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Informacje wstępne

Inne źródła informacji
Pełna Instrukcja obsługi drukarki jest dostępna na dysku DVD dostarczonym z drukarką. Zawiera ona informacje 
na następujące tematy:

• Wstęp
• Instalowanie oprogramowania
• Instalowanie drukarki
• Dostosowanie drukarki
• Obsługa papieru
• Praca z dwiema rolami
• Drukowanie
• Zarządzanie kolejkami zadań
• Zarządzanie kolorami
• Praktyczne przykłady drukowania
• Pobieranie informacji o użytkowaniu drukarki
• Obsługa pojemników z atramentem i głowic drukujących
• Konserwacja drukarki
• Akcesoria
• Rozwiązywanie problemów z papierem
• Rozwiązywanie problemów z jakością druku
• Rozwiązywanie problemów z wkładami atramentowymi i głowicami drukującymi
• Rozwiązywanie ogólnych problemów z drukarką
• Komunikaty o błędach wyświetlane na panelu przednim
• Centrum Obsługi HP
• Specyfikacje drukarki

Dalsze informacje są dostępne w witrynie pomocy technicznej firmy HP pod adresem  
http://www.hp.com/go/T790/knowledgecenter/ lub http://www.hp.com/go/T1300/knowledgecenter/.

Informacje prawne
© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej 
udziela się na produkty i usługi firmy HP, znajduje się w dołączonych do nich warunkach gwarancji. Żaden 
zapis w niniejszym dokumencie nie może być interpretowany jako gwarancja dodatkowa. Firma HP nie ponosi 
odpowiedzialności za ewentualne błędy techniczne czy redakcyjne występujące w niniejszym dokumencie.

Właściwą dla produktu ograniczoną gwarancję HP można znaleźć w menu Start komputera i/lub na dysku CD/DVD 
dostarczonym z urządzeniem. W niektórych krajach/regionach dołączana jest drukowana ograniczona gwarancja 
HP. W krajach/regionach, w których gwarancja nie jest dostarczana w postaci drukowanej, można zażądać kopii 
drukowanej, odwiedzając witrynę http://www.hp.com/go/orderdocuments/ lub pisząc na jeden z poniższych adresów:

Ameryka Północna: Hewlett Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, Stany Zjednoczone

Europa, Bliski Wschód i Afryka: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio 9, 20063 Cernusco s/Naviglio (MI), Włochy.

Kraje regionu Azja-Pacyfik: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, 911507. Singapur

Należy dołączyć nazwę produktu, okres gwarancji (znajdujący się na etykiecie z numerem seryjnym), nazwisko 
i adres pocztowy.

Zasady bezpieczeństwa
Stosowanie przedstawionych poniżej środków ostrożności zapewni prawidłową eksploatację drukarki i zapobiegnie 
jej uszkodzeniu. Zaleca się przestrzeganie tych środków ostrożności przez cały czas.

• Używaj napięcia zasilającego zgodnego z określonym na etykiecie. Unikaj przeciążania gniazdka sieci 
elektrycznej drukarki wieloma urządzeniami.

• Upewnij się, że drukarka jest prawidłowo uziemiona. Wadliwe uziemienie drukarki może być przyczyną 
porażenia prądem, pożaru i zwiększać podatność na zakłócenia elektromagnetyczne.

• Nie należy demontować ani naprawiać drukarki samodzielnie. W sprawie serwisu należy kontaktować się z 
lokalnym punktem usługowym firmy HP — patrz Instrukcja obsługi drukarki.
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• Należy używać wyłącznie przewodu elektrycznego dostarczonego razem z drukarką. Nie wolno uszkadzać, obcinać 
ani naprawiać przewodu zasilającego. Uszkodzony przewód zasilający może spowodować pożar lub porażenie 
prądem. Uszkodzony przewód zasilający należy wymienić na przewód zasilający zatwierdzony przez firmę HP.

• Nie pozwól, aby wewnętrzne elementy drukarki miały styczność z metalami lub cieczami (z wyjątkiem 
używanych w zestawach czyszczących HP). Mogłoby to spowodować pożar, porażenie prądem lub stwarzać 
inne poważne zagrożenie.

• Wyłączaj drukarkę i odłączaj kabel zasilania od gniazdka zasilającego w każdym z następujących przypadków:
• jeśli wkładasz dłonie do wnętrza drukarki;
• jeśli z drukarki wydobywa się dym lub niezwykły zapach;
• jeśli drukarka emituje dźwięki inne niż zazwyczaj podczas normalnego działania;
• jeśli element metalowy lub ciecz (inne niż używane do czyszczenia lub w procedurach konserwacyjnych) 

stykają się z wewnętrznymi częściami drukarki;
• podczas burzy z piorunami;
• w przypadku awarii zasilania.

Panel przedni

Na panelu przednim znajduje się duży obszar centralny, na którym wyświetlane są informacje dynamiczne i ikony. 
Z lewej i prawej strony w różnych sytuacjach może zostać wyświetlonych maksymalnie sześć nieruchomych ikon. 
Zwykle nie są one wyświetlane wszystkie jednocześnie.

Nieruchome ikony z lewej i prawej strony

• Naciśnij przycisk , aby powrócić do ekranu głównego.

• Naciśnij przycisk , aby wyświetlić Pomoc dotyczącą bieżącego ekranu.
• Naciśnij przycisk , aby przejść do poprzedniej pozycji.
• Naciśnij przycisk , aby przejść do następnej pozycji.

• Naciśnij przycisk , aby powrócić do poprzedniego ekranu. Nie spowoduje to utraty żadnych zmian 
wprowadzonych na bieżącym ekranie.

• Naciśnij przycisk , aby zatrzymać bieżący proces.

Ruchome ikony na ekranie głównym
Na ekranie głównym są wyświetlane wyłącznie następujące elementy.

• Naciśnij przycisk , aby wyświetlić informacje o stanie drukarki, zmienić jej ustawienia lub zainicjować 
takie operacje, jak ładowanie papieru lub wymiana atramentu. Jeśli wymagane jest wykonanie pewnych 
zadań, pojawi się mniejsza ikona ostrzeżenia.

• Z prawej strony powyższego przycisku wyświetlany jest komunikat informujący o stanie drukarki lub 
najważniejszym aktywnym alercie. Naciśnij komunikat, aby wyświetlić listę wszystkich aktywnych alertów.

• Naciśnij przycisk , aby wydrukować plik z napędu flash USB lub , aby drukować 
z komputera za pomocą programu HP Direct Print.
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• Naciśnij przycisk , aby wyświetlić informacje o napędzie (lub napędach) flash USB. Ikona jest 
wyświetlana tylko wtedy, gdy podłączony jest co najmniej jeden napęd flash USB.

• Naciśnij przycisk , aby wyświetlić i organizować kolejkę zadań drukowania (tylko drukarki serii T1300). 
Jeśli istnieją zadania wstrzymane, pojawi się mniejsza ikona ostrzeżenia.

• Podczas drukowania zadania PostScript lub PDF (tylko drukarki PostScript) wyświetlana jest ikona 

Adobe PDF ; naciskanie jej nie wywołuje żadnych skutków.

Po pewnym czasie bezczynności drukarka przełącza się w tryb uśpienia, a panel przedni jest wyłączany. 

Aby zmienić czas, który musi upłynąć do przejścia do trybu uśpienia, naciśnij kolejno ikony , , 
a następnie pozycje Setup (Instalacja) > Front panel options (Opcje panelu przedniego) > Sleep mode wait time 
(Czas oczekiwania na tryb uśpienia). Czas, który można wybrać, wynosi od 30 do 240 sekund.

Każda interakcja z drukarką spowoduje jej wybudzenie ze stanu uśpienia i włączenie panelu przedniego.

Komunikaty o błędach wyświetlane na panelu przednim
Jeśli wyświetlony komunikat o błędzie nie jest opisany w tej tabeli i nie będzie wiadomo, jak na niego 
zareagować lub zalecane działanie nie rozwiązuje problemu, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy HP.

Komunikat lub kod Zalecenie

[Color] cartridge has altered 
(Wymieniono wkład koloru [kolor])

Sprawdź wkład.

[Color] cartridge has expired (Wkład 
koloru [kolor] jest przeterminowany)

Wymień wkład.

[Color] cartridge is low on ink (Niski 
poziom atramentu we wkładzie 
koloru [kolor])

Przygotuj nowy wkład tego samego koloru.

[Color] cartridge is missing (Brak 
wkładu koloru [kolor])

Włóż wkład z odpowiednim kolorem.

[Color] cartridge is out of ink (Brak 
atramentu we wkładzie koloru [kolor])

Wymień wkład.

[Color] cartridge is very low on ink 
(Bardzo niski poziom atramentu we 
wkładzie koloru [kolor])

Przygotuj nowy wkład tego samego koloru.

[Color] printhead #[n] error: not 
present (Błąd głowicy drukującej 
w kolorze [kolor] nr [n]: brak)

Włóż odpowiednią głowicę drukującą.

[Color] printhead #[n] error: please 
remove (Błąd głowicy drukującej 
w kolorze [kolor] nr [n]: proszę usunąć)

Wyjmij nieprawidłową głowicę drukującą i włóż nową głowicę 
drukującą odpowiedniego typu (kolor i numer).

[Color] printhead #[n] error: replace 
(Błąd głowicy drukującej: wymień)

Wyjmij niesprawną głowicę drukującą i włóż nową głowicę drukującą 
odpowiedniego typu (kolor i numer).

[Color] printhead #[n] error: reseat 
(Błąd głowicy drukującej w kolorze 
[kolor] nr [n]: zainstaluj ponownie)

Wyjmij i włóż ponownie tę samą głowicę drukującą lub spróbuj 
wyczyścić połączenia elektryczne. Jeżeli jest to konieczne, włóż nową 
głowicę drukującą.

Cutter replacement advised 
(Zalecenie wymiany obcinarki)

Skontaktuj się z pomocą techniczną firmy HP, aby wymienić obcinarkę.

Job queue notification 
(Powiadomienie o kolejce zadań)

Anuluj, wznów lub usuń zadanie.

Zalecenie konserwacji nr1 Skontaktuj się z pomocą techniczną firmy HP.
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Komunikat lub kod Zalecenie

Zalecenie konserwacji nr2 Skontaktuj się z pomocą techniczną firmy HP.

Paper loaded incorrectly 
(Nieprawidłowo załadowany 
papier): wyjmij papier

Wyjmij papier i załaduj go ponownie.

Nieprawidłowo ułożony papier: 
wyjmij papier

Wyjmij papier i załaduj go ponownie.

Błąd ścieżki papieru: nieprawidłowe 
załadowanie

Wyjmij papier i załaduj go ponownie.

Błąd ścieżki papieru: nieprawidłowe 
wyrównanie

Wyjmij papier i załaduj go ponownie.

Printhead replacement incomplete 
(Niezakończona wymiana głowicy 
drukującej). Uruchom go ponownie.

Ponownie uruchom proces wymiany głowicy drukującej.

Głowice drukujące wymagają 
osobnego sprawdzenia. Dokonaj 
wymiany.

Sprawdź głowice drukujące za pomocą wydruku diagnostyki obrazu 
i wymień wszystkie głowice, które nie działają prawidłowo.

Replace [color] cartridge (Wymień 
wkład koloru [kolor])

Wymień wkład.

Reseat [color] cartridge (Zainstaluj 
ponownie wkład koloru [kolor])

Wyjmij i ponownie zainstaluj ten sam wkład.

01.0, 01.1, 01.2 Uruchom ponownie drukarkę.

06:03 Uruchom ponownie drukarkę.

08:04 Uruchom ponownie drukarkę. Jeśli problem nadal występuje, uaktualnij 
oprogramowanie sprzętowe drukarki.

08:08 Ponów operację, która zakończyła się niepowodzeniem. Jeśli ponownie 
zakończy się ona niepowodzeniem, ponownie uruchom drukarkę. Jeśli 
problem nadal występuje, uaktualnij oprogramowanie sprzętowe drukarki.

21, 21.1, 21:03, 21.1:03, 21:13, 
21.2:13, 22.0, 22.1, 22.2, 22.3, 
22.x:03, 24

Uruchom ponownie drukarkę.

26:01, 26.x:01 Wykryto zły styk we wkładzie atramentowym (w takim przypadku x 
oznacza wkład w gnieździe x). Wyjmij i ponownie zainstaluj wkład. 
Jeżeli jest to konieczne, włóż nowy wkład atramentowy.

26:14 Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe drukarki.

27:01, 27.x:01 Zbyt wiele dysz głowic drukujących nie działa (w takim przypadku x 
oznacza głowicę w gnieździe x). Wyjmij i włóż ponownie głowicę 
drukującą lub spróbuj wyczyścić połączenia elektryczne. Jeżeli jest 
to konieczne, włóż nową głowicę drukującą.

27:03 Błąd wyrównania głowicy drukującej. Uruchom ponownie drukarkę.

27:14 Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe drukarki.

31:03, 41:03, 42:03, 45.1:03, 
45.2:03, 47:03, 56:03

Uruchom ponownie drukarkę.

61:01 Format pliku jest nieprawidłowy i drukarka nie może go przetworzyć. 
Sprawdź ustawienie języka graficznego drukarki. Jeżeli wysyłasz plik 
postscriptowy z systemu Mac OS poprzez połączenie USB, wybierz 
kodowanie ASCII w sterowniku i aplikacji. Sprawdź, czy nie są 
dostępne uaktualnienia oprogramowania układowego i sterownika.
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Komunikat lub kod Zalecenie

61:04.1, 61:04.2 Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe drukarki.

61:08.1 Usuń ochronę hasłem i ponownie wyślij zadanie.

62, 62:04, 63 Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe drukarki.

63:01 Drukarka nie może uzyskać adresu IP. Podłącz się do innej sieci lub 
zmień konfigurację IPv4.

63:04, 64 Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe drukarki.

64.1:01 Zewnętrzny dysk twardy został usunięty, gdy był w użyciu. Podłącz 
go ponownie, a następnie ponownie uruchom drukarkę.

64:04, 65, 65:04 Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe drukarki.

66:08 Zadanie nie może być drukowane, ponieważ do drukarki załadowano 
nieprawidłowy papier.

67, 67:04 Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe drukarki.

68:03 Uruchom ponownie drukarkę.

71.04 Brak pamięci. Aby tego uniknąć, w sterownikach HP-GL/2 i HP RTL 
wybierz polecenie Advanced (Zaawansowane), a następnie polecenie 
Send job as a bitmap (Wyślij zadanie w postaci mapy bitowej).

71:03 Uruchom ponownie drukarkę.

71:04 Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe drukarki.

74:04, 74.1:04 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego nie powiodła się. Naciśnij 
przycisk OK i spróbuj ponownie.

74.1 Spróbuj ponownie zaktualizować oprogramowanie sprzętowe. Nie 
próbuj używać komputera, gdy trwa aktualizowanie.

74.8:04 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego nie powiodła się. Być może plik 
oprogramowania sprzętowego jest nieprawidłowy. Pobierz go ponownie.

76:03 Uruchom ponownie drukarkę.

77:04, 78.1:04 Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe drukarki.

78:08 Drukowanie bez obramowania jest niemożliwe; ustawienie zostało 
zignorowane.

79:03 Uruchom ponownie drukarkę.

79:04, 79.1:04 Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe drukarki.

81:01, 86:01 Postępuj zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu panelu przedniego. 
Może pojawić się prośba o wykonanie procedury testowej i zapisanie 
kodu liczbowego przed skontaktowaniem się z Pomocą techniczną HP.

81:03, 84:03 Uruchom ponownie drukarkę.

86:01 Postępuj zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu panelu przedniego. 
Może pojawić się prośba o wykonanie procedury testowej i zapisanie 
kodu liczbowego przed skontaktowaniem się z Pomocą techniczną HP.

94, 94.1, 94:08 Rozpocznij ponownie kalibrację kolorów.

94:02 Niepowodzenie kalibracji kolorów. Sprawdź, czy rodzaj 
załadowanego papieru odpowiada wybranemu.


