzwiczki dostępu do pojemników z tuszem.

Zaczekaj, aż karetka przesunie się na środek urządzenia.
b. Naciśnij zatrzask na pojemniku i wyjmij go z gniazda.

Rozdział 8

42 Praca z kasetami drukującymi



3. Włóż nowy pojemnik.
a. Wyjmij pojemnik z opakowania.

b. Obróć pomarańczową osłonę by ją zdjąć. Zdjęcie osłony może wymagać mocniejszego obrotu.

c. Dopasuj kolorowe ikony i wsuń pojemnik do gniazda, aż zatrzaśnie się na miejscu.
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d. Zamknij drzwiczki pojemnika z tuszem.

Tematy związane
• Zamawianie pojemników

Wskazówki dotyczące korzystania z tuszu

Zamawianie pojemników
Aby dowiedzieć się, które materiały eksploatacyjne działają z tym urządzeniem, zamówić materiały
eksploatacyjne oraz utworzyć elektroniczną listę zakupów, uruchom Centrum obsługi HP i wybierz funkcję
zakupów przez Internet.

Informacje na temat wkładów oraz łącza do sklepów internetowych są również wyświetlane w komunikatach o
zużyciu atramentu. Dodatkowe informacje o wkładach można znaleźć na stronie www.hp.com/buy/supplies,
gdzie można je także zamawiać.

Uwaga Zamawianie kaset drukujących przez Internet nie jest dostępne we wszystkich krajach/regionach.
Jeśli dotyczy to kraju/regionu użytkownika, należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą firmy HP w celu
otrzymania informacji o zakupie kaset drukujących.

Cartridge warranty information
Gwarancja na kasety drukujące firmy HP ma zastosowanie, jeśli produkt jest używany w przeznaczonej dla niego
drukarce firmy HP. Gwarancja ta nie obejmuje tuszów HP które zostały ponownie napełnione, odnowione,
niewłaściwie użyte lub przerobione.

W okresie obowiązywania gwarancji produkt podlega takiej gwarancji dopóty, dopóki atrament HP nie wyczerpał
się. Data wygaśnięcia gwarancji (w formacie RRRR/MM) znajduje się na produkcie we wskazanym poniżej
miejscu.

W drukowanej dokumentacji dołączonej do urządzenia znajdują się Warunki ograniczonej gwarancji HP.
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Wskazówki dotyczące korzystania z tuszu
Poniższe wskazówki mogą być przydatne w trakcie korzystania z pojemników z tuszem:

• Używaj właściwych pojemników dla danej drukarki. Listę zgodnych pojemników można znaleźć w
drukowanej dokumentacji dostarczonej z drukarką.

• Wkładaj pojemniki do odpowiednich gniazd. Dopasuj kolor i ikonę pojemnika do koloru i ikony gniazda.
Upewnij się, że pojemniki zostały odpowiednio zablokowane.

• Korzystaj z oryginalnych pojemników z tuszem HP. Oryginalne pojemniki firmy HP są zaprojektowane i
testowane z drukarkami HP, by umożliwić uzyskiwanie doskonałych rezultatów raz za razem.

• Weź pod uwagę zakup zamiennych pojemników, gdy pojawi się komunikat o poziomie tuszu. Pozwoli to
uniknąć przerw w drukowaniu. Nie potrzeba wymieniać pojemników z tuszem do czasu spadku jakości
druku.
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9 Interfejsy komunikacyjne
• Dodawanie HP Photosmart do sieci
• Zmiana z połączenia USB na połączenie bezprzewodowe
• Podłączanie nowej drukarki
• Zmiana ustawień sieci
• Wireless Direct
• Wskazówki dotyczące konfiguracji i korzystania z drukarki w sieci
• Zaawansowane narzędzia zarządzania drukarką (drukarki sieciowe)

Dodawanie HP Photosmart do sieci
• WiFi Protected Setup (WPS)
• Połączenie bezprzewodowe z routerem (sieć typu infrastruktura)

WiFi Protected Setup (WPS)
W celu podłączenia HP Photosmart do sieci bezprzewodowej za pomocą WPS (Wi-Fi Protected Setup),
konieczne są następujące rzeczy:

❑ Sieć bezprzewodowa 802.11b/g/n zawierająca bezprzewodowy router lub punkt dostępowy z obsługą WPS.

Uwaga Ten produkt obsługuje wyłącznie pasmo 2,4 GHz

❑ Komputer stacjonarny lub przenośny z obsługą sieci bezprzewodowej. Komputer musi być podłączony do
sieci bezprzewodowej w której chcesz zainstalować urządzenie HP Photosmart.

Uwaga 1 Jeżeli posiadasz router z funkcją WPS (Wi-Fi Protected Setup) i przyciskiem WPS, postępuj
zgodnie z metodą Push Button. Jeśli nie wiesz, czy router posiada przycisk, postępuj zgodnie z metodą
Menu ustawień komunikacji bezprzewodowej.

Uwaga 2 Nie należy używać funkcji WPS, jeśli używana jest domyślna nazwa sieci ustawiona przez
producenta routera i nie jest używane zabezpieczenie poprzez szyfrowanie. Ponadto nie należy używać
funkcji WPS w przypadku korzystania z szyfrowania WEP.

Podłączanie drukarki przy użyciu metody WiFi Protected Setup
▲ Wyświetla animację dla tego tematu. Niektóre ekrany widoczne w animacji mogą nie odpowiadać

posiadanemu urządzeniu.

Metoda Push Button (PBC)
1. Naciśnij przycisk WPS (Wi-Fi Protected Setup) na routerze.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Sieć bezprzewodowa na drukarce, aż zacznie migać wskaźnik sieci

bezprzewodowej. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby uruchomić tryb WPS "push button".

Uwaga Urządzenie rozpoczyna odliczanie na czas około dwóch minut w trakcie nawiązywania połączenia
bezprzewodowego.

Metoda Menu ustawień komunikacji bezprzewodowej
1. Naciśnij przycisk Sieć bezprzewodowa na wyświetlaczu drukarki by otworzyć menu Sieć bezprzewodowa.

Jeśli drukarka drukuje, wystąpił w niej błąd lub wykonuje krytyczne zadanie, zaczekaj aż zadanie zostanie
zakończone lub błąd rozwiązany przed naciśnięciem przycisku Sieć bezprzewodowa.

2. Wybierz Ustawienia sieci bezprzewodowej na wyświetlaczu drukarki.
3. Wybierz Wi-Fi Protected Setup na wyświetlaczu drukarki.
4. Jeżeli posiadasz router z funkcją WPS (Wi-Fi Protected Setup) i przyciskiem WPS, wybierz Push Button i

postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Jeśli router nie posiada przycisku lub nie masz pewności, czy
taki przycisk znajduje się na routerze, wybierz PIN i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
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Uwaga Urządzenie uruchomi odliczanie na około dwie minuty, w czasie którego odpowiedni przycisk na
urządzeniu sieciowym musi być naciśnięty albo musi być wprowadzony numer PIN routera na jego stronie
konfiguracyjnej.

Połączenie bezprzewodowe z routerem (sieć typu infrastruktura)
Aby podłączyć urządzenie HP Photosmart do zintegrowanej sieci WLAN 802,11, potrzebne będą:

❑ Sieć bezprzewodowa 802.11 zawierająca router bezprzewodowy lub punkt dostępowy.

Uwaga Ten produkt obsługuje wyłącznie pasmo 2,4 GHz

❑ Komputer stacjonarny lub przenośny z bezprzewodową lub przewodową kartą sieciową. Komputer musi być
podłączony do sieci bezprzewodowej w której chcesz zainstalować urządzenie HP Photosmart.

❑ Nazwa sieci (SSID).
❑ Klucz WEP lub hasło WPA (zależnie od potrzeby).
❑ Szerokopasmowy dostęp do Internetu (zalecany), jak modem kablowy czy DSL.

Jeżeli podłączysz urządzenie HP Photosmart do sieci bezprzewodowej z dostępem do Internetu, firma HP
zaleca użycie routera bezprzewodowego (punktu dostępowego lub stacji bazowej) korzystającej z protokołu
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

Łączenie z urządzeniem za pomocą Kreatora konfiguracji łącza bezprzewodowego
1. Zapisz nazwę sieci (SSID) oraz klucz WEP lub hasło WPA.
2. Uruchom Kreatora konfiguracji łącza bezprzewodowego.

a. Na ekranie początkowym wyświetlacza drukarki dotknij ikony Sieć bezprzewodowa.
b. Na ekranie podsumowania Sieć bezprzewodowa dotknij Ustawienia, a następnie Kreator

komunikacji bezprzewodowej.
3. Połącz się z siecią bezprzewodową.

▲ Wybierz sieć z listy wykrytych sieci.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami.

Tematy związane
• Wskazówki dotyczące konfiguracji i korzystania z drukarki w sieci

Zmiana z połączenia USB na połączenie bezprzewodowe
Jeśli drukarka została skonfigurowana, a oprogramowanie zainstalowane z kablem USB łączącym drukarkę z
komputerem, możesz łatwo zmienić je na bezprzewodowe połączenie sieciowe. Potrzebna będzie sieć
bezprzewodowa 802.11b/g/n zawierająca router bezprzewodowy lub punkt dostępowy. Upewnij się, że komputer
jest podłączony do tej samej sieci, do której chcesz podłączyć drukarkę.

Uwaga Ten produkt obsługuje wyłącznie pasmo 2,4 GHz

Zmiana z połączenia USB na połączenie bezprzewodowe

Wykonaj jedną z następujących czynności, zależnie od systemu operacyjnego.

1. W systemie Windows:
a. W menu Start w komputerze kliknij Wszystkie programy, a następnie kliknij HP.
b. Kliknij HP Photosmart 7520 Series, kliknij Konfiguracja drukarki i wybór oprogramowania, a

następnie kliknij Zamień połączenie USB na bezprzewodowe.
c. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

2. Dla komputera Macintosh:
a. Dotknij ikony Sieć bezprzewodowa, a następnie dotknij Ustawienia sieci bezprzewodowej.
b. Aby podłączyć drukarkę, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie komputera.
c. Użyj Asystenta konfiguracji HP z folderu Aplikacje/Hewlett-Packard/Narzędzia urządzenia, aby

zmienić połączenie pomiędzy oprogramowanie ma drukarką na bezprzewodowe.
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Podłączanie nowej drukarki
Podłączanie nowej drukarki przy użyciu oprogramowania drukarki

Jeśli podłączanie drukarki do komputera przy użyciu WPS nie zostało zakończone, konieczne jest podłączenie jej
przy użyciu oprogramowania drukarki. Jeśli chcesz podłączyć kolejny egzemplarz tego samego modelu drukarki
do komputera, nie musisz instalować ponownie oprogramowania drukarki. Wykonaj jedną z następujących
czynności, w zależności od danego systemu operacyjnego:

1. W systemie Windows:
a. W menu Start w komputerze kliknij Wszystkie programy, a następnie kliknij HP.
b. Kliknij HP Photosmart 7520 Series, kliknij Konfiguracja i oprogramowanie drukarki, a następnie

kliknij Podłącz nową drukarkę
c. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

2. Komputer Macintosh:
▲ Użyj Asystenta konfiguracji HP z folderu Aplikacje/Hewlett-Packard/Narzędzia urządzenia, aby

zmienić połączenie pomiędzy oprogramowaniem a drukarką na bezprzewodowe.

Zmiana ustawień sieci
Jeśli chcesz zmienić ustawienia bezprzewodowe wcześniej skonfigurowane dla sieci, musisz uruchomić Kreatora
konfiguracji sieci bezprzewodowej na wyświetlaczu drukarki.

Uruchamianie Kreatora konfiguracji sieci bezprzewodowej w celu zmiany ustawień sieci
1. Na ekranie początkowym wyświetlacza drukarki dotknij ikony Sieć bezprzewodowa.
2. W menu Sieć bezprzewodowa dotknij Ustawienia, a następnie Kreator konfiguracji sieci

bezprzewodowej.
3. Postępuj według instrukcji na ekranie by zmienić ustawienia sieci.

Wireless Direct
Możesz drukować bezprzewodowo bezpośrednio do drukarki, bez routera bezprzewodowego, z komputerów z
obsługą sieci bezprzewodowej i urządzeń przenośnych za pomocą Wireless Direct.

Rozpoczynanie drukowania Wireless Direct
▲ Włącz Wireless Direct za pomocą panelu sterowania.

❑ Na ekranie początkowym dotknij ikony Sieć bezprzewodowa.
❑ Jeśli funkcja Wireless Direct jest wyłączona, dotknij Ustawienia.
❑ Dotknij opcji Wireless Direct, a następnie opcji Wł. (bez zabezpieczeń) lub Wł. (z zabezpiecz.).
❑ Po włączeniu ochrony drukować bezprzewodowo będą mogli tylko użytkownicy znający hasło. Po

wyłączeniu ochrony każda osoba posiadająca urządzenie z Wi-Fi i będące w zasięgu będzie mogła
skorzystać z drukarki.

❑ Dotknij opcji Wyświetl nazwę, aby wyświetlić nazwę Wireless Direct.

W komputerze bezprzewodowym lub urządzeniu przenośnym wyszukaj i podłącz nazwę Wireless Direct,
przykładowo: HP-Print-xx-Photosmart-7520.

Po połączeniu z Wireless Direct w celu drukowania na drukarce można używać zainstalowanego
oprogramowania drukarki lub aplikacji drukujących dla urządzeń mobilnych.

W tym samym czasie drukarka może korzystać z połączenia z siecią bezprzewodową i ustanowić połączenie
Wireless Direct.

Z sygnału połączenia Wireless Direct może korzystać jednocześnie do pięciu klientów (komputerów lub urządzeń
mobilnych).
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Wskazówki dotyczące konfiguracji i korzystania z
drukarki w sieci

Podczas korzystania z drukarki w sieci warto skorzystać z następujących wskazówek:

• Podczas konfiguracji bezprzewodowej drukarki sieciowej, upewnij się, że router bezprzewodowy lub punkt
dostępowy są włączone. Drukarka wyszukuje routerów bezprzewodowych i wyświetla listę wykrytych sieci.

• Aby sprawdzić połączenie bezprzewodowe, sprawdź ikonę połączenia bezprzewodowego na górze ekranu
początkowego. Jeśli ikona jest kolorowa, połączenie bezprzewodowe jest włączone. Dotknij ikony, aby
wyświetlić panel stanu Bezprzewodowe. Dotknij Ustawienia, aby wyświetlić menu Sieć wraz z opcjami do
konfiguracji połączenia bezprzewodowego, lub jego włączania jeśli jest już skonfigurowane.

• Jeśli komputer jest podłączony do wirtualnej sieci prywatnej (VPN), musisz odłączyć się od VPN zanim
będzie możliwy dostęp do innego urządzenia w sieci, w tym drukarki.

• Dowiedz się, jak odnaleźć ustawienia zabezpieczeń sieci. Kliknij tutaj, by przejść online i uzyskać
dodatkowe informacje.

• Poznaj narzędzie diagnostyki sieci i inne wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów. Kliknij tutaj, by
przejść online i uzyskać dodatkowe informacje.

• Dowiedz się, jak zamienić połączenie USB na bezprzewodowe. Kliknij tutaj, by przejść online i uzyskać
dodatkowe informacje.

• Dowiedz się, jak obsługiwać programy zapory sieciowej i antywirusowe w trakcie instalacji drukarki. Kliknij
tutaj, by przejść online i uzyskać dodatkowe informacje.

Zaawansowane narzędzia zarządzania drukarką (drukarki
sieciowe)

Jeśli drukarka jest podłączona do sieci, można używać wbudowanego serwera internetowego do wyświetlania
informacji o stanie, zmiany ustawień i zarządzania drukarką z komputera.

Uwaga W celu zmiany niektórych ustawień konieczne będzie hasło.

Z wbudowanego serwera internetowego można korzystać nawet wtedy, gdy nie jest on podłączony do
Internetu. Jednak wówczas nie są dostępne niektóre funkcje.

• Korzystanie z wbudowanego serwera internetowego
• Informacje o plikach cookie

Korzystanie z wbudowanego serwera internetowego
Uwaga Drukarka musi być podłączona do sieci i posiadać adres IP. Adres IP drukarki można odnaleźć
dotykając przycisk Sieć bezprzewodowa na panelu sterowania lub drukując stronę konfiguracji sieci.

W uruchomionej przeglądarce internetowej podaj adres IP lub nazwę komputera głównego przypisane do
drukarki.

Na przykład jeśli adresem IP jest 192.168.0.12, wpisz w przeglądarce (np. Internet Explorer) następujący adres:
http://192.168.0.12.

Aby uzyskać dostęp do wbudowanego serwera WWW komputer i drukarka muszą znajdować się w tej samej
sieci.

Informacje o plikach cookie
Podczas przeglądania strony internetowej wbudowany serwer internetowy (EWS) zapisuje na dysku twardym
małe pliki tekstowe (pliki cookie). Pliki cookie pozwalają wspomnianemu serwerowi rozpoznać dany komputer
podczas następnego przeglądania tej samej strony. Na przykład jeśli we wbudowanym serwerze internetowym
została wybrana wersja językowa, plik cookie zawiera informację o tym fakcie, w związku z czym przy następnym
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otwarciu strona taka zostanie wyświetlona w wybranej wersji językowej. Niektóre pliki cookie (w tym pliki cookie
zawierające informacje o wersji językowej) zostają usunięte po zakończeniu sesji, niektóre jednak (m.in. te
zawierające informacje o preferencjach danego użytkownika) zostają zapisane na dysku do momentu ich
ręcznego usunięcia.

Przeglądarkę można skonfigurować tak, aby akceptowała wszystkie pliki cookie, albo tak, aby wyświetlała alerty
za każdym razem, gdy pliki cookie mają zostać zapisane. Druga opcja pozwala użytkownikowi samodzielnie
decydować o akceptacji bądź odrzuceniu poszczególnych plików cookie. Za pomocą przeglądarki można również
usunąć zbędne pliki cookie.

Uwaga W zależności od drukarki po wyłączeniu obsługi plików cookie wyłączone zostaną jedna lub kilka z
następujących funkcji:

• Powrót do ostatnio otwartej strony (przydatne zwłaszcza w przypadku kreatorów konfiguracji).
• Zapamiętywanie ustawienia języka serwera EWS.
• Dostosowanie strony początkowej serwera EWS.

Informacje na temat sposobu zmiany ustawień związanych z prywatnością i plikami cookie oraz przeglądania i
kasowania plików cookie można znaleźć w dokumentacji przeglądarki internetowej.

Zaawansowane narzędzia zarządzania drukarką (drukarki sieciowe) 51
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10 Rozwiązywanie problemów
• Dalsza pomoc
• Zarejestruj urządzenie
• Usuń zacięty papier
• Usuwanie zacięcia karetki
• Rozwiązywanie problemów z drukowaniem
• Rozwiązywanie problemów z kopiowaniem i skanowaniem
• Rozwiązywanie problemów z siecią
• Telefoniczna obsługa klientów HP
• Dodatkowe opcje gwarancyjne
• Rozbudowa systemu podawania tuszu
• Przygotowanie drukarki
• Sprawdzanie drzwiczek dostępu do pojemników z tuszem
• Awaria głowicy drukującej
• Awaria drukarki
• Problem z pojemnikiem z tuszem
• Pojemniki INSTALACYJNE

Dalsza pomoc
Więcej informacji oraz opcji pomocy dla HP Photosmart można uzyskać wprowadzają słowo kluczowe w polu
Szukaj w górnym, lewym roku przeglądarki pomocy. Pojawi się lista tytułów tematów powiązanych - zarówno
lokalnych jak i zdalnych.

Aby skontaktować się z pomocą techniczną HP, kliknij tutaj, aby połączyć się przez Internet.

Zarejestruj urządzenie
Jeśli poświęcisz tylko kilka chwil na rejestrację, możesz uzyskać szybszą obsługę, jeszcze lepszą pomoc
techniczną i informacje pomocy technicznej dotyczące urządzenia. Jeśli drukarka nie została zarejestrowana w
trakcie instalacji oprogramowania, możesz się zarejestrować na stronie http://www.register.hp.com.

Usuń zacięty papier
• Usuwanie blokady papieru z modułu druku dwustronnego
• Usuwanie zacięcia papieru z automatycznego podajnika dokumentów

Usuwanie blokady papieru z modułu druku dwustronnego
Usuwanie blokady papieru z modułu druku dwustronnego urządzenia.
1. Wyłącz urządzenie.
2. Wyjmij moduł druku dwustronnego.
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3. Wyjmij zacięty papier.
4. Zamontuj moduł druku dwustronnego.

5. Włącz urządzenie.
6. Spróbuj ponownie rozpocząć drukowanie.
7. Wyświetla animację dla tego tematu. Niektóre ekrany widoczne w animacji mogą nie odpowiadać

posiadanemu urządzeniu.

Jeśli powyższe rozwiązania nie likwidują problemu, kliknij tutaj aby uzyskać więcej rozwiązań online.

Usuwanie zacięcia papieru z automatycznego podajnika dokumentów
Usuwanie zaciętego papieru z automatycznego podajnika dokumentów
1. Wyłącz urządzenie.
2. Podnieś mechanizm automatycznego podajnika dokumentów.

3. Wyjmij zacięty papier.
4. Zamknij automatyczny podajnik dokumentów,
5. Włącz urządzenie.

Jeśli powyższe rozwiązania nie likwidują problemu, kliknij tutaj aby uzyskać więcej rozwiązań online.

Usuwanie blokady papieru z modułu druku dwustronnego urządzenia.
1. Wyłącz urządzenie.
2. Wyjmij moduł druku dwustronnego.
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3. Wyjmij zacięty papier.
4. Zamontuj moduł druku dwustronnego.

5. Włącz urządzenie.
6. Spróbuj ponownie rozpocząć drukowanie.

Usuwanie zacięcia karetki
Usuń wszystkie obiekty, takie jak papier, mogące blokować karetkę.

Uwaga Nie używaj żadnych narzędzi ani innych urządzeń do usuwania zaciętego papieru. Zawsze zachowaj
ostrożność podczas usuwania zaciętego papieru z wnętrza drukarki.

Aby uzyskać pomoc na ekranie drukarki, dotknij Pomoc na ekranie początkowym. Dotknij opcji Rozwiązywanie
problemów i pomoc techniczna, a następnie W jaki sposób.... Przewiń tematy i dotknij opcji Usuń zacięcie
karetki.

Kliknij tutaj, by przejść online i uzyskać dodatkowe informacje.

Rozwiązywanie problemów z drukowaniem
Sprawdź, czy drukarka jest włączona i czy w zasobniku jest papier. Jeśli wciąż nie możesz drukować, firma HP
udostępnia narzędzie diagnostyki drukowania (tylko dla Windows), które może pomóc w rozwiązywaniu
popularnych problemów, w wyniku których “Nie można drukować”. W menu Start w komputerze kliknij Wszystkie
programy, a następnie kliknij HP. W HP Photosmart 7520 Series, kliknij HP Photosmart 7520 Series, kliknij
dwukrotnie Akcje drukarki, a następnie kliknij dwukrotnie Narzędzie diagnostyki drukowania HP.

Kliknij tutaj, by przejść online i uzyskać dodatkowe informacje.

Jeśli jakość druku jest poniżej akceptowalnego poziomu, wypróbuj następujące rozwiązania w celu jej poprawy.

• Użyj stanu drukarki i raportu z jakości druku w celu zdiagnozowania drukarki i problemów z jakością druku.
Na ekranie początkowym dotknij przycisku Ustawienia i dotknij Narzędzia. Przewiń przez opcje, a
następnie dotknij Raport ze stanu drukarki lub Raport z jakości druku. Kliknij tutaj, by przejść na stronę z
dodatkowymi informacjami

Rozwiązywanie problemów z kopiowaniem i
skanowaniem

Firma HP udostępnia narzędzie diagnostyki skanowania (tylko dla Windows), które może pomóc w
rozwiązywaniu popularnych problemów, w wyniku których “Nie można skanować”. W menu Start w komputerze
kliknij Wszystkie programy, a następnie kliknij HP. W HP Photosmart 7520 Series, kliknij HP Photosmart
7520 Series, kliknij dwukrotnie Akcje skanera, a następnie kliknij dwukrotnie Narzędzie diagnostyki
skanowania HP.
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Dowiedz się więcej na temat rozwiązywania problemów ze skanowaniem. Kliknij tutaj, by przejść na stronę z
dodatkowymi informacjami

Dowiedz się, jak rozwiązać problemy z kopiowaniem. Kliknij tutaj, by przejść online i uzyskać dodatkowe
informacje.

Rozwiązywanie problemów z siecią
Sprawdź konfigurację sieci lub wydrukuj raport z testu sieci bezprzewodowej w celu ułatwienia diagnozy
problemów z połączeniem sieciowym.

Sprawdzanie konfiguracji sieci lub drukowanie raportu z testu sieci bezprzewodowej
1. Na ekranie początkowym dotknij ikony Sieć bezprzewodowa, a następnie dotknij Setup (Ustawienia).
2. Dotknij ekranu palcem i przeciągnij go pionowo, aby przewinąć opcje. Dotknij opcji Pokaż informacje o

sieci lub Drukuj stronę konfiguracji sieci.

Kliknij poniższe łącza, aby odnaleźć dodatkowe informacje online w celu rozwiązania problemów z siecią.

• Dowiedz się więcej na temat drukowania bezprzewodowego. Kliknij tutaj, by przejść online i uzyskać
dodatkowe informacje.

• Dowiedz się, jak odnaleźć ustawienia zabezpieczeń sieci. Kliknij tutaj, by przejść online i uzyskać
dodatkowe informacje.

• Poznaj narzędzie diagnostyki sieci (tylko Windows) i inne wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.
Kliknij tutaj, by przejść online i uzyskać dodatkowe informacje.

• Dowiedz się, jak obsługiwać programy zapory sieciowej i antywirusowe w trakcie instalacji drukarki. Kliknij
tutaj, by przejść online i uzyskać dodatkowe informacje.

Telefoniczna obsługa klientów HP
Opcje pomocy technicznej przez telefon oraz dostęp do nich mogą różnić się w zależności od produktu, kraju/
regionu i języka.

W tej części zawarte są następujące tematy:

• Okres obsługi telefonicznej
• Zgłaszanie problemu
• Po upływie okresu obsługi telefonicznej

Okres obsługi telefonicznej
Obsługa telefoniczna jest bezpłatna przez jeden rok w Ameryce Północnej, rejonie Azji i Pacyfiku oraz Ameryce
Łacińskiej (w tym w Meksyku). Czas trwania obsługi telefonicznej w Europie Wschodniej, na Bliskim Wschodzie
oraz w Afryce można określić w witrynie www.hp.com/support. Pobierane są standardowe opłaty telefoniczne.

Zgłaszanie problemu
Dzwoniąc do działu pomocy technicznej HP, należy mieć dostęp do komputera oraz urządzenia. Przygotuj się na
przekazanie następujących informacji:

• Nazwa produktu (HP Photosmart 7520 Series)
• numer seryjny (umieszczony z tyłu lub na spodzie urządzenia)
• komunikaty wyświetlane podczas występowania problemu
• Odpowiedzi na poniższe pytania:

◦ Czy sytuacja taka miała już wcześniej miejsce?
◦ Czy potrafisz doprowadzić do jej wystąpienia ponownie?
◦ Czy w czasie pojawienia się problemu instalowano nowe oprogramowanie lub podłączano nowy

sprzęt?
◦ Czy przed tą sytuacją wydarzyło się coś innego (na przykład burza, urządzenie zostało przeniesione

itd.)?
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Listę numerów wsparcia telefonicznego znajdziesz w www.hp.com/support.

Po upływie okresu obsługi telefonicznej
Po zakończeniu okresu obsługi telefonicznej pomoc z firmy HP można uzyskać odpłatnie. Pomoc może być także
dostępna w internetowej witrynie pomocy HP pod adresem: www.hp.com/support. Aby uzyskać więcej informacji
o opcjach pomocy, skontaktuj się ze dealerem HP lub skorzystaj z obsługi telefonicznej dla danego kraju/regionu.

Dodatkowe opcje gwarancyjne
Dla urządzenia HP Photosmart za dodatkową opłatą są dostępne rozszerzone plany serwisowe. Przejdź do
www.hp.com/support, wybierz kraj/region i język, po czym przejrzyj usługi i gwarancje pod kątem rozszerzonych
planów usług serwisowych.

Rozbudowa systemu podawania tuszu
Jeśli rozbudowa systemu podawania tuszu nie powiedzie się, spróbuj spowodować, by drukarka rozpoznała
pojemnik do rozbudowy.

Rozpoznawanie przez drukarkę pojemnika do rozbudowy systemu podawania tuszu:
1. Wyjmij pojemnik do rozbudowy systemu podawania tuszu.
2. Włóż oryginalny pojemnik do karetki.
3. Zamknij drzwiczki dostępowe i zaczekaj, aż karetka przestanie się poruszać.
4. Wyjmij oryginalny pojemnik i zamień go na pojemnik do rozbudowy systemu podawania tuszu.
5. Zamknij drzwiczki dostępowe i zaczekaj, aż karetka przestanie się poruszać.

Jeśli wciąż pojawia się komunikat o problemie z rozbudową systemu podawania tuszu, skontaktuj się z pomocą
techniczną HP by uzyskać pomoc.

Kliknij tutaj, by przejść online i uzyskać dodatkowe informacje.

Przygotowanie drukarki
Jeśli jakość druku jest niezadowalająca, spróbuj wyczyścić pojemniki z tuszem z panelu sterowania. Więcej
informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale Automatyczne czyszczenie pojemników.

Sprawdzanie drzwiczek dostępu do pojemników z tuszem
Drzwiczki dostępu do pojemników powinny być zamknięte w trakcie drukowania.

Kliknij tutaj, by przejść online i uzyskać dodatkowe informacje.
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Awaria głowicy drukującej
Głowica drukująca w urządzeniu uległa awarii. Skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby uzyskać pomoc.

Kliknij tutaj, by przejść online i uzyskać dodatkowe informacje.

Awaria drukarki
Skontaktuj się z pomocą techniczną HP aby uzyskać pomoc, jeśli drukarka została wyłączona i włączona i nie
spowodowało to ustąpienia problemu.

Kliknij tutaj, by przejść online i uzyskać dodatkowe informacje.

Problem z pojemnikiem z tuszem
Rozwiązywanie problemów z pojemnikami z tuszem
1. Spróbuj wyjąć pojemniki i włożyć je ponownie. Sprawdź, czy pojemniki z tuszem znajdują się w

odpowiednich gniazdach.
2. Jeśli ponowne włożenie pojemników nie działa, spróbuj wyczyścić styki.

Czyszczenie styków pojemnika z tuszem

Przestroga Procedura czyszczenia powinna trwać tylko kilka minut. Upewnij się, że pojemniki z
tuszem są jak najszybciej ponownie zainstalowane w urządzeniu. Nie zaleca się pozostawiania
pojemników z tuszem poza urządzeniem przez dłużej niż 30 minut. Może to spowodować uszkodzenie
zarówno głowicy drukującej, jak i pojemnika.

a. Sprawdź, czy urządzenie ma zasilanie.
b. Otwórz drzwiczki pojemników z tuszem.

Zaczekaj, aż karetka przesunie się na środek urządzenia.
c. Naciśnij zatrzask na wskazanym w komunikacie błędu pojemniku z tuszem, a następnie wyjmij go z

gniazda.
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d. Trzymaj pojemnik z boków, dolną częścią skierowaną do góry i odszukaj styki elektryczne na
pojemniku.
Styki elektryczne to cztery małe prostokąty w kolorze miedzi lub złotego metalu na spodzie pojemnika
z tuszem.

1 Styki elektryczne

e. Przetrzyj same styki suchym wacikiem lub miękką, nie pozostawiającą kłaczków szmatką.

Przestroga Uważaj, by dotykać wyłącznie styków i nie rozsmarowywać tuszu czy
zanieczyszczeń na pozostałej części pojemnika.

f. Odnajdź styki głowicy drukującej wewnątrz urządzenia. Styki wyglądają jak zestaw czterech szpilek w
kolorze miedzi lub złotego metalu umieszczonych tak, by łączyły się ze stykami pojemnika z tuszem.

g. Przetrzyj styki suchym wacikiem lub miękką, nie pozostawiającą kłaczków szmatką.
h. Zainstaluj ponownie pojemnik z tuszem.
i. Zamknij drzwiczki i sprawdź, czy komunikat o błędzie zniknął.
j. Jeśli problem wciąż występuje, wyłącz urządzenie, a następnie włącz je ponownie.

3. Jeśli problem nie został rozwiązany, spróbuj wymienić pojemniki. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w rozdziale Wymiana pojemników z tuszem.

Kliknij tutaj, by przejść online i uzyskać dodatkowe informacje.
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Pojemniki INSTALACYJNE
Podczas konfiguracji drukarki musisz zainstalować pojemniki dostarczone w opakowaniu z drukarką. Pojemniki te
oznaczone są słowem Konfiguracja i służą do kalibracji drukarki przed pierwszym zadaniem drukowania.
Niezainstalowanie pojemników instalacyjnych w trakcie konfiguracji urządzenia spowoduje błąd.

Jeśli zostały zainstalowane zwykłe pojemniki, wyjmij je i zainstaluj pojemniki instalacyjne by zakończyć
konfigurację drukarki. Po zakończeniu konfiguracji drukarki można używać zwykłych pojemników.

Ostrzeżenie Na wyjętych zwykłych pojemnikach musisz zamontować pomarańczowe osłonki, by nie
wyschły. Część tuszu nadal będzie schnąć ale znacznie mniej, niż w przypadku niezasłoniętych pojemników.
Jeśli zajdzie taka potrzeba, możesz użyć osłonek z pojemników instalacyjnych.

Jeśli wciąż pojawia się komunikat błędu, skontaktuj się z pomocą techniczną HP by uzyskać pomoc.

Kliknij tutaj, by przejść online i uzyskać dodatkowe informacje.

Pojemniki starszej generacji
Potrzebna będzie nowsza wersja pojemnika. Aby określić nowszą wersję pojemnika sprawdź jego opakowanie i
odszukaj datę zakończenia gwarancji.

Jeśli kilka odstępów w prawo od daty widnieje napis ‘v1’, wówczas pojemnik jest nowszą, zaktualizowaną wersją.
Jeśli jest w starszej wersji, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy HP, by uzyskać pomoc lub go wymienić.

Kliknij tutaj, by przejść online i uzyskać dodatkowe informacje.
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11 Informacje techniczne
W tej części zamieszczono dane techniczne oraz informacje o międzynarodowych atestach urządzenia HP
Photosmart.

Dodatkowe informacje dostępne są w dokumentacji drukowanej dostarczonej z urządzeniem HP Photosmart.

W tej części zawarte są następujące tematy:

• Uwaga
• Informacja o procesorze na kasetach
• Dane techniczne
• Program ochrony środowiska
• Informacje prawne

Uwaga

Informacja o procesorze na kasetach
Kasety drukujące HP stosowane w tym produkcie zawierają procesor pamięci, który pomaga przy eksploatacji
urządzenia. Dodatkowo procesor ten zbiera ograniczone informacje na temat sposobu korzystania z urządzenia,
między innymi: datę pierwszej instalacji, datę ostatniego użycia, liczbę stron wydrukowanych za pomocą tej
kasety, stopień pokrycia strony, wykorzystanie tryby drukowania, błędy, które wystąpiły podczas druku i model
urządzenia. Informacje te pomagają w projektowaniu nowych produktów HP, które spełniają potrzeby klientów.

Dane zbierane w pamięci kaset drukujących nie zawierają informacji pozwalających na identyfikację użytkownika
kasty ani konkretnego urządzenia.

HP zbiera próbki danych z procesorów kaset zwracanych do HP w ramach bezpłatnego programu zwrotu i
recyklingu (HP Planet Partners: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/). Dane te są
odczytywane z tych próbek w celu ulepszenia przyszłych produktów firmy HP. Dostęp do tych danych mogą mieć
także partnerzy HP, którzy pomagają firmie HP w recyklingu kaset drukujących.

Poza tym każdy, kto znajdzie się w posiadaniu kasety może uzyskać dostęp do tych anonimowych danych
zapisanych w pamięci kasety. Jeżeli nie chcesz umożliwiać dostępu do tych danych, możesz dezaktywować
procesor pamięci. Jednak po dezaktywacji procesora kaseta drukująca nie będzie mogła już działać w
urządzeniu HP.

Jeżeli udostępnianie tych anonimowych danych jest nadal niepokojące, można uniemożliwić dostęp do tych
informacji przez wyłączenie możliwości zbierania danych o wykorzystaniu urządzenia przez procesor kasety.

Wyłączenie funkcji zbierania informacji
1. Dotknij opcji Ustawienia.
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2. Dotknij opcji Preferencje.
3. Dotknij opcji Inf. o mikroukł. poj., a następnie dotknij opcji Włącz lub Wyłącz

Uwaga W celu przywrócenie funkcji zbierania informacji, przywróć ustawienia fabryczne.

Uwaga Po wyłączeniu funkcji zbierania informacji o wykorzystaniu urządzenia, można nadal korzystać z
kasety w urządzeniu HP.

Dane techniczne
W niniejszym rozdziale zawarto informacje techniczne na temat urządzenia HP Photosmart. Pełne dane
techniczne urządzenia znajdziesz w arkuszu danych technicznych w www.hp.com/support.

Wymagania systemowe

Wymagania odnośnie oprogramowania i systemu zostały wyszczególnione w pliku Readme.

Informacje na temat przyszłych wersji systemów operacyjnych i ich obsługi znajdują się w witrynie pomocy
technicznej HP pod adresem www.hp.com/support.

Parametry środowiska pracy
• Dopuszczalny zakres temperatur otoczenia w trakcie pracy: Drukarka główna: od 5 do 40 stopni C (41 do

104 stopni F) Wyświetlacz odłączany: od -10 do 40 stopni C (od 14 do 104 stopni F)
• Dopuszczalny zakres temperatur otoczenia w trakcie pracy: od 5 ºC do 40 ºC (od 41 ºF do 104 ºF)
• Wilgotność: od 15% do 80% wilg. wzgl. bez kondensacji; 28 ºC maksymalnie w punkcie rosy
• Zakres temperatury podczas przechowywania: od -20 do 60 stopni C (od -4 do 140 stopni F)
• W obecności silnego pola elektromagnetycznego wydruk z urządzenia HP Photosmart może być lekko

zniekształcony
• Firma HP zaleca stosowanie kabla USB o długości nie przekraczającej 3 m, aby zminimalizować

wprowadzony szum wywoływany przez potencjalne silne pola elektromagnetyczne

Rozdzielczość druku

Więcej informacji na temat rozdzielczości drukarki znajduje się w oprogramowaniu drukarki.

Specyfikacje papieru

Typ Gramatura papieru Podajnik wejściowy* Zasobnik wyjściowy† Zasobnik
fotograficzny*

Zwykły papier 60 do 90 g/m² (16 do 24
funtów)

Do 125 (papier 75 g/m²) 50 (papier 75 g/m²) nie dot.

Papier Legal 60 do 90 g/m² (16 do 24
funtów)

Do 125 (papier 75 g/m²) 10 (papier 75 g/m²) nie dot.

Karty do 281 g/m² Do 60 25 Do 20

Koperty 75 do 90 g/m² (20 do 24
funtów)

Do 15 15 nie dot.

Folia nie dot. Do 40 25 nie dot.

Etykiety nie dot. Do 40 25 nie dot.

Papier fotograficzny 13 x 18
cm (5 x 7 cali)

do 281 g/m²
(236 g/m²)

Do 40 25 Do 20

Papier fotograficzny 10 x 15
cm (4 x 6 cali)

do 281 g/m²
(236 g/m²)

Do 40 25 Do 20
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Typ Gramatura papieru Podajnik wejściowy* Zasobnik wyjściowy† Zasobnik
fotograficzny*

Papier fotograficzny
216 x 279 mm (8,5 x 11 cali)

do 281 g/m² Do 40 25 nie dot.

* Maksymalna pojemność.
† Pojemność zasobnika wyjściowego zależy od rodzaju papieru oraz ilości zużytego atramentu. Firma HP zaleca częste

opróżnianie zasobnika wyjściowego. Tryb jakości SZYBKA ROBOCZA wymaga wysunięcia przedłużenia zasobnika
wyjściowego i przekręcenia końca zasobnika do góry. Jeśli koniec zasobnika nie zostanie obrócony, zarówno papier
formatu letter jak i legal spadnie na pierwszą kartkę.

*

Uwaga Pełną listę obsługiwanych formatów nośnika podano w sterowniku drukarki.

Dane techniczne modułu druku dwustronnego - wszystkie regiony poza Japonią

Typ Rozmiar Gramatura

papier Letter: 8,5 x 11 cali
Executive: 7,25 x 10,5 cali
A4: 210 x 297 mm
B5 (ISO): 176 x 250 mm B5 (JIS):
182 x 257 mm

60 do 90 g/m² (16 do 24 funtów)

Papier broszurowy Letter: 8,5 x 11 cali
A4: 210 x 297 mm

do 180 g/m²

Dane techniczne drukowania
• Szybkość drukowania zależy od stopnia złożoności dokumentu.
• Drukowanie panoram
• Metoda: termiczny druk atramentowy
• Język: PCL3 GUI

Dane techniczne kopiowania
• Cyfrowa obróbka obrazu
• Maksymalna liczba kopii zależy od modelu urządzenia
• Szybkość kopiowania zależy od modelu i od stopnia złożoności dokumentu
• Maksymalne powiększenie kopii wynosi od 200 do 400% (zależnie od modelu)
• Maksymalne zmniejszenie kopii wynosi od 25 do 50% (zależnie od modelu)

Wydajność pojemnika z atramentem

Więcej informacji na temat szacunkowej wydajności kaset drukujących można znaleźć w witrynie firmy HP pod
adresem www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Parametry skanowania
• Edytor obrazów dostarczany wraz z urządzeniem
• Rozdzielczość: optyczna do 2400 x 1200 dpi (w zależności od modelu); 19200 dpi w rozdzielczości

ulepszonej programowo
Więcej informacji na temat rozdzielczości znajduje się w oprogramowaniu skanera.

• W kolorze: 48-bitowa w kolorze, 8-bitowa w skali szarości (256 odcieni szarości)
• Maksymalny rozmiar materiału skanowanego z płyty szklanej: 21,6 x 29,7 mm

Program ochrony środowiska
Firma Hewlett-Packard dokłada wszelkich starań, aby dostarczać wysokiej jakości produkty o znikomym stopniu
szkodliwości dla środowiska. W projekcie urządzenia uwzględniono kwestię recyklingu. Liczba surowców została
ograniczona do minimum przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej funkcjonalności i niezawodności
urządzenia. Materiały odmiennego typu są łatwe do oddzielenia. Przewidziano łatwy dostęp do elementów

(ciąg dalszy)
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mocujących i innych łączników, jak też łatwe ich usuwanie za pomocą typowych narzędzi. Części o większym
znaczeniu są łatwo dostępne i umożliwiają sprawny demontaż oraz naprawę.

Dodatkowe informacje o programie firmy HP dotyczącym ochrony środowiska można znaleźć w witrynie sieci
Web pod adresem:

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

W tej części zawarte są następujące tematy:

• Wskazówki ekologiczne
• Zużycie papieru
• Tworzywa sztuczne
• Informacje o bezpieczeństwie materiałów
• Program recyklingu
• Program recyklingu materiałów eksploatacyjnych do drukarek atramentowych firmy HP
• Automatyczne wyłączanie
• Ustawianie trybu oszczędzania energii
• Pobór mocy
• Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union
• Substancje chemiczne
• Ograniczenia dotyczące substancji niebezpiecznych (Ukraina)
• Battery disposal in the Netherlands
• Battery disposal in Taiwan
• Ostrzeżenie stanu Kalifornia o materiałach zawierających nadchlorany
• EU battery directive

Wskazówki ekologiczne
HP stara się pomagać klientom zmniejszać ich wpływ na środowisko naturalne. Poniższe porady ekologiczne
pomogą w ocenie i zmniejszeniu wpływu na środowisko związanego z drukowaniem. Poza specjalnymi funkcjami
niniejszego produktu, warto się zapoznać ze stroną internetową HP Eco Solutions zawierającą więcej informacji
na temat inicjatyw proekologicznych firmy HP.

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

Funkcje ekologiczne urządzenia
• Informacja na temat oszczędzania energii: Jeżeli chcesz ustalić aktualny status kwalifikacji ENERGY

STAR® dla tego produktu, zajrzyj do Pobór mocy.
• Recykling materiałów: Więcej informacji dotyczących recyklingu produktów firmy HP można znaleźć pod

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

Zużycie papieru
W opisanym produkcie można używać papieru makulaturowego zgodnego z normą DIN 19309 i EN 12281:2002.

Tworzywa sztuczne
Elementy z tworzyw sztucznych o wadze przekraczającej 25 gramów są oznaczone zgodnie z
międzynarodowymi standardami, które zwiększają możliwość identyfikacji tworzyw sztucznych do przetworzenia
po zużyciu produktu.

Informacje o bezpieczeństwie materiałów
Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych (MSDS) dostępne są w witrynie sieci Web firmy HP pod
adresem:

www.hp.com/go/msds

Program recyklingu
Firma HP podejmuje w wielu krajach/regionach coraz więcej inicjatyw dotyczących zwrotu oraz recyklingu swoich
produktów, a także współpracuje z największymi na świecie ośrodkami recyklingu urządzeń elektronicznych.
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Firma HP oszczędza zasoby naturalne, ponownie sprzedając niektóre spośród swoich najbardziej popularnych
produktów. Więcej informacji dotyczących recyklingu produktów HP można znaleźć pod adresem:

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

Program recyklingu materiałów eksploatacyjnych do drukarek atramentowych
firmy HP

Firma HP podejmuje różne działania mające na celu ochronę środowiska. Program recyklingu materiałów
eksploatacyjnych HP Inkjet Supplies Recycling Program jest dostępny w wielu krajach/regionach. Umożliwia on
bezpłatny recykling zużytych kaset i pojemników z tuszem. Więcej informacji można znaleźć w następującej
witrynie sieci Web:

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

Automatyczne wyłączanie
Automatyczne wyłączanie domyślnie jest automatycznie włączone po włączeniu drukarki. Gdy automatyczne
wyłączanie działa, drukarka wyłączy się automatycznie po dwóch godzinach bezczynności w celu ograniczenia
zużycia energii. Automatyczne wyłączanie zostaje automatycznie zdeaktywowane, gdy drukarka nawiązuje
połączenie bezprzewodowe z routerem sieciowym lub urządzeniem przenośnym w celu drukowania Wireless
Direct, albo gdy włączysz alarmy lub przypomnienia kalendarza. Możesz zmienić ustawienia automatycznego
wyłączania za pomocą panelu sterowania. Po zmianie ustawienia drukarka zachowa wybrane wybrane
ustawienie. Automatyczne wyłączanie całkowicie wyłącza drukarkę, konieczne jest więc użycie przycisku
włącznika w celu ponownego jej włączenia.

Włączanie i wyłączanie automatycznego wyłączania
1. Na ekranie początkowym dotknij Setup (Ustawienia).

2. Dotknij opcji Preferencje.
3. Przewiń opcje i dotknij Ustaw automatyczne wyłączanie.
4. Dotknij Wł. lub Wył..
5. Dotknij Tak, by potwierdzić wybór, lub Nie, by zachować obecne ustawienie.

Wskazówka Jeśli drukujesz przez połączenie bezprzewodowe do sieci, Automatyczne wyłączanie zostanie
wyłączone, by zadania drukowania nie przepadły. Nawet gdy Automatyczne wyłączanie jest wyłączone, tryb
oszczędzania energii konfigurowany przez użytkownika ograniczy zużycie energii.

Ustawianie trybu oszczędzania energii
Tryb oszczędzania energii HP Photosmart ogranicza zużycie energii poprzez przejście w tryb uśpienia po 5
minutach braku aktywności. Czas do przejścia w tryb uśpienia można wydłużyć do 10 lub 15 minut.

Uwaga Funkcja ta jest domyślnie włączona i nie można jej wyłączyć.

Ustawianie trybu oszczędzania energii
1. Dotknij ikony Ustawienia.

2. Dotknij opcji Preferencje.
3. Przewiń opcje i dotknij Tryb oszczędz.energii.
4. Dotknij wybrany odstęp czasu (5, 10 lub 15 minut).

Pobór mocy
Urządzenia Hewlett-Packard do drukowania i przetwarzania obrazów oznaczone logiem ENERGY STAR®
spełniają wymagania U.S. Environmental Protection Agency ENERGY STAR dla sprzętu do przetwarzania
obrazu. Na urządzeniach spełniających wymagania ENERGY STAR dla urządzeń do przetwarzania obrazu
znajduje się następujące oznaczenie:
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Dodatkowe informacje na temat urządzeń spełniających wymagania programu ENERGY STAR można znaleźć
na stronie: www.hp.com/go/energystar
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Disposal of waste equipment by users in private households in the European
Union

Substancje chemiczne
Firma HP zobowiązuje się do dostarczania swoim klientom wszystkich informacji na temat substancji
chemicznych w naszych produktach, zgodnie z wymogami takich przepisów, jak REACH (Dyrektywa EC No
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1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej). Raport z informacjami o chemikaliach w tym
produkcie można odnaleźć pod adresem: www.hp.com/go/reach.

Ograniczenia dotyczące substancji niebezpiecznych (Ukraina)

Battery disposal in the Netherlands

Battery disposal in Taiwan

Ostrzeżenie stanu Kalifornia o materiałach zawierających nadchlorany
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EU battery directive
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Informacje prawne
Urządzenie HP Photosmart spełnia wymagania określone przepisami obowiązującymi w kraju/regionie
użytkownika.

W tej części zawarte są następujące tematy:

• Obowiązkowy numer identyfikacyjny 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
• Uwagi regulacyjne dla użytkowników z Unii Europejskiej
• Informacje prawne o zgodności telekomunikacyjnej
• Przepisy w zakresie sieci bezprzewodowych

Obowiązkowy numer identyfikacyjny modelu
Ze względu na obowiązek identyfikacji produktowi nadano wymagany przepisami prawa numer modelu.
Obowiązkowy numer identyfikacyjny modelu dla tego urządzenia to SDGOB-1221. Nie należy mylić tego numeru
z nazwą handlową produktu (HP Photosmart 7520 Series itp.) ani z numerami produktów (CZ045A itp.).

FCC statement
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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

Uwagi regulacyjne dla użytkowników z Unii Europejskiej
Produkty noszące oznaczenia CE są zgodne z następującymi dyrektywami UE:

• Dyrektywa dotycząca niskiego napięcia 2006/95/EC
• Dyrektywa EMC 2004/108/EC
• Dyrektywa Ecodesign 2009/125/EC, jeżeli dotyczy

Zgodność z CE dla tego urządzenia ma zastosowanie tylko wtedy, gdy jest ono zasilane odpowiednim,
oznaczonym logo CE, zasilaczem prądu zmiennego dostarczonym przez firmę HP.

Jeśli te urządzenie posiada funkcje telekomunikacyjne, jest także zgodne z podstawowymi wymaganiami
poniższej dyrektywy UE:

• Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC

Zgodność z tymi dyrektywami oznacza zgodność z odpowiednimi, zharmonizowanymi europejskimi standardami
(Normy europejskie) wymienionymi w Deklaracji zgodności Unii Europejskiej wystawionymi przez firmę HP dla
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tego urządzenia lub rodziny urządzeń i dostępnymi (tylko w języku angielskim) w dokumentacji urządzenia lub na
poniższej stronie internetowej: www.hp.com/go/certificates (wprowadź numer produktu w polu wyszukiwania).

Zgodność wskazywana jest przez jedno z poniższych oznaczeń zgodności umieszczonych na urządzeniu:

Przeznaczone dla urządzeń nie związanych z
telekomunikacją i urządzeń telekomunikacyjnych
zharmonizowanych w UE, takich jak Bluetooth® z
mocą poniżej 10 mW.

Przeznaczone dla niezharmonizowanych
urządzeń telekomunikacyjnych w UE (jeśli
dotyczy, pomiędzy CE a znakiem ! znajduje się 4
cyfrowy numer zaangażowanej agencji).

Sprawdź etykietę zgodności z normami znajdującą się na urządzeniu.

Można korzystać z funkcji telekomunikacyjnych tego urządzenia w poniższych krajach UE i EFTA: Austria,
Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia,
Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja,
Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania oraz Włochy.

Złącze telefoniczne (niedostępne we wszystkich urządzeniach) przeznaczone jest do łączenia z analogowymi
sieciami telefonicznymi.

Urządzenia wyposażone w sieć bezprzewodową
• Niektóre kraje posiadają konkretne obowiązki lub specjalne wymagania dotyczące wykorzystania sieci

bezprzewodowych, takie jak wykorzystanie wyłącznie wewnątrz budynków lub ograniczenie dostępności
kanałów. Sprawdź, czy ustawienia kraju dla sieci bezprzewodowej są odpowiednie.

Francja
• W przypadku wykorzystania sieci bezprzewodowej 2,4 GHz przez urządzenie zastosowanie mają pewne

ograniczenia: Urządzenie to może być używane wewnątrz we wszystkich zakresach od 2400 do 2483,5
MHz (kanały 1-13). W przypadku wykorzystania na zewnątrz wykorzystywać można jedynie zakres
częstotliwości od 2400 do 2454 MHz (kanały 1-7). Najnowsze wymagania znajdują się na stronie
www.arcep.fr.

Punktem kontaktowym w sprawach związanych ze zgodnością z normami jest:

Hewlett-Packard GmbH, Dept./MS: HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, NIEMCY

Informacje prawne o zgodności telekomunikacyjnej
Urządzenie HP Photosmart spełnia wymogi telekomunikacyjne stawiane przez organy normalizacyjne w kraju/
regionie sprzedaży.

W tej części zawarte są następujące tematy:

• Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements
• Notice to users of the Canadian telephone network
• Notice to users of the German telephone network
• Australia wired fax statement
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Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements
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Notice to users of the Canadian telephone network

Notice to users of the German telephone network

Australia wired fax statement

Przepisy w zakresie sieci bezprzewodowych
W tej części znajdują się następujące informacje prawne dotyczące produktów bezprzewodowych:

• Exposure to radio frequency radiation
• Notice to users in Brazil
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• Notice to users in Canada
• Notice to users in Mexico
• Notice to users in Taiwan

Exposure to radio frequency radiation

Notice to users in Brazil

Notice to users in Canada
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Notice to users in Mexico

Notice to users in Taiwan
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12 Dodatkowa konfiguracja faksu
Po wykonaniu wszystkich czynności opisanych w podręcznej instrukcji obsługi skorzystaj z instrukcji w tym
rozdziale, aby zakończyć konfigurację faksu. Zachowaj podręczną instrukcję obsługi do późniejszego używania.

W tej części można znaleźć informacje o tym, jak skonfigurować drukarkę, tak aby faksować bez problemów
niezależnie od posiadanego sprzętu oraz usług używanych na tej samej linii telefonicznej.

Wskazówka Możesz także użyć Kreatora instalacji faksu (Windows) lub HP Setup Assistant (Asystent
konfiguracji HP - Mac OS X) aby szybko skonfigurować ważne ustawienia faksu, jak tryb odbierania czy
informacje nagłówka faksu. Narzędzia te dostępne są dostępne poprzez oprogramowanie HP zainstalowane
wraz z drukarką. Po uruchomieniu tych narzędzi postępuj zgodnie z procedurami w tej części by zakończyć
konfigurację faksu.

W tym rozdziale opisano następujące zagadnienia:

• Konfigurowanie faksowania (równoległe systemy telefoniczne)
• Konfiguracja faksu szeregowego
• Testowanie ustawień faksu

Konfigurowanie faksowania (równoległe systemy
telefoniczne)

Zanim rozpoczniesz konfigurować drukarkę do faksowania, określ rodzaj systemu telefonicznego używanego
w danym kraju/regionie. Instrukcje konfiguracji faksu różnią się, zależnie od tego czy korzystasz z systemu
szeregowego czy równoległego.

• Jeśli na poniższej liście nie ma Twojego kraju/regionu, prawdopodobnie masz szeregowy system
telefoniczny. W przypadku szeregowego systemu telefonicznego typ złącza we współdzielonych
urządzeniach telefonicznych (modemy, telefony, automatyczne sekretarki) nie pozwala na fizyczne
podłączenie go do portu „2-EXT” w drukarce. Zamiast tego cały sprzęt musi być podłączony do gniazdka
ściennego.

Uwaga W niektórych krajach/regionach korzystających z systemu szeregowego, przewód telefoniczny
dostarczony wraz z drukarką może posiadać dodatkową wtyczkę. Pozwala to na podłączenie innych
urządzeń telefonicznych do gniazdka, do którego podłączono drukarkę.

Konieczne może być podłączenie dołączonego przewodu telefonicznego do dostarczonego adaptera
dla danego kraju/regionu.

• Jeśli Twój kraj/region jest wymieniony w tabeli, prawdopodobnie masz równoległy system telefoniczny.
W przypadku systemu równoległego można podłączyć współdzielony sprzęt telefoniczny do linii
telefonicznej za pomocą portu "2-EXT" z tyłu drukarki.

Uwaga Jeśli posiadasz równoległy system telefoniczny, firma HP zaleca użycie kabla dwużyłowego
dostarczonego z drukarką do podłączenia go do ściennego gniazdka telefonicznego.

Kraje/regiony z równoległym systemem telefonicznym
Argentyna Australia Brazylia

Kanada Chile Chiny

Kolumbia Grecja Indie

Indonezja Irlandia Japonia

Korea Ameryka Łacińska Malezja

Meksyk Filipiny Polska

Portugalia Rosja Arabia Saudyjska
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Singapur Hiszpania Tajwan

Tajlandia USA Wenezuela

Wietnam   

Jeżeli nie masz pewności, z którego rodzaju systemu telefonicznego korzystasz (równoległego czy
szeregowego), zasięgnij informacji u operatora telekomunikacyjnego.

W tym rozdziale opisano następujące zagadnienia:

• Wybierz właściwą konfigurację faksu dla domu lub biura
• Przypadek A: Oddzielna linia faksu (brak odbieranych połączeń głosowych)
• Przypadek B: Konfigurowanie drukarki w sieci DSL
• Przypadek C: Konfigurowanie drukarki do pracy z systemem telefonicznym PBX lub linią ISDN
• Przypadek D: Faks z usługą dzwonienia dystynktywnego na tej samej linii
• Przypadek E: Współdzielona linia głosowa/faksowa
• Przypadek F: Współdzielona linia głosowa/faksowa z usługą poczty głosowej
• Przypadek G: Linia telefoniczna do faksów współdzielona z modem komputerowym (brak odbieranych

połączeń głosowych)
• Przypadek H: Współdzielona linia głosowa/faksowa z modemem komputerowym
• Przypadek I: Współdzielona linia głosowa/faksowa z automatyczną sekretarką
• Przypadek J: Współdzielona linia głosowa/faksowa z modemem komputerowym i automatyczną sekretarką
• Przypadek K: Współdzielona linia głosowa/faksu z modemem komputerowym i pocztą głosową

Wybierz właściwą konfigurację faksu dla domu lub biura
Do udanego faksowania musisz znać rodzaje sprzętu i usług (jeśli są dostępne) współdzielone na tej samej linii
co drukarka. Jest to istotne, ponieważ może być konieczne podłączenie części istniejącego sprzętu biurowego
bezpośrednio do drukarki, a także może być konieczna zmiana niektórych ustawień faksu, zanim będzie możliwe
udane faksowanie.

1. Sprawdź, czy system telefoniczny jest szeregowy czy równoległy. Zobacz część Konfigurowanie
faksowania (równoległe systemy telefoniczne).
a. Szeregowy system telefoniczny — zobacz część Konfiguracja faksu szeregowego.
b. Równoległy system telefoniczny — przejdź do kroku 2.

2. Wybierz pozostały sprzęt/usługi korzystające wspólnie z linii faksu.
• DSL: Usługa DSL (Digital Subscriber Line) od operatora telekomunikacyjnego. (W niektórych krajach/

regionach usługa DSL może być zwana ADSL ).
• PBX: Osobista centralka telefoniczna (PBX) lub linia telefoniczna ISDN (Integrated Services Digital

Network).
• Usługa dzwonienia dystynktywnego: Usługa dzwonienia dystynktywnego operatora telefonicznego

umożliwia identyfikację wielu linii telefonicznych za pomocą różnych wzorców dzwonienia.
• Połączenia głosowe: Połączenia głosowe są odbierane pod tym samym numerem telefonu co

połączenia faksowe w drukarce.
• Modem komputerowy: Modem jest podłączony do tej samej linii telefonicznej co drukarka. Jeżeli na

którekolwiek z poniższych pytań odpowiesz Tak, korzystasz z modemu komputerowego:
◦ Czy wysyłasz faksy bezpośrednio do aplikacji w komputerze i je z niej odbierasz, korzystając

z połączenia telefonicznego?
◦ Czy wysyłasz i odbierasz wiadomości e-mail w komputerze przez połączenie dial-up

(modemowe)?
◦ Czy łączysz się z Internetem za pomocą komputera z wykorzystaniem połączenia dial-up?

• Automatyczna sekretarka: Odbiera połączenia głosowe pod tym samym numerem telefonu, co
połączenia faksowe odbierane przez drukarkę.

• Usługa poczty głosowej: Poczta głosowa odbiera połączenia głosowe u operatora telefonicznego pod
tym samym numerem telefonu, co połączenia faksowe odbierane przez drukarkę.

3. Z poniższej tabeli wybierz kombinację sprzętu i usług właściwą dla domu lub biura. Następnie sprawdź
zalecane ustawienia faksu. W dalszych częściach znajdują się szczegółowe instrukcje dla każdego
przypadku.
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Uwaga Jeśli dane ustawienie środowiska domowego lub biurowego nie jest opisane w tej części, ustaw
drukarkę jak zwykły analogowy telefon. Sprawdź, czy jeden koniec kabla telefonicznego dostarczonego wraz
z urządzeniem jest podłączony do gniazdka telefonicznego w ścianie, a drugi koniec do portu 1-LINE z tyłu
drukarki. W przypadku użycia innego kabla mogą się pojawić problemy przy odbieraniu i wysyłaniu faksów.

Konieczne może być podłączenie dołączonego przewodu telefonicznego do dostarczonego adaptera dla
danego kraju/regionu.

Inny sprzęt/usługi korzystające wspólnie z linii faksu Zalecana konfiguracja
faksu

DSL PBX Usługa
dzwonieni
a
dystynkty
wnego

Połącze
nia
głosowe

Modem
komputerowy

Automatyczna
sekretarka

Usługa
poczty
głosowej

       Przypadek A: Oddzielna
linia faksu (brak
odbieranych połączeń
głosowych)

      Przypadek B:
Konfigurowanie drukarki
w sieci DSL

      Przypadek C:
Konfigurowanie drukarki do
pracy z systemem
telefonicznym PBX lub linią
ISDN

      Przypadek D: Faks z usługą
dzwonienia dystynktywnego
na tej samej linii

      Przypadek E:
Współdzielona linia
głosowa/faksowa

     Przypadek F:
Współdzielona linia
głosowa/faksowa z usługą
poczty głosowej

      Przypadek G: Linia
telefoniczna do faksów
współdzielona z modem
komputerowym (brak
odbieranych połączeń
głosowych)

     Przypadek H:
Współdzielona linia
głosowa/faksowa
z modemem komputerowym

     Przypadek I: Współdzielona
linia głosowa/faksowa
z automatyczną sekretarką

    Przypadek J: Współdzielona
linia głosowa/faksowa
z modemem komputerowym
i automatyczną sekretarką

    Przypadek K:
Współdzielona linia
głosowa/faksu z modemem
komputerowym i pocztą
głosową
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Przypadek A: Oddzielna linia faksu (brak odbieranych połączeń głosowych)
Jeżeli posiadasz oddzielną linię telefoniczną, na której nie są odbierane połączenia głosowe i do której nie są
podłączone inne urządzenia, ustaw drukarkę zgodnie z opisem w tej części.

Widok drukarki z tyłu

1 Ścienne gniazdko telefoniczne

2 Użyj kabla telefonicznego dostarczonego wraz z drukarką do podłączenia go do portu 1-LINE.
Konieczne może być podłączenie dołączonego przewodu telefonicznego do dostarczonego
adaptera dla danego kraju/regionu.

Konfiguracja drukarki na osobnej linii faksowej
1. Korzystając z kabla telefonicznego dostarczonego wraz z drukarką, podłącz jeden koniec do ściennego

gniazda telefonicznego, a następnie podłącz drugi koniec do portu oznaczonego jako 1-LINE z tyłu drukarki.

Uwaga Konieczne może być podłączenie dołączonego przewodu telefonicznego do dostarczonego
adaptera dla danego kraju/regionu.

Jeśli drukarka nie zostanie podłączona do ściennego gniazda telefonicznego przy użyciu dostarczonego
kabla, faksowanie może być niemożliwe. Ten specjalny przewód telefoniczny różni się od przewodów
telefonicznych, które mogą być już dostępne w domu lub w biurze.

2. Włącz ustawienie Odbieranie automatyczne.
3. (Opcjonalnie) Zmień ustawienie Dzwon. do odebr. na najniższą wartość (dwa dzwonki).
4. Uruchom test faksu.

Gdy telefon dzwoni, drukarka odbiera automatycznie po ilości dzwonków wybranej w ustawieniu Dzwon. do
odebr.. Drukarka zaczyna emitować dźwięki odbioru faksu do urządzenia faksowego nadawcy i odbiera faks.

Przypadek B: Konfigurowanie drukarki w sieci DSL
Jeśli korzystasz z usługi DSL od swojego operatora telefonicznego i nie podłączasz żadnego sprzętu do drukarki,
skorzystaj z instrukcji w tej części by podłączyć filtr DSL pomiędzy gniazdkiem a drukarką. Filtr DSL usuwa
sygnał cyfrowy, który może zakłócać drukarkę, tak by drukarka komunikowała się bezpośrednio z linią
telefoniczną. (W niektórych krajach/regionach usługa DSL może być zwana ADSL ).

Uwaga W przypadku korzystania z linii DSL bez podłączonego filtru nie można wysyłać ani odbierać faksów
w drukarce.
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Widok drukarki z tyłu

1 Ścienne gniazdko telefoniczne

2 Filtr DSL (lub ADSL) i przewód dostarczony przez firmę telekomunikacyjną obsługującą linię
DSL

3 Użyj kabla telefonicznego dostarczonego wraz z drukarką do podłączenia go do portu 1-LINE.
Konieczne może być podłączenie dołączonego przewodu telefonicznego do dostarczonego
adaptera dla danego kraju/regionu.

Konfiguracja drukarki do pracy z linią DSL
1. Zamów filtr DSL u dostawcy usług DSL.
2. Korzystając z kabla telefonicznego dostarczonego wraz z drukarką, podłącz jeden koniec do otwartego

portu na filtrze DSL, a drugi koniec do portu oznaczonego jako 1-LINE z tyłu drukarki.

Uwaga Konieczne może być podłączenie dołączonego przewodu telefonicznego do dostarczonego
adaptera dla danego kraju/regionu.

Jeśli drukarka nie zostanie podłączona do ściennego gniazda telefonicznego przy użyciu dostarczonego
kabla i filtra DSL, faksowanie może być niemożliwe. Ten specjalny przewód telefoniczny różni się od
przewodów telefonicznych, które mogą być już dostępne w domu lub w biurze.

Ponieważ urządzenie jest dostarczane tylko z jednym kablem telefonicznym, ta konfiguracja może
wymagać dokupienia dodatkowych kabli telefonicznych.

3. Podłącz filtr DSL za pomocą dodatkowego przewodu telefonicznego do ściennego gniazdka telefonicznego.
4. Uruchom test faksu.

Jeżeli pojawi się problem podczas konfiguracji drukarki do pracy z opcjonalnym sprzętem, skontaktuj się
z lokalnym dostawcą usług lub sprzedawcą, aby uzyskać pomoc.
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Przypadek C: Konfigurowanie drukarki do pracy z systemem telefonicznym PBX
lub linią ISDN

Jeżeli korzystasz z centrali PBX lub terminala/konwertera ISDN, upewnij się, by wykonać następujące czynności:

• Jeżeli korzystasz z centrali PBX lub konwertera/terminala ISDN, podłącz drukarkę do portu przeznaczonego
dla faksu i telefonu. W miarę możliwości upewnij się także, że w konfiguracji terminalu ustawiono właściwy
kraj/region.

Uwaga Niektóre systemy ISDN zezwalają na ustawienie parametrów gniazd dla określonych urządzeń
korzystających z linii telefonicznej. Przykładowo, możesz przypisać jedno gniazdo do telefonu i faksu
grupy 3, a inne ustawić jako gniazdo uniwersalne. Jeżeli po podłączeniu urządzenia do gniazda
faksowego/telefonicznego konwertera ISDN występują problemy, spróbuj użyć gniazda uniwersalnego.
Może ono być oznaczone jako „multi-combi” lub podobnie.

• Jeżeli używasz systemu PBX, zmień sygnał połączeń oczekujących na „Wył.”.

Uwaga Wiele cyfrowych systemów PBX zawiera ton oczekującego połączenia, który jest domyślnie
włączony. Ton połączenia oczekującego zakłóca transmisję faksu i uniemożliwia wysyłanie i odbieranie
faksów przez drukarkę. Instrukcje pozwalające na wyłączenie tonu połączenia oczekującego znajdziesz
w dokumentacji dostarczonej wraz z systemem PBX.

• Jeśli korzystasz z centrali PBX, przed wybraniem numeru faksu wybierz numer umożliwiający wybranie linii
zewnętrznej.

• Upewnij się, że używasz dołączonego przewodu do połączenia drukarki z gniazdkiem ściennym. Jeśli nie
zrobisz tego, wysyłanie faksów może być niemożliwe. Ten specjalny przewód telefoniczny różni się od
przewodów telefonicznych, które mogą być już dostępne w domu lub w biurze. Jeśli dostarczony przewód
telefoniczny jest za krótki, możesz dokupić przedłużacz, aby go wydłużyć.
Konieczne może być podłączenie dołączonego przewodu telefonicznego do dostarczonego adaptera dla
danego kraju/regionu.

Jeżeli pojawi się problem podczas konfiguracji drukarki do pracy z opcjonalnym sprzętem, skontaktuj się
z lokalnym dostawcą usług lub sprzedawcą, aby uzyskać pomoc.

Przypadek D: Faks z usługą dzwonienia dystynktywnego na tej samej linii
Jeżeli korzystasz z usługi dzwonienia dystynktywnego operatora sieci telefonicznej, która umożliwia posiadanie
wielu numerów telefonu na jednej linii telefonicznej, każdy z innym wzorcem dzwonka, ustaw drukarkę zgodnie
z opisem w tej części.

Widok drukarki z tyłu

1 Ścienne gniazdko telefoniczne
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2 Użyj kabla telefonicznego dostarczonego wraz z drukarką do podłączenia go do portu 1-LINE.
Konieczne może być podłączenie dołączonego przewodu telefonicznego do dostarczonego
adaptera dla danego kraju/regionu.

Konfiguracja drukarki do pracy z usługą dzwonienia dystynktywnego
1. Korzystając z kabla telefonicznego dostarczonego wraz z drukarką, podłącz jeden koniec do ściennego

gniazda telefonicznego, a następnie podłącz drugi koniec do portu oznaczonego jako 1-LINE z tyłu drukarki.

Uwaga Konieczne może być podłączenie dołączonego przewodu telefonicznego do dostarczonego
adaptera dla danego kraju/regionu.

Jeśli drukarka nie zostanie podłączona do ściennego gniazda telefonicznego przy użyciu dostarczonego
kabla, faksowanie może być niemożliwe. Ten specjalny przewód telefoniczny różni się od przewodów
telefonicznych, które mogą być już dostępne w domu lub w biurze.

2. Włącz ustawienie Odbieranie automatyczne.
3. Zmień ustawienie Dzwonienie dystynktywne na ustawienie zgodne z przypisanym przez operatora sieci

telefonicznej do numeru faksu

Uwaga Domyślnie drukarka jest ustawiona, by odbierała wszystkie wzorce dzwonków. Jeśli nie
ustawisz opcji Dzwonienie dystynktywne tak, by odpowiadała wzorcowi dzwonka przypisanemu
numerowi faksu, drukarka może odbierać zarówno połączenia głosowe, jak i faksowe albo nie odbierać
ich wcale.

Wskazówka Do ustawienia dzwonienia dystynktywnego można też użyć funkcji wykrywania wzorca
dzwonienia na panelu sterowania drukarki. Dzięki tej funkcji drukarka rozpoznaje i nagrywa wzorzec
dzwonienia połączenia przychodzącego i na jego podstawie automatycznie określa dystynktywny
wzorzec dzwonienia przypisany przez operatora telefonicznego do połączeń faksowych. Więcej
informacji znajdziesz w części Zmiana wzorca dzwonienia na dzwonienie dystynktywne.

4. (Opcjonalnie) Zmień ustawienie Dzwon. do odebr. na najniższą wartość (dwa dzwonki).
5. Uruchom test faksu.

Drukarka automatycznie odbiera wszystkie przychodzące połączenia z wybranym wzorcem dzwonka (ustawienie
Dzwonienie dystynktywne) po wybranej ilości dzwonków (ustawienie Dzwon. do odebr.). Drukarka zaczyna
emitować dźwięki odbioru faksu do urządzenia faksowego nadawcy i odbiera faks.

Jeżeli pojawi się problem podczas konfiguracji drukarki do pracy z opcjonalnym sprzętem, skontaktuj się
z lokalnym dostawcą usług lub sprzedawcą, aby uzyskać pomoc.

Przypadek E: Współdzielona linia głosowa/faksowa
Jeżeli połączenia głosowe i faksy są odbierane na tej samej linii, do której nie ma podłączonych innych urządzeń
biurowych (lub poczty głosowej), ustaw drukarkę zgodnie z opisem w tej części.

Widok drukarki z tyłu

(ciąg dalszy)
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1 Ścienne gniazdko telefoniczne

2 Użyj kabla telefonicznego dostarczonego wraz z drukarką do podłączenia go do portu 1-LINE.
Konieczne może być podłączenie dołączonego przewodu telefonicznego do dostarczonego
adaptera dla danego kraju/regionu.

3 Telefon (opcjonalnie)

Konfiguracja drukarki dla współdzielonej linii głosowej/faksowej
1. Korzystając z kabla telefonicznego dostarczonego wraz z drukarką, podłącz jeden koniec do ściennego

gniazda telefonicznego, a następnie podłącz drugi koniec do portu oznaczonego jako 1-LINE z tyłu drukarki.

Uwaga Konieczne może być podłączenie dołączonego przewodu telefonicznego do dostarczonego
adaptera dla danego kraju/regionu.

Jeśli drukarka nie zostanie podłączona do ściennego gniazda telefonicznego przy użyciu dostarczonego
kabla, faksowanie może być niemożliwe. Ten specjalny przewód telefoniczny różni się od przewodów
telefonicznych, które mogą być już dostępne w domu lub w biurze.

2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
• Jeśli posiadasz równoległy system telefoniczny, wyjmij białą zatyczkę z portu oznaczonego 2-EXT

z tyłu drukarki, a następnie podłącz telefon do tego portu.
• W przypadku korzystania z szeregowego systemu telefonicznego podłącz telefon bezpośrednio do

drukarki za pomocą kabla z dołączoną wtyczką.
3. Teraz musisz wybrać pomiędzy automatycznym a ręcznym odbieraniem połączeń przez drukarkę:

• Jeżeli drukarkę ustawiono na automatyczne odbieranie faksów, będzie ona odbierała wszystkie
połączenia przychodzące i faksy. W takim przypadku drukarka nie może odróżnić połączeń faksowych
od głosowych. Jeśli więc sądzisz, że połączenie może być połączeniem głosowym, musisz je odebrać,
zanim zrobi to drukarka. Aby skonfigurować drukarkę do automatycznego odbierania połączeń, włącz
opcję Odbieranie automatyczne.

• Jeśli drukarka została skonfigurowana do ręcznego odbierania faksów, musisz osobiście odbierać
faksy przychodzące, w przeciwnym razie drukarka nie będzie mogła odbierać faksów. Aby
skonfigurować drukarkę do ręcznego odbierania połączeń, wyłącz ustawienie Odbieranie
automatyczne.

4. Uruchom test faksu.

Jeżeli podniesiesz słuchawkę, zanim drukarka odbierze połączenie, i usłyszysz sygnał faksu urządzenia
wysyłającego, musisz ręcznie odebrać faks.

Jeżeli pojawi się problem podczas konfiguracji drukarki do pracy z opcjonalnym sprzętem, skontaktuj się
z lokalnym dostawcą usług lub sprzedawcą, aby uzyskać pomoc.

Przypadek F: Współdzielona linia głosowa/faksowa z usługą poczty głosowej
Jeżeli połączenia głosowe i faksy są odbierane na tej samej linii i masz pocztę głosową operatora telefonicznego,
ustaw drukarkę zgodnie z opisem w tej części.

Uwaga Jeżeli do odbioru połączeń faksowych wykorzystywana jest linia z usługą poczty głosowej, nie
można odbierać faksów w sposób automatyczny. Faksy trzeba będzie odbierać ręcznie. Oznacza to, że
konieczna jest obecność użytkownika, który osobiście odbiera połączenia przychodzące. Jeśli zamiast tego
chcesz odbierać faksy automatycznie, skontaktuj się z operatorem sieci telefonicznej, aby wykupić usługę
dzwonienia dystynktywnego lub załóż oddzielną linię telefoniczną do faksowania.
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Widok drukarki z tyłu

1 Ścienne gniazdko telefoniczne

2 Skorzystaj z kabla telefonicznego dostarczonego wraz z drukarką i podłącz go do portu 1-
LINE.
Konieczne może być podłączenie dołączonego przewodu telefonicznego do dostarczonego
adaptera dla danego kraju/regionu.

Konfiguracja drukarki do pracy z pocztą głosową
1. Korzystając z kabla telefonicznego dostarczonego wraz z drukarką, podłącz jeden koniec do ściennego

gniazda telefonicznego, a następnie podłącz drugi koniec do portu oznaczonego jako 1-LINE z tyłu drukarki.
Konieczne może być podłączenie dołączonego przewodu telefonicznego do dostarczonego adaptera dla
danego kraju/regionu.

Uwaga Konieczne może być podłączenie dołączonego przewodu telefonicznego do dostarczonego
adaptera dla danego kraju/regionu.

Jeśli drukarka nie zostanie podłączona do ściennego gniazda telefonicznego przy użyciu dostarczonego
kabla, faksowanie może być niemożliwe. Ten specjalny przewód telefoniczny różni się od przewodów
telefonicznych, które mogą być już dostępne w domu lub w biurze.

2. Wyłącz ustawienie Odbieranie automatyczne.
3. Uruchom test faksu.

Musisz być na miejscu, aby osobiście odebrać połączenia przychodzące, lub gdy drukarka nie może odebrać
faksów. Uruchom ręczne odbieranie faksu zanim poczta głosowa odbierze połączenie.

Jeżeli pojawi się problem podczas konfiguracji drukarki do pracy z opcjonalnym sprzętem, skontaktuj się
z lokalnym dostawcą usług lub sprzedawcą, aby uzyskać pomoc.

Przypadek G: Linia telefoniczna do faksów współdzielona z modem
komputerowym (brak odbieranych połączeń głosowych)

Jeżeli posiadasz oddzielną linię do faksów, na której nie odbierasz połączeń głosowych i masz podłączony
modem komputerowy, ustaw drukarkę zgodnie z opisem w tym rozdziale.

Uwaga Jeśli posiadasz modem komputerowy, modem korzysta z tej samej linii co drukarka. Nie możesz
jednocześnie korzystać z modemu i drukarki. Przykładowo nie możesz używać drukarki do faksowania, kiedy
używasz modemu komputerowego do wysyłania wiadomości e-mail czy uzyskiwania dostępu do Internetu.

• Ustawienie drukarki do pracy z modemem komputerowym
• Konfiguracja drukarki do pracy z komputerowym modemem DSL/ADSL
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Ustawienie drukarki do pracy z modemem komputerowym
Jeśli tej samej linii telefonicznej używasz do wysyłania faksów i korzystania z modemu komputerowego, wykonaj
następujące kroki, aby skonfigurować drukarkę.

Widok drukarki z tyłu

1 Ścienne gniazdko telefoniczne

2 Skorzystaj z kabla telefonicznego dostarczonego wraz z drukarką i podłącz go do portu 1-
LINE.
Konieczne może być podłączenie dołączonego przewodu telefonicznego do dostarczonego
adaptera dla danego kraju/regionu.

3 Komputer z modemem

Konfiguracja drukarki do pracy z modemem komputerowym
1. Wyjmij biały wtyk z portu oznaczonego jako 2-EXT z tyłu drukarki.
2. Znajdź kabel telefoniczny łączący komputer (modem) ze ściennym gniazdem telefonicznym. Odłącz kabel

od ściennego gniazda telefonicznego i podłącz go do portu oznaczonego jako 2-EXT z tyłu drukarki.
3. Korzystając z kabla telefonicznego dostarczonego wraz z drukarką, podłącz jeden koniec do ściennego

gniazda telefonicznego, a następnie podłącz drugi koniec do portu oznaczonego jako 1-LINE z tyłu drukarki.

Uwaga Konieczne może być podłączenie dołączonego przewodu telefonicznego do dostarczonego
adaptera dla danego kraju/regionu.

Jeśli drukarka nie zostanie podłączona do ściennego gniazda telefonicznego przy użyciu dostarczonego
kabla, faksowanie może być niemożliwe. Ten specjalny przewód telefoniczny różni się od przewodów
telefonicznych, które mogą być już dostępne w domu lub w biurze.

4. Jeśli oprogramowanie modemu jest skonfigurowane do automatycznego odbierania faksów w komputerze,
wyłącz to ustawienie.

Uwaga Jeżeli ustawienie automatycznego odbierania faksów nie zostanie wyłączone
w oprogramowaniu modemu, drukarka nie może odbierać faksów.

5. Włącz ustawienie Odbieranie automatyczne.
6. (Opcjonalnie) Zmień ustawienie Dzwon. do odebr. na najniższą wartość (dwa dzwonki).
7. Uruchom test faksu.

Gdy telefon dzwoni, drukarka odbiera automatycznie po ilości dzwonków wybranej w ustawieniu Dzwon. do
odebr.. Drukarka zaczyna emitować dźwięki odbioru faksu do urządzenia faksowego nadawcy i odbiera faks.

Jeżeli pojawi się problem podczas konfiguracji drukarki do pracy z opcjonalnym sprzętem, skontaktuj się
z lokalnym dostawcą usług lub sprzedawcą, aby uzyskać pomoc.

Konfiguracja drukarki do pracy z komputerowym modemem DSL/ADSL
Jeśli używasz linii DSL do wysyłania faksów, wykonaj następujące instrukcje, aby skonfigurować faks.
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1 Ścienne gniazdko telefoniczne

2 Rozdzielacz równoległy

3 Filtr DSL/ADSL
Podłącz jeden koniec kabla dołączonego do drukarki do gniazdka telefonicznego, a drugi do
portu 1-LINE z tyłu drukarki. Podłącz drugi koniec przewodu do filtra DSL/ADSL.
Konieczne może być podłączenie dołączonego przewodu telefonicznego do dostarczonego
adaptera dla danego kraju/regionu.

4 Komputer

5 Komputerowy modem DSL/ADSL

Uwaga Musisz kupić rozdzielacz równoległy. Rozdzielacz równoległy ma jedno gniazdo RJ-11 z przodu
i dwa gniazda RJ-11 z tyłu. Nie używaj 2-liniowego rozdzielacza telefonicznego, rozdzielacza szeregowego
lub równoległego, który ma dwa porty RJ-11 z przodu i wtyczkę z tyłu.

Konfiguracja drukarki do pracy z komputerowym modemem DSL/ADSL
1. Zamów filtr DSL u dostawcy usług DSL.
2. Korzystając z kabla telefonicznego dostarczonego wraz z drukarką, podłącz jeden koniec do filtru DSL,

a drugi koniec do portu oznaczonego jako 1-LINE z tyłu drukarki.

Uwaga Konieczne może być podłączenie dołączonego przewodu telefonicznego do dostarczonego
adaptera dla danego kraju/regionu.

Jeśli drukarka nie zostanie podłączona do ściennego gniazda telefonicznego przy użyciu dostarczonego
kabla i filtra DSL, faksowanie może być niemożliwe. Ten specjalny przewód telefoniczny różni się od
przewodów telefonicznych, które mogą być już dostępne w domu lub w biurze.

3. Podłącz filtr DSL do rozdzielacza równoległego.
4. Podłącz modem DSL do rozdzielacza równoległego.
5. Podłącz rozdzielacz równoległy do ściennego gniazda telefonicznego.
6. Uruchom test faksu.

Gdy telefon dzwoni, drukarka odbiera automatycznie po ilości dzwonków wybranej w ustawieniu Dzwon. do
odebr.. Drukarka zaczyna emitować dźwięki odbioru faksu do urządzenia faksowego nadawcy i odbiera faks.

Jeżeli pojawi się problem podczas konfiguracji drukarki do pracy z opcjonalnym sprzętem, skontaktuj się
z lokalnym dostawcą usług lub sprzedawcą, aby uzyskać pomoc.
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Przypadek H: Współdzielona linia głosowa/faksowa z modemem komputerowym
Istnieją dwa różne sposoby skonfigurowania drukarki do pracy z komputerem, w zależności od liczby portów
telefonicznych w komputerze. Przed rozpoczęciem sprawdź, czy komputer ma jedno czy dwa gniazda
telefoniczne.

Uwaga Jeżeli komputer ma tylko jedno gniazdo telefoniczne, musisz zakupić rozdzielacz równoległy, taki jak
na rysunku. (Rozdzielacz równoległy ma jeden port RJ-11 z przodu i dwa porty RJ-11 z tyłu. Nie używaj 2-
liniowego rozdzielacza telefonicznego, rozdzielacza szeregowego lub równoległego, który ma dwa porty
RJ-11 z przodu i wtyczkę z tyłu.)

• Współdzielona linia głosowa/faksu z modemem komputerowym
• Współdzielona linia głosowa/faksu z modemem komputerowym DSL/ADSL

Współdzielona linia głosowa/faksu z modemem komputerowym
Jeśli dana linia telefoniczna jest wykorzystywana do połączeń faksowych i telefonicznych, wykonaj podane
instrukcje konfiguracji faksu.

Istnieją dwa różne sposoby skonfigurowania drukarki do pracy z komputerem, w zależności od liczby portów
telefonicznych w komputerze. Przed rozpoczęciem sprawdź, czy komputer ma jedno czy dwa gniazda
telefoniczne.

Uwaga Jeżeli komputer ma tylko jedno gniazdo telefoniczne, musisz zakupić rozdzielacz równoległy, taki jak
na rysunku. (Rozdzielacz równoległy ma jeden port RJ-11 z przodu i dwa porty RJ-11 z tyłu. Nie używaj 2-
liniowego rozdzielacza telefonicznego, rozdzielacza szeregowego lub równoległego, który ma dwa porty
RJ-11 z przodu i wtyczkę z tyłu.)

Przykład rozdzielacza równoległego

Konfiguracja drukarki do pracy na tej samej linii telefonicznej, do której jest podłączony komputer
z dwoma gniazdami telefonicznymi

Widok drukarki z tyłu

1 Ścienne gniazdko telefoniczne

2 Użyj kabla telefonicznego dostarczonego wraz z drukarką do podłączenia go do portu 1-LINE.

3 Rozdzielacz równoległy
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4 Komputer z modemem

5 Telefon

1. Wyjmij biały wtyk z portu oznaczonego jako 2-EXT z tyłu drukarki.
2. Znajdź kabel telefoniczny łączący komputer (modem) ze ściennym gniazdem telefonicznym. Odłącz kabel

od ściennego gniazda telefonicznego i podłącz go do portu oznaczonego jako 2-EXT z tyłu drukarki.
3. Podłącz telefon do gniazda OUT (wyjście) z tyłu modemu.
4. Korzystając z kabla telefonicznego dostarczonego wraz z drukarką, podłącz jeden koniec do ściennego

gniazda telefonicznego, a następnie podłącz drugi koniec do portu oznaczonego jako 1-LINE z tyłu drukarki.

Uwaga Konieczne może być podłączenie dołączonego przewodu telefonicznego do dostarczonego
adaptera dla danego kraju/regionu.

Jeśli drukarka nie zostanie podłączona do ściennego gniazda telefonicznego przy użyciu dostarczonego
kabla, faksowanie może być niemożliwe. Ten specjalny przewód telefoniczny różni się od przewodów
telefonicznych, które mogą być już dostępne w domu lub w biurze.

5. Jeśli oprogramowanie modemu jest skonfigurowane do automatycznego odbierania faksów w komputerze,
wyłącz to ustawienie.

Uwaga Jeżeli ustawienie automatycznego odbierania faksów nie zostanie wyłączone
w oprogramowaniu modemu, drukarka nie może odbierać faksów.

6. Teraz musisz wybrać pomiędzy automatycznym a ręcznym odbieraniem połączeń przez drukarkę:
• Jeżeli drukarkę ustawiono na automatyczne odbieranie faksów, będzie ona odbierała wszystkie

połączenia przychodzące i faksy. W takim przypadku drukarka nie może odróżnić połączeń faksowych
od głosowych. Jeśli więc sądzisz, że połączenie może być połączeniem głosowym, musisz je odebrać,
zanim zrobi to drukarka. Aby skonfigurować drukarkę do automatycznego odbierania połączeń, włącz
opcję Odbieranie automatyczne.

• Jeśli drukarka została skonfigurowana do ręcznego odbierania faksów, musisz osobiście odbierać
faksy przychodzące, w przeciwnym razie drukarka nie będzie mogła odbierać faksów. Aby
skonfigurować drukarkę, tak aby można było odbierać połączenia ręcznie, wyłącz ustawienie
Odbieranie automatyczne.

7. Uruchom test faksu.

Jeżeli podniesiesz słuchawkę, zanim drukarka odbierze połączenie, i usłyszysz sygnał faksu urządzenia
wysyłającego, musisz ręcznie odebrać faks.

Jeśli tej samej linii telefonicznej używasz do połączeń głosowych, wysyłania faksów i korzystania z modemu
komputerowego, wykonaj następujące kroki, aby skonfigurować faks.

Jeżeli pojawi się problem podczas konfiguracji drukarki do pracy z opcjonalnym sprzętem, skontaktuj się
z lokalnym dostawcą usług lub sprzedawcą, aby uzyskać pomoc.

Współdzielona linia głosowa/faksu z modemem komputerowym DSL/ADSL
Wykonaj podane instrukcje, jeśli komputer jest wyposażony w modem DSL/ADSL

(ciąg dalszy)
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1 Ścienne gniazdko telefoniczne

2 Rozdzielacz równoległy

3 Filtr DSL/ADSL

4 Użyj dostarczonego kabla telefonicznego i podłącz go do portu 1-LINE z tyłu drukarki.
Konieczne może być podłączenie dołączonego przewodu telefonicznego do dostarczonego
adaptera dla danego kraju/regionu.

5 Modem DSL/ADSL

6 Komputer

7 Telefon

Uwaga Musisz kupić rozdzielacz równoległy. Rozdzielacz równoległy ma jedno gniazdo RJ-11 z przodu
i dwa gniazda RJ-11 z tyłu. Nie używaj 2-liniowego rozdzielacza telefonicznego, rozdzielacza szeregowego
lub równoległego, który ma dwa porty RJ-11 z przodu i wtyczkę z tyłu.

Konfiguracja drukarki do pracy z komputerowym modemem DSL/ADSL
1. Zamów filtr DSL u dostawcy usług DSL.

Uwaga Telefony podłączone w inny sposób do tej samej domowej lub firmowej linii telefonicznej
z usługą DSL powinny być podłączone do dodatkowych filtrów DSL, w przeciwnym razie podczas
połączeń głosowych będzie słychać zakłócenia.

2. Korzystając z kabla telefonicznego dostarczonego wraz z drukarką, podłącz jeden koniec do filtru DSL,
a drugi koniec do portu oznaczonego jako 1-LINE z tyłu drukarki.

Uwaga Konieczne może być podłączenie dołączonego przewodu telefonicznego do dostarczonego
adaptera dla danego kraju/regionu.

Jeśli drukarka nie zostanie podłączona do ściennego gniazda telefonicznego przy użyciu dostarczonego
kabla i filtra DSL, faksowanie może być niemożliwe. Ten specjalny przewód telefoniczny różni się od
przewodów telefonicznych, które mogą być już dostępne w domu lub w biurze.

3. Jeśli posiadasz równoległy system telefoniczny, wyjmij białą zatyczkę z portu oznaczonego 2-EXT z tyłu
drukarki, a następnie podłącz telefon do tego portu.

4. Podłącz filtr DSL do rozdzielacza równoległego.
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5. Podłącz modem DSL do rozdzielacza równoległego.
6. Podłącz rozdzielacz równoległy do ściennego gniazda telefonicznego.
7. Uruchom test faksu.

Gdy telefon dzwoni, drukarka odbiera automatycznie po ilości dzwonków wybranej w ustawieniu Dzwon. do
odebr.. Drukarka zaczyna emitować dźwięki odbioru faksu do urządzenia faksowego nadawcy i odbiera faks.

Jeżeli pojawi się problem podczas konfiguracji drukarki do pracy z opcjonalnym sprzętem, skontaktuj się
z lokalnym dostawcą usług lub sprzedawcą, aby uzyskać pomoc.

Przypadek I: Współdzielona linia głosowa/faksowa z automatyczną sekretarką
Jeżeli połączenia głosowe i faksy są odbierane na tej samej linii telefonicznej i podłączona jest do niej
automatyczna sekretarka odpowiadająca na połączenia głosowe, ustaw drukarkę zgodnie z opisem w tej części.

Widok drukarki z tyłu

1 Ścienne gniazdko telefoniczne

2 Użyj dostarczonego przewodu telefonicznego do podłączenia do portu 1-LINE z tyłu drukarki
Konieczne może być podłączenie dołączonego przewodu telefonicznego do dostarczonego
adaptera dla danego kraju/regionu.

3 Automatyczna sekretarka

4 Telefon (opcjonalnie)

Konfiguracja drukarki do pracy ze współdzieloną linią głosową/faksową, do której jest podłączona
automatyczna sekretarka
1. Wyjmij biały wtyk z portu oznaczonego jako 2-EXT z tyłu drukarki.
2. Odłącz automatyczną sekretarkę z gniazdka telefonicznego w ścianie i podłącz ją do portu oznaczonego 2-

EXT z tyłu drukarki.

Uwaga Jeżeli nie podłączysz automatycznej sekretarki bezpośrednio do drukarki, na automatycznej
sekretarce mogą nagrać się dźwięki faksu nadawcy, a drukarka może nie odebrać faksu.

3. Korzystając z kabla telefonicznego dostarczonego wraz z drukarką, podłącz jeden koniec do ściennego
gniazda telefonicznego, a następnie podłącz drugi koniec do portu oznaczonego jako 1-LINE z tyłu drukarki.

Uwaga Konieczne może być podłączenie dołączonego przewodu telefonicznego do dostarczonego
adaptera dla danego kraju/regionu.

Jeśli drukarka nie zostanie podłączona do ściennego gniazda telefonicznego przy użyciu dostarczonego
kabla, faksowanie może być niemożliwe. Ten specjalny przewód telefoniczny różni się od przewodów
telefonicznych, które mogą być już dostępne w domu lub w biurze.
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4. (Opcjonalne) Jeśli w automatycznej sekretarce nie ma wbudowanego telefonu, możesz dla wygody
podłączyć telefon z tyłu automatycznej sekretarki do gniazda OUT.

Uwaga Jeśli automatyczna sekretarka nie pozwala na podłączenie telefonu zewnętrznego, można
zakupić rozdzielacz równoległy (zwany także rozgałęziaczem) i użyć go do podłączenia automatycznej
sekretarki i telefonu do drukarki. Do tego typu połączeń można użyć standardowego kabla
telefonicznego.

5. Włącz ustawienie Odbieranie automatyczne.
6. Ustaw automatyczną sekretarkę tak, aby połączenia były odbierane po małej liczbie dzwonków.
7. Zmień ustawienie Dzwon. do odebr. w drukarce na maksymalną liczbę dzwonków obsługiwaną przez

drukarkę. (Maksymalna liczba dzwonków zależy od kraju/regionu.)
8. Uruchom test faksu.

Kiedy telefon dzwoni, automatyczna sekretarka odpowie po określonej liczbie dzwonków, a następnie odtworzy
nagrane powitanie. Drukarka monitoruje rozmowę "nasłuchując" dźwięków faksu. Jeśli zostaną wykryte tony
przychodzącego faksu, drukarka wyemituje dźwięki odbioru faksu i odbierze faks. Jeśli nie będzie tonów faksu,
drukarka przestanie monitorować linię i sekretarka będzie mogła nagrać wiadomość.

Jeżeli pojawi się problem podczas konfiguracji drukarki do pracy z opcjonalnym sprzętem, skontaktuj się
z lokalnym dostawcą usług lub sprzedawcą, aby uzyskać pomoc.

Przypadek J: Współdzielona linia głosowa/faksowa z modemem komputerowym
i automatyczną sekretarką

Jeżeli odbierasz zarówno połączenia głosowe jaki faksy na tej samej linii i masz podłączony modem
komputerowy jak i automatyczną sekretarkę, ustaw drukarkę zgodnie z opisem w tej części.

Uwaga Ponieważ modem komputerowy korzysta z tej samej linii, co drukarka, nie jest możliwe równoczesne
używanie modemu i drukarki. Przykładowo nie możesz używać drukarki do faksowania, kiedy używasz
modemu komputerowego do wysyłania wiadomości e-mail czy uzyskiwania dostępu do Internetu.

• Współdzielona linia głosowa/faksu z modemem komputerowym i automatyczną sekretarką
• Współdzielona linia głosowa/faksowa z modemem komputerowym DSL/ADSL i automatyczną sekretarką

Współdzielona linia głosowa/faksu z modemem komputerowym i automatyczną sekretarką
Istnieją dwa różne sposoby skonfigurowania drukarki do pracy z komputerem, w zależności od liczby portów
telefonicznych w komputerze. Przed rozpoczęciem sprawdź, czy komputer ma jedno czy dwa gniazda
telefoniczne.

Uwaga Jeżeli komputer ma tylko jedno gniazdo telefoniczne, musisz zakupić rozdzielacz równoległy, taki jak
na rysunku. (Rozdzielacz równoległy ma jeden port RJ-11 z przodu i dwa porty RJ-11 z tyłu. Nie używaj 2-
liniowego rozdzielacza telefonicznego, rozdzielacza szeregowego lub równoległego, który ma dwa porty
RJ-11 z przodu i wtyczkę z tyłu.)

Przykład rozdzielacza równoległego

Konfiguracja drukarki do pracy na tej samej linii telefonicznej, do której jest podłączony komputer
z dwoma gniazdami telefonicznymi
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Widok drukarki z tyłu

1 Ścienne gniazdko telefoniczne

2 Port telefoniczny „IN” w komputerze

3 Port telefoniczny „OUT” w komputerze

4 Telefon (opcjonalnie)

5 Automatyczna sekretarka

6 Komputer z modemem

7 Użyj kabla telefonicznego dostarczonego wraz z drukarką do podłączenia go do portu 1-LINE.
Konieczne może być podłączenie dołączonego przewodu telefonicznego do dostarczonego
adaptera dla danego kraju/regionu.

1. Wyjmij biały wtyk z portu oznaczonego jako 2-EXT z tyłu drukarki.
2. Znajdź kabel telefoniczny łączący komputer (modem) ze ściennym gniazdem telefonicznym. Odłącz kabel

od ściennego gniazda telefonicznego i podłącz go do portu oznaczonego jako 2-EXT z tyłu drukarki.
3. Odłącz automatyczną sekretarkę z gniazdka telefonicznego w ścianie i podłącz ją do portu oznaczonego

„OUT” z tyłu komputera (z modemu komputera).
4. Korzystając z kabla telefonicznego dostarczonego wraz z drukarką, podłącz jeden koniec do ściennego

gniazda telefonicznego, a następnie podłącz drugi koniec do portu oznaczonego jako 1-LINE z tyłu drukarki.

Uwaga Konieczne może być podłączenie dołączonego przewodu telefonicznego do dostarczonego
adaptera dla danego kraju/regionu.

Jeśli drukarka nie zostanie podłączona do ściennego gniazda telefonicznego przy użyciu dostarczonego
kabla, faksowanie może być niemożliwe. Ten specjalny przewód telefoniczny różni się od przewodów
telefonicznych, które mogą być już dostępne w domu lub w biurze.

5. (Opcjonalne) Jeśli w automatycznej sekretarce nie ma wbudowanego telefonu, możesz dla wygody
podłączyć telefon z tyłu automatycznej sekretarki do gniazda OUT.

Uwaga Jeśli automatyczna sekretarka nie pozwala na podłączenie telefonu zewnętrznego, można
zakupić rozdzielacz równoległy (zwany także rozgałęziaczem) i użyć go do podłączenia automatycznej
sekretarki i telefonu do drukarki. Do tego typu połączeń można użyć standardowego kabla
telefonicznego.
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6. Jeśli oprogramowanie modemu jest skonfigurowane do automatycznego odbierania faksów w komputerze,
wyłącz to ustawienie.

Uwaga Jeżeli ustawienie automatycznego odbierania faksów nie zostanie wyłączone
w oprogramowaniu modemu, drukarka nie może odbierać faksów.

7. Włącz ustawienie Odbieranie automatyczne.
8. Ustaw automatyczną sekretarkę tak, aby połączenia były odbierane po małej liczbie dzwonków.
9. Zmień ustawienie Dzwonków do odebrania w drukarce na maksymalną liczbę dzwonków obsługiwaną

przez drukarkę. (Maksymalna liczba dzwonków zależy od kraju/regionu.)
10. Uruchom test faksu.

Kiedy telefon dzwoni, automatyczna sekretarka odpowie po określonej liczbie dzwonków, a następnie odtworzy
nagrane powitanie. Drukarka monitoruje rozmowę "nasłuchując" dźwięków faksu. Jeśli zostaną wykryte tony
przychodzącego faksu, drukarka wyemituje dźwięki odbioru faksu i odbierze faks. Jeśli nie będzie tonów faksu,
drukarka przestanie monitorować linię i sekretarka będzie mogła nagrać wiadomość.

Jeżeli pojawi się problem podczas konfiguracji drukarki do pracy z opcjonalnym sprzętem, skontaktuj się
z lokalnym dostawcą usług lub sprzedawcą, aby uzyskać pomoc.

Współdzielona linia głosowa/faksowa z modemem komputerowym DSL/ADSL i automatyczną
sekretarką

1 Ścienne gniazdko telefoniczne

2 Rozdzielacz równoległy

3 Filtr DSL/ADSL

4 Przewód telefoniczny dostarczony z drukarką podłączony do portu 1-LINE z tyłu drukarki
Konieczne może być podłączenie dołączonego przewodu telefonicznego do dostarczonego
adaptera dla danego kraju/regionu.

5 Modem DSL/ADSL

6 Komputer

7 Automatyczna sekretarka

8 Telefon (opcjonalnie)

Uwaga Musisz kupić rozdzielacz równoległy. Rozdzielacz równoległy ma jedno gniazdo RJ-11 z przodu
i dwa gniazda RJ-11 z tyłu. Nie używaj 2-liniowego rozdzielacza telefonicznego, rozdzielacza szeregowego
lub równoległego, który ma dwa porty RJ-11 z przodu i wtyczkę z tyłu.
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Konfiguracja drukarki do pracy z komputerowym modemem DSL/ADSL
1. Zamów filtr DSL/ADSL u dostawcy usług DSL/ADSL.

Uwaga Telefony podłączone w inny sposób do tej samej domowej lub firmowej linii telefonicznej
z usługą DSL/ADSL powinny być podłączone do dodatkowych filtrów DSL/ADSL, w przeciwnym razie
podczas połączeń głosowych będzie słychać zakłócenia.

2. Korzystając z kabla telefonicznego dostarczonego wraz z drukarką, podłącz jeden koniec do filtru DSL/
ADSL, a drugi koniec do portu oznaczonego jako 1-LINE z tyłu drukarki.

Uwaga Konieczne może być podłączenie dołączonego przewodu telefonicznego do dostarczonego
adaptera dla danego kraju/regionu.

Jeśli drukarka nie zostanie podłączona do ściennego gniazda telefonicznego przy użyciu dostarczonego
kabla i filtra DSL/ADSL, faksowanie może być niemożliwe. Ten specjalny przewód telefoniczny różni się
od przewodów telefonicznych, które mogą być już dostępne w domu lub w biurze.

3. Podłącz filtr DSL/ADSL do rozdzielacza.
4. Odłącz automatyczną sekretarkę od ściennego gniazdka telefonicznego i podłącz ją do portu oznaczonego

jako 2-EXT z tyłu drukarki.

Uwaga Jeżeli nie podłączysz automatycznej sekretarki bezpośrednio do drukarki, na automatycznej
sekretarce mogą nagrać się dźwięki faksu nadawcy, a drukarka może nie odebrać faksu.

5. Podłącz modem DSL do rozdzielacza równoległego.
6. Podłącz rozdzielacz równoległy do ściennego gniazda telefonicznego.
7. Ustaw automatyczną sekretarkę tak, aby połączenia były odbierane po małej liczbie dzwonków.
8. Zmień ustawienie Dzwon. do odebr. w drukarce na maksymalną liczbę dzwonków obsługiwaną przez

drukarkę.

Uwaga Maksymalna liczba dzwonków zależy od kraju/regionu.

9. Uruchom test faksu.

Kiedy telefon dzwoni, automatyczna sekretarka odpowie po określonej liczbie dzwonków, a następnie odtworzy
nagrane powitanie. Drukarka monitoruje rozmowę "nasłuchując" dźwięków faksu. Jeśli zostaną wykryte tony
przychodzącego faksu, drukarka wyemituje dźwięki odbioru faksu i odbierze faks. Jeśli nie będzie tonów faksu,
drukarka przestanie monitorować linię i sekretarka będzie mogła nagrać wiadomość.

Jeśli tej samej linii telefonicznej używasz do połączeń głosowych, wysyłania faksów i korzystania z modemu DSL,
wykonaj następujące kroki, aby skonfigurować faks.

Jeżeli pojawi się problem podczas konfiguracji drukarki do pracy z opcjonalnym sprzętem, skontaktuj się
z lokalnym dostawcą usług lub sprzedawcą, aby uzyskać pomoc.

Przypadek K: Współdzielona linia głosowa/faksu z modemem komputerowym
i pocztą głosową

Jeżeli połączenia głosowe i faksy są odbierane na tej samej linii, podłączony jest do niej modem komputerowy
i korzystasz z usługi poczty głosowej operatora telefonicznego, ustaw drukarkę zgodnie z opisem w tej części.

Uwaga Jeżeli do odbioru połączeń faksowych wykorzystywana jest linia z usługą poczty głosowej, nie
można odbierać faksów w sposób automatyczny. Faksy trzeba będzie odbierać ręcznie. Oznacza to, że
konieczna jest obecność użytkownika, który osobiście odbiera połączenia przychodzące. Jeśli zamiast tego
chcesz odbierać faksy automatycznie, skontaktuj się z operatorem sieci telefonicznej, aby wykupić usługę
dzwonienia dystynktywnego lub załóż oddzielną linię telefoniczną do faksowania.

Ponieważ modem komputerowy korzysta z tej samej linii, co drukarka, nie jest możliwe równoczesne używanie
modemu i drukarki. Przykładowo nie możesz używać drukarki do faksowania, jeśli używasz modemu
komputerowego do wysyłania poczty e-mail lub uzyskiwania dostępu do Internetu.
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Istnieją dwa różne sposoby skonfigurowania drukarki do pracy z komputerem, w zależności od liczby portów
telefonicznych w komputerze. Przed rozpoczęciem sprawdź, czy komputer ma jedno czy dwa gniazda
telefoniczne.

• Jeżeli komputer ma tylko jedno gniazdo telefoniczne, musisz zakupić rozdzielacz równoległy, taki jak na
rysunku. (Rozdzielacz równoległy ma jeden port RJ-11 z przodu i dwa porty RJ-11 z tyłu. Nie używaj 2-
liniowego rozdzielacza telefonicznego, rozdzielacza szeregowego lub równoległego, który ma dwa porty
RJ-11 z przodu i wtyczkę z tyłu.)

Przykład rozdzielacza równoległego

• Jeżeli komputer ma dwa gniazda telefoniczne, skonfiguruj drukarkę tak, jak opisano poniżej:

Widok drukarki z tyłu

1 Ścienne gniazdko telefoniczne

2 Użyj kabla telefonicznego dostarczonego wraz z drukarką do podłączenia go do portu
1-LINE
Konieczne może być podłączenie dołączonego przewodu telefonicznego do dostarczonego
adaptera dla danego kraju/regionu.

3 Komputer z modemem

4 Telefon

Konfiguracja drukarki do pracy na tej samej linii telefonicznej, do której jest podłączony komputer
z dwoma gniazdami telefonicznymi
1. Wyjmij biały wtyk z portu oznaczonego jako 2-EXT z tyłu drukarki.
2. Znajdź kabel telefoniczny łączący komputer (modem) ze ściennym gniazdem telefonicznym. Odłącz kabel

od ściennego gniazda telefonicznego i podłącz go do portu oznaczonego jako 2-EXT z tyłu drukarki.
3. Podłącz telefon do gniazda OUT (wyjście) z tyłu modemu.
4. Korzystając z kabla telefonicznego dostarczonego wraz z drukarką, podłącz jeden koniec do ściennego

gniazda telefonicznego, a następnie podłącz drugi koniec do portu oznaczonego jako 1-LINE z tyłu drukarki.

Uwaga Konieczne może być podłączenie dołączonego przewodu telefonicznego do dostarczonego
adaptera dla danego kraju/regionu.

Jeśli drukarka nie zostanie podłączona do ściennego gniazda telefonicznego przy użyciu dostarczonego
kabla, faksowanie może być niemożliwe. Ten specjalny przewód telefoniczny różni się od przewodów
telefonicznych, które mogą być już dostępne w domu lub w biurze.
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5. Jeśli oprogramowanie modemu jest skonfigurowane do automatycznego odbierania faksów w komputerze,
wyłącz to ustawienie.

Uwaga Jeżeli ustawienie automatycznego odbierania faksów nie zostanie wyłączone
w oprogramowaniu modemu, drukarka nie może odbierać faksów.

6. Wyłącz ustawienie Odbieranie automatyczne.
7. Uruchom test faksu.

Obecność użytkownika jest konieczna, aby osobiście odebrać połączenia przychodzące, lub gdy drukarka nie
może odebrać faksów.

Jeżeli pojawi się problem podczas konfiguracji drukarki do pracy z opcjonalnym sprzętem, skontaktuj się
z lokalnym dostawcą usług lub sprzedawcą, aby uzyskać pomoc.

Konfiguracja faksu szeregowego
Dodatkowe informacje na temat konfiguracji drukarki do korzystania z telefonicznego systemu szeregowego w
różnych krajach/regionach można znaleźć na poniższych stronach internetowych.

Austria www.hp.com/at/faxconfig

Niemcy www.hp.com/de/faxconfig

Szwajcaria (region francuskojęzyczny) www.hp.com/ch/fr/faxconfig

Szwajcaria (region niemieckojęzyczny) www.hp.com/ch/de/faxconfig

Wielka Brytania www.hp.com/uk/faxconfig

Finlandia www.hp.fi/faxconfig

Dania www.hp.dk/faxconfig

Szwecja www.hp.se/faxconfig

Norwegia www.hp.no/faxconfig

Holandia www.hp.nl/faxconfig

Belgia (j. holenderski) www.hp.be/nl/faxconfig

Belgia (j. francuski) www.hp.be/fr/faxconfig

Portugalia www.hp.pt/faxconfig

Hiszpania www.hp.es/faxconfig

Francja www.hp.com/fr/faxconfig

Irlandia www.hp.com/ie/faxconfig

Włochy www.hp.com/it/faxconfig

Testowanie ustawień faksu
Możesz przetestować konfigurację faksu, by sprawdzić stan drukarki i upewnić się, że jest prawidłowo
skonfigurowana do faksowania. Przeprowadź ten test po zakończeniu konfiguracji drukarki do faksowania. Test
wykonuje następujące czynności:

• Sprawdzenie sprzętu.
• Sprawdzenie, czy do drukarki podłączony jest prawidłowy rodzaj kabla telefonicznego.
• Sprawdzenie, czy kabel telefoniczny jest podłączony do właściwego portu.
• Sprawdzenie sygnału wybierania.
• Sprawdzenie aktywnej linii telefonicznej.
• Sprawdzenie stanu połączenia linii telefonicznej

Testowanie ustawień faksu 97

http://www.hp.com/at/faxconfig
http://www.hp.com/de/faxconfig
http://www.hp.com/ch/fr/faxconfig
http://www.hp.com/ch/de/faxconfig
http://www.hp.com/uk/faxconfig
http://www.hp.fi/faxconfig
http://www.hp.dk/faxconfig
http://www.hp.se/faxconfig
http://www.hp.no/faxconfig
http://www.hp.nl/faxconfig
http://www.hp.be/nl/faxconfig
http://www.hp.be/fr/faxconfig
http://www.hp.pt/faxconfig
http://www.hp.es/faxconfig
http://www.hp.com/fr/faxconfig
http://www.hp.com/ie/faxconfig
http://www.hp.com/it/faxconfig


Drukarka drukuje raport z wynikami testu. Jeśli test się nie powiedzie, przejrzyj raport w poszukiwaniu informacji
o sposobie rozwiązania problemu i wykonaj test ponownie.

Testowanie konfiguracji faksu za pomocą panelu sterowania
1. Skonfiguruj drukarkę do faksowania, zgodnie z instrukcjami konfiguracji dotyczącymi konkretnego domu lub

biura.
2. Przed rozpoczęciem testu sprawdź, czy zainstalowano pojemniki z tuszem i czy załadowano papier

o właściwym formacie do podajnika wejściowego.
3. Na ekranie początkowym dotknij Faks, a następnie dotknij Ustawienia.
4. Dotknij Narzędzia, a następnie dotknij Uruchom test faksu.

Drukarka wyświetli stan testu na wyświetlaczu i wydrukuje raport.
5. Przejrzyj raport.

• Jeżeli test zakończył się powodzeniem, a problemy z faksowaniem nadal występują, sprawdź, czy
ustawienia faksowania wymienione w raporcie są poprawne. Niewypełnione lub nieprawidłowe
ustawienie faksu może powodować problemy z faksowaniem.

• Jeśli test się nie powiedzie, przejrzyj raport, aby uzyskać dalsze informacje o sposobie rozwiązania
wykrytych problemów.
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