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Na pocztku

Drukarka
fotograficzna

Przygotowania

Drukowanie bezpoœrednie

DPP-FP97
Drukowanie z aparatu
PictBridge
Drukowanie z urzdzenia
zgodnego z Bluetooth
Drukowanie z komputera

Komunikaty o bdach

Instrukcja obsugi

Rozwizywanie problemów

Przed rozpoczciem eksploatacji urzdzenia prosimy o dokadne
zapoznanie si z instrukcj „Przeczytaj w pierwszej kolejnoci”,
ulotk „Informacja o zestawach do drukowania” i z niniejsz
instrukcj obsugi. Prosimy ponadto o pozostawienie instrukcji do
wykorzystania w przyszoci.

Informacje dodatkowe

Zapis uytkownika
Symbol modelu i numer seryjny s podane na spodzie drukarki.
Prosimy o ich zanotowanie we wskazanych miejscach. Dane te
mog by potrzebne w przypadku kontaktowania si z Sony
w sprawach dotyczcych tego produktu.
Model: DPP-FP97
Numer seryjny: ________________________

© 2009 Sony Corporation

Przeczytaj dostarczon instrukcj
„Przeczytaj w pierwszej kolejnoœci” i ulotk
„Informacja o zestawach do drukowania”.

OSTRZE¯ENIE
Aby zmniejszy ryzyko poaru lub
poraenia prdem, nie wystawia
urzdzenia na deszcz i chroni je
przed wilgoci.

Dla klientów w Europie
Urzdzenie zostao przebadane i uznane za zgodne
z wymaganiami dyrektywy EMC, o ile dugo
uywanych przewodów poczeniowych nie
przekracza 3 metrów.

UWAGA
Na obraz z drukarki mog wpywa pola
elektromagnetyczne o okrelonej czstotliwoci.

Uwaga
Jeli adunki statyczne albo pola elektromagnetyczne
spowoduj przerwanie transmisji danych, naley na
nowo uruchomi uywany program albo odczy
i z powrotem podczy przewód USB.

Uwaga dla klientów z krajów,
w których obowizuj Dyrektywy
UE
Producentem tego produktu jest Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonia.
Przedstawicielem producenta w Unii Europejskiej
upowanionym do dokonania i potwierdzenia oceny
zgodnoci z wymaganiami zasadniczymi jest Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad dystrybucj na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony
Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58.
W sprawach serwisowych i gwarancyjnych naley
kontaktowa si z podmiotami, których adresy
podano w osobnych dokumentach gwarancyjnych lub
serwisowych, albo z najbliszym sprzedawc
produktów Sony.

Usuwanie zuytego sprztu
elektrycznego i elektronicznego
(dotyczy krajów Unii Europejskiej
i innych krajów europejskich
z wydzielonymi systemami zbierania
odpadów)
Ten symbol na produkcie
lub jego opakowaniu
oznacza, e produkt nie
powinien by zaliczany
do odpadów domowych.
Naley go przekaza do
odpowiedniego punktu,
który zajmuje si
zbieraniem
i recyklingiem urzdze
elektrycznych
i elektronicznych.
Prawidowe usunicie
produktu zapobiegnie
potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla
rodowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, których
przyczyn mogoby by niewaciwe usuwanie
produktu. Recykling materiaów pomaga
w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyska
szczegóowe informacje o recyklingu tego produktu,
naley si skontaktowa z wadzami lokalnymi, firm
wiadczc usugi oczyszczania lub sklepem,
w którym produkt ten zosta kupiony.
Kopiowanie, obróbka lub drukowanie materiaów
z pyt CD, audycji telewizyjnych, materiaów
chronionych prawami autorskimi (np. obrazów
i publikacji) i wszelkich innych materiaów innych
ni wasne nagrania i utwory jest ograniczone tylko
do uytku prywatnego i domowego. Brak praw
autorskich do takich materiaów lub brak
zezwolenia posiadaczy praw autorskich na
kopiowanie takich materiaów moe by przyczyn
naruszenia przepisów o ochronie praw autorskich
i spowodowa roszczenia o odszkodowanie ze
strony posiadaczy tych praw.
Wykorzystujc w drukarce zdjcia, naley zwraca
szczególn uwag na przestrzeganie przepisów
o ochronie praw autorskich. Wykorzystywanie lub
przetwarzanie wizerunków osób trzecich bez ich
zgody moe narusza prawa tych osób.
Wykonywanie zdj na pewnych pokazach,
wystpach i wystawach moe by zabronione.

Zalecenie dotyczce kopii
zapasowych
Aby unikn ryzyka utraty danych wskutek
przypadkowego uycia albo awarii drukarki, zaleca
si wykonywanie zapasowych kopii danych.
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Informacja
SPRZEDAWCA NIE B DZIE W ADNYM
PRZYPADKU PONOSI
ODPOWIEDZIALNO CI ZA WSZELKIE
SZKODY BEZPO REDNIE, INCYDENTALNE
ANI WTÓRNE DOWOLNEGO RODZAJU, ANI
ZA STRATY LUB WYDATKI WYNIKAJ CE
Z WADLIWO CI DOWOLNEGO PRODUKTU
LUB Z U YCIA DOWOLNEGO PRODUKTU.
Sony nie bdzie ponosi adnej odpowiedzialnoci
za wszelkie przypadkowe lub wtórne szkody lub
straty ani za utrat zawartoci nagrania, których
przyczyn moe by uytkowanie albo
uszkodzenie drukarki lub karty pamici.

Uwagi o ekranie LCD
• Obraz wywietlany na ekranie róni si jakoci
i kolorystyk od obrazu na wydruku. Wynika to
z rónic w stosowanych metodach reprodukcji
obrazu i profilach barw. Nie naley go uwaa za
wierne odwzorowanie przyszej odbitki.
• Nie naciska ekranu LCD. Grozi to
znieksztaceniem barw i awari.
• Dugotrwae wystawianie ekranu LCD na dziaanie
promieni sonecznych grozi powstaniem
uszkodze.
• Produkcja ekranu LCD odbywa si z uyciem
bardzo precyzyjnych technologii, dziki czemu
ponad 99,99% punktów dziaa normalnie. Mimo to,
na ekranie LCD mog si na stae pojawia
malekie czarne i / lub jasne punkty (biae,
czerwone, niebieskie lub zielone). Wystpowanie
tych punktów jest normalnym efektem procesu
produkcyjnego i w aden sposób nie wpywa na
nagranie.
• W niskiej temperaturze na ekranie LCD moe si
utrzymywa lad po obrazie. Nie wiadczy to
o uszkodzeniu.

Znaki handlowe i prawa autorskie
• „BRAVIA”, „BRAVIA” Sync,
, Cyber-shot,
, „Memory Stick”,
,
„Memory Stick Duo”,
,
„MagicGate Memory Stick”, „Memory Stick PRO”,
, „Memory Stick PRO
Duo”,
, „Memory Stick
PRO-HG Duo”,
, „Memory
Stick Micro”,
,
,
„Memory Stick-ROM”,
,
„MagicGate” i
s znakami
handlowymi Sony Corporation.
• HDMI,
i High-Definition Multimedia
Interface s znakami handlowymi lub zastrzeonymi znakami handlowymi HDMI Licensing LLC.
• Microsoft, Windows, Windows Vista i DirectX s
zastrzeonymi znakami handlowymi lub znakami
handlowymi Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i / lub w innych krajach.
• Intel i Pentium s zastrzeonymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi Intel Corporation.
• CompactFlash jest znakiem handlowym SanDisk
Corporation w Stanach Zjednoczonych.
•

lub xD-Picture Card™ jest znakiem
handlowym FUJIFILM Corporation.

•

jest znakiem handlowym FotoNation Inc.
w Stanach Zjednoczonych.

•

jest zastrzeonym znakiem
handlowym Ichikawa Soft Laboratory.
Wszystkie pozostae nazwy firm i produktów mog
by znakami handlowymi lub zastrzeonymi
znakami handlowymi odpowiednich firm.
W instrukcji nie s za kadym razem zamieszczane
symbole „™” i „®”.
Urzdzenie ma funkcj rozpoznawania twarzy.
Wykorzystano w nim technologi Sony Face
Recognition, opracowan przez firm Sony.
Znak sowny i logo Bluetooth s wasnoci
Bluetooth SIG Inc., a ich dowolne wykorzystanie
przez Sony Corporation odbywa si na zasadzie
licencji. Inne znaki handlowe i nazwy handlowe
nale do odpowiednich wacicieli.
Inne znaki handlowe i nazwy handlowe nale do
odpowiednich wacicieli.
Zlib
© 1995- 2002 Jean-loup Gailly i Mark Adler
Produkt wykorzystuje technologi iType™
i zawiera fonty firmy Monotype Imaging Inc.
iType™ jest znakiem handlowym Monotype
Imaging Inc.

•

•

•

•
•
•
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Uwagi dla
u¿ytkowników
Program © 2009 Sony Corporation
Dokumentacja © 2009 Sony Corporation
Wszystkie prawa zastrzeone. Niniejsza instrukcja
ani opisane w niej oprogramowanie nie mog by,
zarówno we fragmentach, jak i w caoci,
reprodukowane, tumaczone ani redukowane do
dowolnej postaci moliwej do odczytu maszynowego
bez uprzedniej pisemnej zgody Sony Corporation.
SONY CORPORATION NIE B DZIE W ADNYM
PRZYPADKU PONOSI ODPOWIEDZIALNO CI
ZA WSZELKIE SZKODY INCYDENTALNE,
WTÓRNE ANI SZCZEGÓLNE, KTÓRYCH PODSTAW BYBY DELIKT CYWILNO-PRAWNY,
UMOWA I INNE, ZWI ZANE Z NINIEJSZ
INSTRUKCJ , OPROGRAMOWANIEM LUB
INNYMI INFORMACJAMI TU ZAWARTYMI
ALBO Z ICH WYKORZYSTANIEM.
Uszkodzenie plomby na opakowaniu dysku
CD-ROM oznacza przyjcie wszystkich warunków
i postanowie niniejszej umowy. W przypadku
niewyraania zgody na te warunki i postanowienia
prosimy o bezzwoczny zwrot nieotwieranej koperty
z dyskiem, jak równie reszty pakietu, do miejsca
zakupu.
Sony Corporation zastrzega sobie prawo
wprowadzenia dowolnych zmian w niniejszej
instrukcji i w informacjach tu zawartych,
w dowolnym momencie i bez uprzedzenia.
Opisane tu oprogramowanie moe take podlega
postanowieniom oddzielnej umowy licencyjnej dla
uytkownika.
Zabrania si modyfikowania oraz kopiowania
wszelkiego rodzaju danych dostarczonych z tym
oprogramowaniem, takich jak przykadowe obrazy,
w celach innych ni wasny uytek. Kopiowanie
oprogramowania bez zezwolenia stanowi naruszenie
przepisów o ochronie praw autorskich.
Zwracamy uwag, e powielanie lub przetwarzanie
bez zezwolenia portretów lub prac chronionych
prawami autorskimi moe stanowi naruszenie praw
zastrzeonych dla posiadaczy tych praw.
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Instrukcja moe zawiera odesania do dalszych
informacji znajdujcych si w dostarczonych
ulotkach „Przeczytaj w pierwszej kolejnoci”
i „Informacja o zestawach do drukowania”.

Spis treœci
Uwagi dla u¿ytkowników ................4

Na pocz¹tku
Wykaz elementów ...........................7

Przygotowania
Sprawdzanie zawartoœci
opakowania ....................................9
Wk³adanie taœmy barwi¹cej .............9
Wk³adanie papieru ........................10
Pod³¹czanie do sieci .....................12
Dzia³anie w stanie pocz¹tkowym .... 13

Drukowanie bezpoœrednie
Ekran LCD .....................................14
Widok podgl¹du obrazu ................. 14
Widok indeksu ............................... 15
Drukowanie – podstawy ...............16
Wk³adanie karty pamiêci ................ 16
Drukowanie wybranych obrazów .... 17
Wykonywanie ró¿nych wydruków .18
Automatyczne korygowanie
nieudanego zdjêcia
(AUTO TOUCH-UP) .......................20
Edycja obrazu ...............................21
Powiêkszanie i zmniejszanie
obrazu ........................................... 21
Przemieszczanie obrazu ................. 21
Obracanie obrazu ........................... 21
Korygowanie obrazu ...................... 22

Filtracja obrazu .............................. 22
Korygowanie zaczerwienienia oczu 24
Drukowanie obrazu po edycji ......... 25
Zapisywanie obrazu po edycji ........ 25
Korzystanie z menu
„CreativePrint” ..............................26
Tworzenie albumu z wycinkami ..... 26
Tworzenie kalendarza ..................... 29
Nak³adanie na obraz odrêcznego
napisu, piecz¹tki lub fabrycznie
zdefiniowanej frazy ........................ 31
Dodawanie ramki ........................... 33
Wydruki z podzia³em na pola ......... 33
Wykonywanie zdjêæ do
dokumentów .................................. 34
Drukowanie zbiorcze (Index Print /
DPOF Print / Print All) ...................35
Wyœwietlanie pokazu slajdów .......36
Rezerwacja drukowania .................. 36
Drukowanie ................................... 36
Operacje na plikach ......................37
Kopiowanie obrazów ...................... 37
Kasowanie wybranych obrazów ..... 38
Formatowanie karty
„Memory Stick” ............................. 38
Formatowanie wewnêtrznej pamiêci 39
Zmienianie ustawieñ drukowania ..39
Drukowanie daty i godziny
wykonania zdjêcia .......................... 40
Zmienianie ustawieñ wyœwietlania /
drukarki ........................................44
Pod³¹czanie do telewizora o wysokiej
rozdzielczoœci i drukowanie ..........46
Pod³¹czanie do telewizora .............. 46
Drukowanie ................................... 47
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Drukowanie z u¿yciem przycisków
na drukarce ....................................47
Drukowanie z u¿yciem pilota
od telewizora ..................................47
Drukowanie z urz¹dzenia
zewnêtrznego ...............................49

Drukowanie z aparatu
PictBridge
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Informacje dodatkowe
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Instalacja sterownika drukarki ........55
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(Picture Motion Browser) .............59
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Bezpieczeñstwo ..............................81
Instalacja ........................................81
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Ograniczenia przy kopiowaniu ........82
Przy usuwaniu drukarki ..................82
Karty pamiêci ................................82
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S³owniczek ...................................88
Skorowidz .....................................89

Na pocz¹tku

Wykaz elementów
Szczegóy mona znale na stronach, których
numery podano w nawiasach.

Pyta czoowa drukarki

Na pocztku

A Przycisk 1 (wczania / trybu
czuwania) / WskaŸnik 1
(czuwania)
B Przycisk MENU
C Przyciski
(widoku indeksu)
(zmniejszania)/
(powikszania) (.strona 16)
D Ekran LCD

E Przycisk ENTER
F Przyciski kierunku (g/G/f/F)
G Przycisk AUTO TOUCH-UP
(.strona 20)
H Przycisk / wskaŸnik PRINT
I Przycisk CANCEL
J Gniazdo „Memory Stick PRO”
(Standard / Duo) (.strona 16,
82)
K Gniazdo dwuformatowe SD
memory Card / xD-Picture Card
(.strona 16, 83, 84)
L Gniazdo CompactFlash
(.strona 16, 84)
M Pokrywa komory na tac na
papier
N Komora na tac na papier
(.strona 11)
O WskaŸnik dostpu
P DŸwignia wyjmowania taœmy
barwicej (.strona 9)
Q Taœma barwica (sprzedawana
oddzielnie) (.strona 9)
R Pokrywa komory na taœm
barwic (.strona 9)
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Lewa strona drukarki
E Zcze HDMI OUT (wyjœciowe)
(.strona 46)
Kiedy drukarka ma by podczona do
telewizora o wysokiej rozdzielczoci, podcz
przewód HDMI do tego zcza.

F Zcze

USB (.strona 56)

Kiedy drukarka jest uywana w trybie PC,
podcz przewód USB do tego zcza.

G Zcze PictBridge/EXT
INTERFACE (.strona 49 do 52)

Ty drukarki
A Uchwyt
Przenoszc drukark, unie uchwyt jak na
ilustracji.
Przed uyciem drukarki opu uchwyt do
pierwotnego pooenia.

Uwagi
• Przed przenoszeniem drukarki naley
odczy albo wyj karty pamici,
urzdzenia zewntrzne, tac na papier,
zasilacz sieciowy i inne przewody.
W przeciwnym razie moe doj do awarii.
• Obró panel LCD do pierwotnego
pooenia.

B Otwory wentylacyjne
C Wyjœcie papieru
D Gniazdo DC IN 24 V
(.strona 12)
Podcz do tego gniazda dostarczony zasilacz
sieciowy. Nastpnie podcz przewód
zasilajcy do zasilacza i gniazdka sieciowego.
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Suy do podczenia aparatu cyfrowego
zgodnego z PictBridge, urzdzenia pamici
masowej takiego jak pami USB czy nonik
fotografii, adaptera USB Bluetooth
(DPPA-BT1*) lub zewntrznego urzdzenia
USB.
* Adapter USB Bluetooth DPPA-BT1 nie jest
sprzedawany w pewnych krajach.

Przygotowania

Sprawdzanie zawartoœci
opakowania

Wk³adanie taœmy
barwi¹cej

Prosimy o sprawdzenie, czy drukarce
towarzyszy wymienione poniej wyposaenie.
• Taca na papier (1 szt.)
• Zasilacz sieciowy (1 szt.)
• Przewód zasilajcy*1 (1 szt.)
• Przewód USB (1 szt.)
• Kasetka czyszczca (1 szt.) / Arkusz
czyszczcy (1 szt.)
• CD-ROM (programowy sterownik drukarki
do Windows 1.0 i program PMB (Picture
Motion Browser) 4.2)
• Instrukcja obsugi (ta broszura) (1 szt.)
• Instrukcja „Przeczytaj w pierwszej
kolejnoci” (1 szt.)
• Instrukcja „Informacja o zestawach do
drukowania” (1 szt.)
• Gwarancja (tylko w niektórych regionach)
(1 szt.)
• Umowa licencji na oprogramowanie Sony
(1 szt.)

1

Informacja o zestawach do
drukowania Sony
(sprzedawanych oddzielnie)

3

Wó taœm barwic do komory
w kierunku wskazywanym przez
strzak, tak aby wskoczya ona na
miejsce.

Zamknij pokryw komory na taœm
barwic.
Wyjmowanie taœmy barwicej
Unie niebiesk dwigni wyjmowania
i wysu zuyt tam.

Prosimy o uycie oferowanego oddzielnie
zestawu do drukowania Sony przeznaczonego
do tej drukarki. Wicej informacji podano
w dostarczonej ulotce „Informacja o zestawach
do drukowania”.
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Przygotowania

*1 Ksztat wtyczki i parametry przewodu zasilajcego
zale od miejsca zakupu drukarki.

2

Otwórz pokryw komory na taœm.
W tym celu pocignij pokryw.

Uwagi
• Nie dotyka tamy barwicej i nie przechowywa
jej w zapylonych miejscach. Odciski palców lub
kurz na tamie barwicej mog spowodowa
niedokadnoci na wydruku.
• Nie cofa tamy barwicej i nie wykonywa
wydruków przy uyciu cofnitej tamy.
Uniemoliwi to uzyskanie waciwych wydruków
i grozi awari. Jeli tama barwica nie trafia na
swoje miejsce, wyjmij j i wó na nowo. Jeli
problem wynika z nadmiernego luzu tamy
barwicej, przytrzymaj wcinit szpul tamy
i zwi tam w kierunku wskazywanym przez
strzak, aby usun luz.

Wk³adanie papieru
1

Otwórz pokryw tacy na papier.
Chwy za czci z boków tacy na papier
(oznaczone strzakami) i otwórz pokryw
tacy na papier.

Nie zwija taœmy
w pokazanych tu
kierunkach.

•
•
•
•

Nie rozbiera tamy.
Nie wyciga tamy z obudowy.
Nie wyjmowa barwicej podczas drukowania.
Unika umieszczania zestawu do drukowania
w miejscu naraonym na wysok temperatur,
du wilgotno, nadmierne zapylenie lub
bezporednie owietlenie soneczne. Naley go
przechowywa w chodnym, ciemnym miejscu
i zuy w krótkim czasie od daty produkcji.
Niewaciwe warunki przechowywania mog
spowodowa pogorszenie si stanu tamy
barwicej. Uycie takiej tamy moe wpywa na
jako wydruków, co nie jest objte gwarancj
i nie daje prawa do odszkodowania.
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2

Wó papier do tacy na papier.

3

Zamknij pokryw tacy na papier.

• Aby unikn zacicia si papieru lub awarii
drukarki, przed drukowaniem przestrzega
nastpujcych zalece:
– Nie pisa nic ani nie drukowa na powierzchni
papieru.
– Nie nakleja na papierze adnych etykiet
samoprzylepnych ani znaczków.
– Dokadajc papier do tacy, naley si upewni,
e liczba arkuszy nie przekracza 20.

4

Otwórz ruchom oson.

– Nie wkada do tacy rónych rodzajów papieru
do drukowania.

Przygotowania

– Nie drukowa ponownie na zadrukowanym
papierze. Dwukrotny wydruk obrazu na tym
samym arkuszu nie zwikszy nasycenia
wydruku.
– Uywa tylko papieru przeznaczonego do tej
drukarki.
– Nie uywa ponownie papieru, który zosta
wysunity bez zadrukowania.

5

Wó tac na papier do drukarki.

Uwagi
• Moesz woy do 20 arkuszy papieru. Starannie
przekartkuj papier. Nastpnie wó papier tak, aby
arkusz ochronny znajdowa si u góry. Wyjmij
z tacy arkusz ochronny.
• W przypadku braku arkusza ochronnego wó
papier do tacy tak, aby zadrukowywana
powierzchnia (bez nadruku) znajdowaa si u góry.
• Nie dotyka powierzchni przeznaczonej do
zadrukowania. Odciski palców po stronie
przeznaczonej do zadrukowania lub jej
zanieczyszczenie mog obniy jako druku.
• Nie zgina papieru przed zadrukowaniem i nie
odrywa perforacji.

Przechowywanie papieru
• Jeli papier ma by przechowywany w tacy na
papier, naley wyj tac z drukarki i zamkn
ruchom oson na tacy na papier.
• Unika przechowywania papieru w taki sposób, by
zadrukowane strony przez dugi czas stykay si ze
sob albo miay kontakt z przedmiotami z gumy
albo plastiku, w tym chlorkiem winylu
i substancjami zmikczajcymi. Grozi to zmianami
barw lub pogorszeniem si jakoci wydruku.
• Unika umieszczania papieru w miejscu
naraonym na wysok temperatur, du
wilgotno, nadmierne zapylenie lub bezporednie
owietlenie soneczne.
• Czciowo wykorzystany zestaw papieru naley
przechowywa w oryginalnej torebce lub do
podobnym opakowaniu.
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Pod³¹czanie do sieci
1
2

Wcz wtyk zasilacza sieciowego do
gniazda DC IN 24 V z tyu drukarki.
Podcz jeden koniec przewodu
zasilajcego do zasilacza
sieciowego, a drugi koniec do
gniazdka sieciowego.

10 cm

Uwagi
• Drukarki nie naley umieszcza na niestabilnym
podou, takim jak chwiejny stolik.
• Wokó drukarki naley pozostawi odpowiedni
ilo miejsca. Podczas drukowania, z tyu drukarki
kilkakrotnie wysuwa si papier. Za drukark musi
by co najmniej 10 cm wolnego miejsca.
• Zasilacz sieciowy naley podczy do atwo
dostpnego gniazdka sieciowego. W razie
problemów natychmiast odci zasilanie,
wyczajc wtyczk z gniazdka sieciowego.
• Nie zwiera styków na wtyku zasilacza
metalowymi przedmiotami. Grozi to awari.
• Nie uywa zasilacza sieciowego umieszczonego
w ciasnym miejscu, na przykad midzy cian
a meblem.
• Po zakoczeniu uywania zasilacza sieciowego
naley odczy go od gniazda DC IN 24 V
drukarki i wyczy z gniazdka sieciowego.
• Drukarka pozostaje pod napiciem zawsze, gdy
jest wczona do gniazdka sieciowego, nawet gdy
sama drukarka jest wyczona.
• Gniazdko sieciowe powinno si znajdowa jak
najbliej urzdzenia i pozostawa atwo dostpne.
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Zasilacz
sieciowy

Przewód zasilajcy

Do gniazdka
sieciowego

Uycie drukarki za granic –
Ÿróda zasilania
Drukarki i dostarczonego zasilacza sieciowego
mona uywa w dowolnym kraju lub regionie,
w którym napicie zasilania (przemienne)
wynosi od 100 do 240 V, 50/60 Hz.
Nie uywa elektrycznych transformatorów
(podrónych), gdy gro one niewaciw
prac zasilacza.

Dzia³anie w stanie
pocz¹tkowym
Kiedy drukarka zostanie wczona bez
woonej karty pamici lub podczonego
urzdzenia zewntrznego, pojawi si ekran
pocztkowy.

Przygotowania

Jeli przez 5 sekund nie zostanie uyta adna
funkcja drukarki, wczy si tryb
demonstracyjny. Nacinicie dowolnego
przycisku z wyjtkiem przycisku 1 (wczania
/ trybu czuwania) spowoduje powrót do ekranu
pocztkowego. Po naciniciu przycisku
ENTER wywietlone zostan obrazy
z wewntrznej pamici.
Kiedy jest woona karta pamici lub
podczone jest urzdzenie zewntrzne,
wywietlane s obrazy z woonej karty,
podczonego urzdzenia lub wewntrznej
pamici.
Sposób postpowania zaley od róda
drukowanego obrazu:
• Drukowanie bezporednio z karty pamici,
zewntrznego urzdzenia lub wewntrznej
pamici – strona 16.
• Drukowanie z aparatu cyfrowego
z PictBridge – strona 51.
• Drukowanie z urzdzenia z interfejsem
Bluetooth – strona 52.
• Drukowanie z komputera – strona 54.
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Drukowanie bezpoœrednie

Ekran LCD
Widok podgl¹du obrazu
On-screen Display: On

Wygld podgldu obrazu mona zmieni za
pomoc parametru „On-screen Display”
(strona 45) w menu Display/Printer setup.
Aby wywietli inny obraz, uyj przycisków
g/G.

A WskaŸniki wejœcia / ustawienia
Wywietlane s wskaniki wejcia
i informacje o ustawieniach obrazu.

Ikony

Znaczenie
ródo: „Memory Stick”
ródo: CompactFlash
ródo: SD memory Card
ródo: xD-Picture Card
ródo: urzdzenie zewntrzne
Wewntrzna pami

On-screen Display: Off

Wskanik ochrony
Wskanik znacznika wydruku
DPOF
Wskanik skojarzonego pliku
(wywietlany, gdy istnieje
skojarzony plik z filmem lub
miniatur do wysania e-mailem.)
Wskazanie wyboru ustawienia
Date Print „On”.
Wskazanie wyboru ustawienia
Date Print (Date/Time) „On”.

On-screen Display: Details

Wskazanie wyboru ustawienia
„Pattern 1” (Borders).
Wskazanie wyboru ustawienia
„Pattern 2” (Borders).
Wskazanie wyboru ustawienia
Pages Per Sheet 4 „On”.
Wskazanie wyboru ustawienia
Pages Per Sheet 9 „On”.
Wskazanie wyboru ustawienia
Pages Per Sheet 16 „On”.

B Liczba wybranych obrazów /
Liczba obrazów ogóem
C Wskazanie taœmy barwicej
P: format P
C: kasetka czyszczca
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D Numer obrazu (numer folderupliku)*
* Dotyczy tylko plików zgodnych z DCF.
W przypadku innych formatów plików
wywietlana bdzie tylko cz nazwy
pliku.

E
F
G
H

Widok indeksu: „Shoot. Date”
Porzdkowanie wywietlanych obrazów
wedug dat zapisu lub wykonania zdjcia.

Wskazówki dotyczce obsugi
Data wykonania lub zapisu zdjcia
Wybrana liczba odbitek
Ekran szczegóowych informacji

Widok indeksu

Widok indeksu: „Number Order”
Wywietlanie obrazów w kolejnoci nazw
plików.

A Kursor (pomaraczowa ramka)
Do przemieszczania kursora (wyboru) mona
uywa przycisków g/G/f/F.

B Wybrana liczba odbitek
C Wskazówki dotyczce obsugi
D Pasek przewijania
Wskazuje pozycj obrazu wród wszystkich
obrazów.

E Data wykonania zdjcia
Uwaga
Obrazów nie mona porzdkowa chronologicznie,
gdy ich liczba przekracza 2000. S one porzdkowane
na podstawie nazw plików (Number Order).
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Drukowanie bezpoœrednie

Przedstawia list obrazów zapisanych na
wybranym noniku (Widok indeksu). Sposób
wywietlania indeksu mona zmieni,
wybierajc z menu Index View wariant
„Number Order” lub „Shoot. Date”.

Przeczanie midzy widokiem
podgldu obrazu a widokiem
indeksu
Zawarto ekranu mona przecza
w nastpujcy sposób:

Drukowanie – podstawy
Wk³adanie karty pamiêci
Chwy kart pamici („Memory Stick”, „Memory Stick Duo”, CompactFlash, SD memory
Card lub xD-Picture Card) ze zdjciami do
wydrukowania tak, aby strona z miejscem
na opis znajdowaa si u góry, po czym
starannie wó kart do odpowiedniego
gniazda. Rodzaje kart pamici, których mona
uywa, podano na stronach 82 do 84.

• Wyœwietlanie widoku indeksu
W trybie widoku podgldu obrazu nacinij
przycisk
(widoku indeksu) /
(zmniejszania).
Kiedy wywietlany jest powikszony
obraz, naciskaj przycisk
/ , aby go
zmniejszy do normalnej wielkoci,
a nastpnie wywietli widok indeksu.
• Wyœwietlanie widoku podgldu
obrazu
W trybie widoku indeksu przyciskami g/
G/f/F przemie kursor na obraz, którego
podgld chcesz wywietli, i nacinij
przycisk ENTER lub
(powikszania).

Wskazówka
Aby wydrukowa obraz z wewntrznej pamici,
wyjmij z drukarki wszystkie karty pamici i odcz
urzdzenia zewntrzne. Wcz drukark i nacinij
przycisk ENTER.
WskaŸnik dostpu

Powikszanie obrazu
Naciskaj przycisk
(powikszania). Obraz
mona powikszy maksymalnie 5 razy.

Stron z opisem do góry (od lewej: xD-Picture
Card, SD memory Card, CompactFlash
i „Memory Stick” („Memory Stick Duo”))

Wyjmowanie karty pamici
Powoli wyjmij kart z gniazda, w kierunku
przeciwnym ni przy wkadaniu.
Uwagi
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• Drukarka wspópracuje zarówno z kartami
„Memory Stick” o standardowej wielkoci, jak
i maymi. Nie jest potrzebny adapter na karty
„Memory Stick Duo”.
• Dwuformatowe gniazdo SD memory Card /
xD-Picture Card automatycznie rozpoznaje rodzaj
woonej karty.

Drukowanie wybranych
obrazów
W tym punkcie opisano, jak wywietli na
ekranie LCD drukarki obrazy z karty pamici,
urzdzenia zewntrznego lub wewntrznej
pamici i wydrukowa wybrane obrazy
(drukowanie bezporednie). Drukowanie
z urzdze zewntrznych opisano na stronie 49.

1

Naciœnij przycisk 1 (pracy /
czuwania), aby wczy drukark.

2
3

Przyciskami g/G wyœwietl obraz,
który chcesz wydrukowa.
Nastaw liczb odbitek.
Aby wydrukowa jedn odbitk
wywietlanego obrazu, pomi t
procedur i przejd do nastpnej
czynnoci.
Nacinij przycisk ENTER, aby wywietli
wskazanie liczby odbitek. Nastpnie
przyciskami f/F nastaw liczb odbitek
i nacinij przycisk ENTER.

4

Naciœnij przycisk PRINT.
Kiedy przycisk PRINT ma kolor zielony,
drukarka jest gotowa do drukowania.
Wydrukowane zostan wszystkie obrazy
z nastawion liczb odbitek.
Drukowanie wielu obrazów
Powtórz czynnoci 2 i 3.

Uwagi
• W czasie drukowania nigdy nie wycza drukarki
ani ni nie porusza; moe to spowodowa
zacicie si tamy barwicej albo papieru.
W przypadku wyczenia zasilania naley
z powrotem wczy drukark, nie wyjmujc tacy
na papier. Po wysuniciu si papieru mona
wznowi drukowanie.
• W czasie drukowania nie naley wyjmowa tacy
na papier. W przeciwnym razie moe doj do
awarii.
• Podczas drukowania kilkakrotnie wysuwa si
papier. Nie dotykaj ani nie cignij wysuwajcego
si papieru.
• Jeli papier zatnie si – patrz strona 79.

Informacja o wybieraniu wejœcia
Drukarka nie jest wyposaona w przecznik
wyboru wejcia. Podczenie do niej karty
pamici albo urzdzenia zewntrznego
powoduje automatyczne wywietlenie obrazów
z karty lub urzdzenia. W przypadku
podczenia kilku kart pamici lub urzdze
zewntrznych, priorytet uzyskuje nonik
podczony jako pierwszy. Nacinicie
przycisku ENTER na drukarce, do której nie
jest woona karta pamici ani podczone
urzdzenie zewntrzne, powoduje
wywietlenie obrazów z wewntrznej pamici.
W przypadku wczania drukarki, do której s
podczone lub woone róne noniki danych,
drukarka rozpoznaje noniki w nastpujcej
kolejnoci: „Memory Stick”, CompactFlash,
SD memory Card, xD-Picture Card, urzdzenie
zewntrzne podczone do zcza PictBridge/
EXT INTERFACE i komputer.
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Kolor czuwania na drukarce zmieni si na
ótozielony. Na ekranie LCD pojawi si
obraz z woonej karty pamici lub
podczonego urzdzenia zewntrznego.
Naciskajc przycisk ENTER, gdy do
drukarki nie jest woona karta pamici
ani nie jest podczone urzdzenie
zewntrzne, mona wywietli obraz
z wewntrznej pamici.

Zmienianie liczby odbitek
Wywietl obraz, którego liczb odbitek
chcesz zmieni, po czym nacinij przycisk
ENTER, aby wywietli wskazanie liczby
odbitek. Nastpnie wybierz dan liczb
przyciskami f/F i nacinij przycisk
ENTER.
Wybór wartoci „0” oznacza rezygnacj
z wydruku.

Wykonywanie ró¿nych wydruków
Obsuga przyciskami na
drukarce
AUTO TOUCH-UP

Naciœnij przycisk MENU.

Retusz Auto Touch-up
.strona 20
Poza automatyczn korekt Auto Fine Print
6, wykonywane s nastpujce korekty:

• Red-eye Correction (korygowanie
zaczerwienienia oczu)
• Exposure Correction (korygowanie
ekspozycji) (z uyciem funkcji
rozpoznawania twarzy)
• Focus Correction (korygowanie
ostroci)
• WB Correction (korygowanie
balansu bieli)
• Auto Dodging (automatyczne
rozjanianie)
• Skin Smoothing (wygadzanie skóry)
• Przyciskami g/G wska dany
wariant, po czym nacinij przycisk
ENTER.
• Aby opuci menu, nacinij przycisk
CANCEL lub ponownie MENU.

1

Edit .strona 21

Mona korygowa wielko, pooenie, kolorystyk i inne cechy wybranego obrazu.
Warianty Postpowanie
Filtracja obrazu.
Korygowanie zaczerwienienia oczu.
Anulowanie skutków ostatniej
operacji edycyjnej.
Warianty Postpowanie
/

Powikszanie lub zmniejszanie
obrazu.
Przemieszczanie obrazu.
Obracanie obrazu.
Korygowanie jakoci obrazu.
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Zapisywanie obrazu po edycji.
Automatyczna korekta nawietlenia, ostroci, zaczerwienienia oczu
i innych cech obrazu po naciniciu przycisku AUTO TOUCH-UP.
Drukowanie obrazu po edycji.
Opuszczanie menu Edit.

2

CreativePrint .strona 26

Mona tworzy kalendarze, zdjcia do dokumentów i róne inne odbitki.

3

Scrapbook

Calendar

Superimpose

Frame

Layout print

ID Photo

Batch Print .strona 35
Drukowanie bezpoœrednie

Mona wydrukowa szereg odbitek
w ramach jednej operacji (drukowanie
fotoindeksu / DPOF / wszystkich zdj)
Index Print

4

Slideshow .strona 36
Mona wywietli obrazy w formie pokazu slajdów. Mona
równie wywietli pokaz slajdów zoony z odbitek
utworzonych za pomoc menu „CreativePrint”.

5

6

Print setup
.strona 39

7

Display/Printer setup
.strona 44

File operation .strona 37
• Kopiowanie obrazów midzy kartami pamici
• Kasowanie obrazu
• Formatowanie karty „Memory Stick” lub wewntrznej
pamici
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Automatyczne
korygowanie
nieudanego zdjêcia
(AUTO TOUCH-UP)
1

Wybierz obraz, który chcesz
podda korekcie, i naciœnij przycisk
AUTO TOUCH-UP.
Rozpocznie si korygowanie wybranego
obrazu. Na ekranie zostanie wywietlony
wynik retuszu. W przypadku rozpoznania
twarzy, podczas korekty zostanie ona
otoczona ramk.
Aby dokadniej sprawdzi efekt
korekty:
Powiksz obraz przyciskiem .
(Wydrukowane zdjcie bdzie miao
normaln wielko.)
Aby z powrotem wyœwietli
pierwotny obraz (sprzed korekty)
Nacinij przycisk AUTO TOUCH-UP.
Aby wywietli skorygowany obraz,
ponownie nacinij przycisk AUTO
TOUCH-UP.
W przypadku nastawienia liczby
odbitek dla wielu obrazów
Skorygowane zostan wszystkie obrazy
z nastawion liczb odbitek. Do
wywietlenia innych obrazów uyj
przycisków g/G.
Zmienianie liczby odbitek
Nacinij przycisk ENTER, aby wywietli
wskazanie liczby odbitek. Nastpnie
wybierz dan liczb przyciskami f/F
i nacinij przycisk ENTER.

2

Naciœnij przycisk PRINT.
Rozpocznie si drukowanie wybranych
obrazów.
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Zapisywanie skorygowanego
obrazu
Nacinij przycisk MENU. Pojawi si okno
dialogowe potwierdzenia. Przyciskami g/G
wska wariant „Yes”, po czym nacinij
przycisk ENTER. Skorygowany obraz zostanie
zapisany w nowym pliku. (strona 25)
Wskazówka
Korekcie jest poddawany tylko drukowany obraz.
Obraz ródowy nie ulega zmianie.
Uwagi
• Po wykonaniu korekty Auto Touch-up nie mona
zmienia wywietlanego fragmentu obrazu, który
zosta powikszony przyciskiem .
• Automatyczny retusz niektórych zdj moe
dziaa niewaciwie. W takim przypadku naley
wybra z menu Edit wariant „Adjust”
i skorygowa obraz rcznie (strona 22).
• Podczas automatycznego retuszu nie wyjmowa
karty pamici ani nie odcza urzdzenia
zewntrznego.
• Czas wykonywania korekty zaley od stanu
zdjcia.
Funkcja automatycznego
korygowania zaczerwienienia
oczu w drukarce jest oparta na
technologii firmy FotoNation
Inc. (USA).

Dostpne w drukarce korekty „Skin
Smoothing”, „WB Correction” i „Auto
Dodging” s oparte na technologii firmy
Ichikawa Soft Laboratory.

Obracanie obrazu

Edycja obrazu
Powiêkszanie
i zmniejszanie obrazu

1

2

Uwaga

• Rotate 90 Clockwise: kade nacinicie
przycisku ENTER powoduje obrót
obrazu o 90° zgodnie z ruchem
wskazówek zegara.
• Rotate 90 Counterclockwise: kade
nacinicie przycisku ENTER
powoduje obrót obrazu o 90°
przeciwnie do ruchu wskazówek
zegara.

Zalenie od wielkoci obrazu, jako powikszonego
obrazu moe si pogorszy.

Przemieszczanie obrazu

1

Wyœwietl menu
Edit (strona 18),
przyciskami g/G wska ikon
(przemieszczania) i naciœnij
przycisk ENTER.
Z lewej i z prawej strony obrazu oraz nad
nim i pod nim pojawi si symbole g/G/
f/F i bdzie mona przemieszcza obraz.

2
3

Przyciskami f/F wska kierunek
obrotu obrazu, po czym naciœnij
przycisk ENTER.

3

Naciœnij przycisk PRINT.

Przemieszczaj obraz przyciskami g/
G/f/F.
Naciœnij przycisk ENTER.
Potwierdzi to wybór pooenia obrazu.

4

Naciœnij przycisk PRINT.
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Naciœnij przycisk PRINT.

Wyœwietl menu
Edit (strona 18),
przyciskami g/G wska ikon
(obrotu) i naciœnij przycisk
ENTER.
Pojawi si menu Rotate.

Wyœwietl menu
Edit (strona 18)
i przyciskami g/G wska ikon
(powikszania) lub
(zmniejszania). Naciœnij
przycisk ENTER.
Kade nacinicie przycisku powoduje
powikszenie lub zmniejszenie obrazu.
Do powikszania i zmniejszania obrazu
mona take uywa przycisków
(powikszania) i (zmniejszania):
: do 200%
: do 60%

2

1

Korygowanie obrazu

1

Wyœwietl menu
Edit (strona 18),
przyciskami g/G wska ikon
(korygowania) i naciœnij przycisk
ENTER.

Filtracja obrazu

1

Pojawi si menu Adjust.

2

Wyœwietl menu
Edit (strona 18),
przyciskami g/G wska ikon
(filtracji) i naciœnij przycisk
ENTER.
Pojawi si menu Filter.

Przyciskami f/F wska dane
narzdzie i naciœnij przycisk ENTER.
Pojawi si ekran regulacji dla wybranego
narzdzia.
Po wybraniu wariantu „Brightness”

.

2

Skoryguj obraz przyciskami g/G,
kontrolujc poziom korekty.
Na lewej poowie ekranu bdzie widoczny
obraz sprzed korekty, a na prawej poowie
obraz po korekcie.
• Brightness: naciskanie przycisku G
rozjania, a przycisku g ciemnia
obraz.
• Tint: naciskanie przycisku G nadaje
obrazowi zielonkawy odcie,
a przycisku g – czerwonawy.
• Saturation: naciskanie przycisku G
zwiksza, a przycisku g zmniejsza
nasycenie barw w obrazie.
• Sharpness: naciskanie przycisku G
wyostrza, a przycisku g zmikcza
kontury.

3

Naciœnij przycisk ENTER.
Zaczerwienienie zostanie skorygowane.

4

Naciœnij przycisk PRINT.
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Przyciskami f/F wska filtr, za
pomoc którego chcesz
przetworzy obraz
• No Filter: obraz nie jest poddawany
filtracji (ustawienie standardowe).
• Single Color: zamiana wszystkich
kolorów oprócz wybranego na odcienie
szaroci.
• Painting: nadawanie obrazowi
wygldu malowanej ilustracji.

Zastosowany w drukarce filtr „Painting” jest
oparty na technologii firmy Ichikawa Soft
Laboratory.

• Cross Filter: dodawanie do obrazu
efektu krzyyka, podkrelajcego
migotanie róde wiata.
• Partial Color: pozostawianie
w kolorze tylko rodkowej czci
obrazu; reszta obrazu staje si
czarno-biaa.
• Sepia: nadawanie obrazowi wygldu
starej fotografii z wyblakymi barwami.
• Monochrome: obraz staje si
czarno-biay.

Wybieranie koloru ze zdjêcia
1 Przyciskami f/F wska wariant
„Select a favorite color.”, po czym
nacinij przycisk ENTER.
Na obrazie pojawi si narzdzie
wybierania koloru.
2 Przyciskami g/G/f/F przemie
wskanik na fragment w danym
kolorze i nacinij przycisk ENTER.

• Fish-eye: nadawanie obrazowi
wygldu zdjcia wykonanego
obiektywem „rybie oko”.

3

Naciœnij przycisk ENTER.
Zastosowany zostanie wybrany filtr.
Po wybraniu wariantu „Cross Filter”,
„Painting” lub „Single Color” pojawi si
okno ustawie. Przejd do nastpnej
czynnoci.

4

Wybierz poziom i zakres dziaania.

Drukowanie bezpoœrednie

x Cross Filter
1 Przyciskami f/F wska wariant
„Level”, nacinij przycisk ENTER,
skoryguj poziom przyciskami f/F
i nacinij przycisk ENTER.
Im wikszy poziom, tym silniejsze
„migotanie” róde wiata.
2 Przyciskami f/F wska wariant
„Length”, nacinij przycisk ENTER,
przyciskami f/F wyreguluj dugo
wiecenia i nacinij przycisk ENTER.

3 Przyciskami g/G wska zakres

wybranego koloru.

x Painting
Przyciskami f/F nastaw dugo linii
i nacinij przycisk ENTER.
x Single Color
Wybieranie koloru z palety
Przyciskami g/G wska kolor, który
chcesz zachowa, po czym nacinij
przycisk ENTER.
4 Nacinij przycisk ENTER, aby

potwierdzi wybór koloru i zakresu.
Fragmenty obrazu w kolorach innych
ni wybrany stan si czarno-biae.

5

Naciœnij przycisk PRINT.

Wskazówka

Fragmenty obrazu w kolorach innych ni
wybrany stan si czarno-biae.

Aby powtórzy powysz procedur, najpierw
wybierz ustawienie „No Filter”.
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x Przemieszczanie ramki korekty
1 Przyciskami g/G wska ikon
(przemieszczania) i nacinij
przycisk ENTER.
2 Przemieszczaj ramk przyciskami g/G/
f/F.
Ramka bdzie si przesuwa
w wybranym kierunku.
3 Nacinij przycisk ENTER.
Ramka zostanie umieszczona
w wybranym miejscu.

Korygowanie
zaczerwienienia oczu
Jeli funkcja AUTO TOUCH-UP nie pozwala
na skorygowanie zaczerwienienia oczu obiektu
sfotografowanego z uyciem lampy byskowej,
mona to zrobi rcznie.
Uwagi
• Wykonanie po korekcie zaczerwienienia oczu
takich operacji jak powikszenie, zmniejszenie,
obrót lub przemieszczenie obrazu moe sprawi,
e korekta bdzie nieskuteczna. Funkcji
korygowania zaczerwienienia oczu naley uywa
po przetworzeniu obrazu za pomoc
wymienionych tu funkcji.
• Jeli twarz na zdjciu jest maa, korekta
zaczerwienienia oczu moe nie dziaa.

1

x Zmienianie wielkoœci ramki
korekty
Przyciskami g/G wska ikon
(powikszania) lub
(zmniejszania)
i nacinij przycisk ENTER.
Kade nacinicie przycisku ENTER
powoduje powikszenie albo zmniejszenie
ramki.
Do powikszania lub zmniejszania mona
te uy przycisków (powikszania)
lub (zmniejszania) na drukarce.

Wyœwietl menu
Edit (strona 18),
przyciskami g/G wska ikon
(korygowania zaczerwienienia
oczu) i naciœnij przycisk ENTER.
Na obrazie pojawi si ramka korekty,
która wyznacza stref osabiania
zaczerwienienia oczu.
Ramka korekty

Wskazówka
Ramka korekty powinna by od 2 do 7 razy
wiksza od oka.

3

Przyciskami g/G wska ikon
i naciœnij przycisk ENTER.
Pole korekty zaczerwienienia zostanie
wywietlone w powikszeniu.

4

Naciœnij przycisk ENTER.
Zaczerwienienie zostanie skorygowane.
Pojawi si menu korygowania
zaczerwienienia oczu.
Aby skorygowa zaczerwienienie
kolejnych oczu, powtórz czynnoci 2 do 4.

2

Skoryguj pooenie i wielkoœ ramki
korekty.
Korekt zaczerwienienia naley wykona
osobno dla lewego i dla prawego oka.

5

Przyciskami g/G wska ikon
i naciœnij przycisk ENTER.
Ponownie pojawi si menu Edit.

6

Naciœnij przycisk PRINT.

Jak zrezygnowa ze zmiany ustawienia
Podczas wykonywania czynnoci 5, zamiast
przycisku ENTER nacinij przycisk CANCEL.
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Drukowanie obrazu po
edycji

1

3

Naciœnij przycisk PRINT.
Pojawi si wskazanie liczby odbitek.

2

Nastaw dat.
Przyciskami g/G wskazuj elementy daty
(miesic, dzie i rok), a przyciskami f/F
nastawiaj ich wartoci. Na zakoczenie
nacinij przycisk ENTER.

Nastaw liczb odbitek.
• Aby zwiksza liczb odbitek co 1,
naciskaj przycisk f.
• Aby zmniejsza liczb odbitek co 1,
naciskaj przycisk F.
• Aby zmieni liczb odbitek na 1,
nacinij przycisk F na ponad
2 sekundy.

Naciœnij przycisk PRINT.
Obraz przetworzony z uyciem menu Edit
lub CreativePrint jest zapisywany
w nowym pliku. Pojawia si okno
dialogowe suce do okrelania nowego
numeru (numer folderu – numer pliku).

Zapisywanie obrazu po
edycji

1

Wska ikon
(zapisu), po czym
naciœnij przycisk ENTER.
Pojawi si okno dialogowe wyboru
folderu docelowego.

2

Wska miejsce, w którym chcesz
zapisa obraz.
Przyciskami f/F wska wariant „Internal
memory”, „Memory Stick”,
„CompactFlash”, „SD memory Card”,
„xD-Picture Card” lub „External Device”
i nacinij przycisk ENTER.
Wskazówka
Po wybraniu wariantu „External Device” moe
si pojawi okno dialogowe wyboru napdu.
Wybierz napd zgodnie z poleceniami
wywietlanymi na ekranie.

Wskazówka
Obraz ródowy nie ulega zmianie.

4

Naciœnij przycisk ENTER.

Uwagi
• Podczas zapisywania obrazu nie wycza
drukarki, nie wyjmowa z niej karty pamici ani
nie odcza urzdzenia zewntrznego. Grozi to
uszkodzeniem drukarki, karty pamici, pamici
USB lub urzdzenia zewntrznego i utrat danych.
• Nie mona zapisywa obrazów
zaprogramowanych fabrycznie
i wykorzystywanych w trybie demonstracyjnym.

Pojawi si okno dialogowe wprowadzania
daty. Razem z obrazem mona zapisa
dat.

25

PL

Drukowanie bezpoœrednie

3

Korzystanie z menu
„CreativePrint”
Korzystanie z menu
CreativePrint

Tworzenie albumu
z wycinkami

1

Aby anulowa trwajc operacj
Nacinij przycisk CANCEL. Pojawi si okno
z poprzedniej czynnoci. Niektórych czynnoci nie
mona cofa.

Wyœwietl menu
CreativePrint
(strona 19), przyciskami g/G/f/F
wska ikon
„Scrapbook”
i naciœnij przycisk ENTER.
Pojawi si okno wybierania tematu.

2

Przyciskami g/G/f/F wska dany temat i naciœnij przycisk ENTER.
Pojawi si okno wyboru szablonu dla
wybranego tematu.

Usuwanie menu CreativePrint z ekranu
• Nacinij przycisk MENU i wybierz wariant
„CreativePrint Complete”.
Nastpnie nacinij przycisk ENTER.
• W trybie widoku podgldu obrazu
przyciskami g/G/f/F wska ikon
i nacinij przycisk ENTER.
Moe si pojawi okno dialogowe zapisu
obrazu (strona 25).
Wskazówki
• Podczas korzystania z funkcji menu CreativePrint
mona nacisn przycisk MENU i zmieni
niektóre ustawienia z menu Print setup.
• Menu CreativePrint umoliwia wprowadzanie
znaków przy uyciu klawiatury, naoenie napisu
odrcznego i wprowadzenie fabrycznie
zdefiniowanej frazy (strona 28, 31).

3

Przyciskami g/G/f/F wska
dany szablon i naciœnij przycisk
ENTER.
Pojawi si podgld wybranego szablonu.

4

Wybierz obraz.
Jeli wybrany szablon zawiera wiele pól
obrazów, powtarzaj ponisz procedur,
aby wybra obraz do umieszczenia
w kadym polu.
Pole obrazu
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1 Przyciskami g/G/f/F wska dane

6

pole, po czym nacinij przycisk
ENTER.
Pojawi si widok indeksu.
2 Przyciskami g/G/f/F wska dany
obraz, po czym nacinij przycisk
ENTER.
Pojawi si okno korygowania obrazu.

5

Przyciskami g/G wska ikon
i naciœnij przycisk ENTER.
Wybrany obraz pojawi si w polu obrazu.
• Aby doda obraz w innym polu obrazu,
powtórz czynnoci 4 i 5.
• Aby naoy na obraz znaki lub
piecztki, przejd do czynnoci 7.
• Aby wykona wydruk wywietlanego
obrazu, przejd do czynnoci 8.

Skoryguj wielkoœ, pooenie i inne
cechy obrazu.

Przyciski narzdzi

Przyciskami g/G wska odpowiedni
parametr i nacinij przycisk ENTER.

Pole obrazu

Narzdzia do korygowania

Drukowanie bezpoœrednie

Warianty Postpowanie
Warianty
/

Wybieranie wprowadzania
znaków przy uyciu klawiatury,
wprowadzania fabrycznie
zdefiniowanej frazy lub
nakadania napisu odrcznego.

Postpowanie
Powikszanie lub
zmniejszanie obrazu.
Przemieszczanie obrazu
przyciskami g/G/f/F
i ustalanie pozycji
przyciskiem ENTER.

Wybieranie danej piecztki
przyciskami g/G/f/F
i nakadanie jej na obraz przez
nacinicie przycisku ENTER.

Kade nacinicie
przycisku ENTER
powoduje obrót obrazu
o 90° zgodnie z ruchem
wskazówek zegara.
Automatyczne
korygowanie nieudanego
zdjcia (wykonanego pod
wiato, nieostrego lub
z efektem czerwonych
oczu) (strona 20).

Zapis przetworzonego obrazu na
karcie pamici, w urzdzeniu
zewntrznym lub w wewntrznej
pamici.
Drukowanie obrazu poddanego
edycji.
Koczenie przetwarzania obrazu.

7

Naó piecztki lub znaki.
Przyciskami g/G/f/F wska dany
wariant, taki jak piecztka lub znaki, po
czym nacinij przycisk ENTER.
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x Nakadanie piecztki

x Nakadanie znaków

1 Przyciskami g/G/f/F wska ikon

1 Przyciskami g/G/f/F wska ikon

(piecztki), po czym nacinij
przycisk ENTER.
Pojawi si okno wybierania piecztki.
2 Przyciskami g/G/f/F wska dan
piecztk, po czym nacinij przycisk
ENTER.
Wybrana piecztka pojawi si na
rodku ekranu podgldu.
3 Skoryguj pooenie piecztki
przyciskami g/G/f/F.
4 Przyciskami
/ na drukarce
wybierz wielko piecztki.
5 Nacinij przycisk ENTER.
Piecztka zostanie naoona.
6 Nacinij przycisk CANCEL.
7 Przyciskami g/G wska ikon
, po
czym nacinij przycisk ENTER.
• Wielokrotne nakadanie tej samej
piecztki
Po wykonaniu czynnoci 5 ponownie
nacinij przycisk ENTER. Piecztka
zostanie naoona jeszcze raz. Powtórz
czynnoci 3 i 4, aby wybra wielko
i pooenie.
• Obracanie i uzyskiwanie
lustrzanego odbicia piecztki
Po wykonaniu czynnoci 2 nacinij
przycisk CANCEL. Nastpnie przyci(odbicia)
skami g/G wska ikon
lub
(obrotu o 90° zgodnie z ruchem
wskazówek zegara) i nacinij przycisk
ENTER.
Aby przemieci piecztk,
przyciskami g/G/f/F wska ikon
, po czym nacinij przycisk
ENTER. Aby powikszy lub
zmniejszy piecztk, przyciskami g/
G/f/F wska ikon
lub
i nacinij przycisk ENTER. Po
zakoczeniu korekt wska przyciskami
(piecztki) i nacinij
g/G ikon
przycisk ENTER. Ponownie wykonaj
czynnoci 5 do 7. Piecztka zostanie
naoona.
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(tekstu) po czym nacinij przycisk
ENTER.
2 Przyciskami f/F wska wariant
[Keyboard], po czym nacinij przycisk
ENTER.
Pojawi si klawiatura.
Pole wprowadzania znaków

Klawiatura
3 Wprowad znaki.

Przyciskami g/G/f/F wska dany
znak, po czym nacinij przycisk
ENTER.
Wybrane znaki pojawiaj si w polu
wprowadzania znaków.
Mona wprowadzi mniej wicej 50
znaków. Wprowadza mona tylko
znaki alfanumeryczne i symbole.
• Zmienianie rodzaju
wprowadzanych znaków
Przyciskami g/G/f/F wska wariant
[A/a/@], po czym naciskaj przycisk
ENTER. Na przemian bd wybierane
mae litery, wielkie litery i symbole.
• Kasowanie znaku
Przyciskami g/G/f/F wska wariant
[B] lub [b], po czym naciskaj przycisk
ENTER dotd, a kursor w polu
wprowadzania znaków znajdzie si
bezporednio za znakiem, który chcesz
skasowa. Przyciskami g/G/f/F
wska wariant [Delete], po czym nacinij przycisk ENTER. Kade nacinicie
przycisku ENTER powoduje

skasowanie znaku znajdujcego si po
lewej stronie kursora.
• Uycie historii
Przyciskami g/G/f/F wska wariant
[F] lub [f], po czym nacinij przycisk
ENTER. Pojawi si poprzednio
wprowadzone znaki (historia).
• Zmienianie czcionki
Przyciskami g/G/f/F wska wariant
[Font], po czym nacinij przycisk
ENTER. Kade nacinicie przycisku
ENTER powoduje zmian czcionki.
Przy wprowadzaniu cigu znaków
mona uy tylko jednej czcionki.

Tworzenie kalendarza

1

Pojawi si okno wyboru szablonu
kalendarza.

2

Pole obrazu

Pole kalendarza

Drukowanie bezpoœrednie

8

Przyciskami g/G/f/F wska
dany szablon, po czym naciœnij
przycisk ENTER.
Pojawi si podgld wybranego szablonu.

4 Po zakoczeniu wprowadzania znaków

wska przyciskami g/G/f/F ikon
, po czym nacinij przycisk
ENTER.
Pojawi si okno wyboru koloru.
5 Przyciskami g/G/f/F wska dany
kolor znaków, po czym nacinij
przycisk ENTER.
Wprowadzone znaki pojawi si na
rodku podgldu obrazu.
6 Skoryguj pooenie i wielko znaków.
Korygowanie znaków – patrz strona 27.
7 Przyciskami g/G/f/F wska ikon
, po czym nacinij przycisk ENTER.
Wprowadzone znaki zostan na stae
naoone na obraz.
Nacinicie przycisku ENTER
powoduje zapis wprowadzonych
znaków w pamici drukarki. Zapisa
mona maksymalnie 10 fraz do
ponownego wykorzystania.

Wyœwietl menu
CreativePrint
(strona 19), przyciskami g/G/f/F
wska ikon
„Calendar”
i naciœnij przycisk ENTER.

Wskazówka
Kolejno wybierania i wypeniania pól obrazu
i kalendarza jest dowolna.

3

Wybierz obraz.
Jeli wybrany szablon zawiera wiele pól
obrazów, wybierz obrazy do umieszczenia
w poszczególnych polach. Wybieranie
obrazów opisano w czynnoci 4 ze strony
26. Po wybraniu obrazu lub obrazów
pojawia si okno korygowania obrazu.
Nakadanie piecztek lub znaków opisano
na stronie 28.

Naciœnij przycisk PRINT.
Zapisywanie obrazu – patrz strona 25.

4

Skoryguj obraz.
Korygowanie obrazu opisano w czynnoci
5 ze strony 27. Skorygowany obraz jest
umieszczany w polu obrazu.

29

PL

5

Wybierz ustawienia kalendarza.
1 Przyciskami g/G/f/F wska pole
kalendarza, po czym nacinij przycisk
ENTER.
Pojawi si okno ustawie kalendarza.

2 Przyciskami f/F wska element,

którego ustawienie chcesz zmieni, po
czym nacinij przycisk ENTER.
Wariant

Start Day Wybierz dzie, od którego
ma si zaczyna tydzie
(dzie umieszczany z lewej
strony kalendarza).
Przyciskami f/F wska
wariant „Sunday” lub
„Monday”. Nastpnie
nacinij przycisk ENTER.
Date color Wybierz kolor niedzieli
i soboty na kalendarzu.
Nacinij przycisk G, po
czym przyciskami f/F
wska dany kolor
niedzieli i soboty.
Nastpnie nacinij przycisk
ENTER.

PL

Ustawienia /
Postpowanie

Modify
Calendar

Wybrany dzie
w kalendarzu mona
wyróni piecztk lub
danym kolorem.
Dodawanie piecztki
(przykad)
1Przyciskami g/G wska
ikon
(piecztki)
i nacinij przycisk
ENTER.
Pojawi si okno wyboru
piecztki.
2Przyciskami g/G/f/F
wska dan piecztk
i nacinij przycisk
ENTER.

Ustawienia /
Postpowanie

Start Y/M Wybierz miesic i rok, od
którego ma si zaczyna
kalendarz. Przyciskami g/
G wska miesic albo rok,
a przyciskami f/F wybierz
dan liczb. Nacinij
przycisk ENTER.
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Wariant

Pojawi si kalendarz.
3Przyciskami g/G/f/F
wska dat, która ma by
wyróniona piecztk,
i nacinij przycisk
ENTER.
Wybrana data zostanie
oznaczona piecztk.
Aby doda inn piecztk,
nacinij przycisk
CANCEL, po czym
ponownie wykonaj
czynnoci 2 i 3.

Wariant

Ustawienia /
Postpowanie

1

4Przyciskami f/F wska

W polu kalendarza pojawi si kalendarz.

6

Naciœnij przycisk PRINT.
Zapisywanie obrazu – patrz strona 25.

Pojawi si okno wyboru obrazu ta.

2

Wybierz obraz ta.
1 Przyciskami g/G/f/F wska dany
obraz ta. Nacinij przycisk ENTER.
Pojawi si okno korygowania obrazu.
Korygowanie obrazu opisano
w czynnoci 5 ze strony 27.
2 Przyciskami g/G wska ikon
, po
czym nacinij przycisk ENTER.
Pojawi si okno podgldu.

3

Naó odrczny napis, ilustracj,
piecztki lub fabrycznie
zdefiniowan fraz na obraz-to.
x Nakadanie napisu odrcznego
1 Przyciskami g/G wska ikon
(tekstu). Nacinij przycisk ENTER.

Nak³adanie na obraz
odrêcznego napisu, piecz¹tki
lub fabrycznie zdefiniowanej
frazy
Wskazówka
Tworzc nowy odrczny napis lub ilustracj, naley
czarnym dugopisem itp. wykona napis lub ilustracj
na biaej kartce, zrobi zdjcie napisu lub ilustracji
aparatem cyfrowym, a nastpnie zapisa je
w miejscu, którym znajduje si obraz-to.

Informacja o historii odrcznych
napisów i ilustracji
W pamici jest automatycznie zapisywanych
maksymalnie 12 odrcznych ilustracji
i napisów (historia). (Po przekroczeniu tego
limitu skasowany zostanie najstarszy element.)
Odrczne ilustracje i napisy mona
wykorzysta przez wywietlenie historii.

Pojawi si okno wyboru metody
tworzenia napisu.
2 Aby od pocztku utworzy nowy napis,
przyciskami g/G/f/F wska wariant
[Freehand-new]. Aby utworzy napis
przy uyciu danych historycznych,
przyciskami g/G/f/F wska wariant
[Freehand-history].
Nastpnie nacinij przycisk ENTER.
3 Aby utworzy nowy napis:
przyciskami g/G/f/F wska obraz,
który chcesz naoy, i nacinij
przycisk ENTER.
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Drukowanie bezpoœrednie

ikon
i nacinij
przycisk ENTER.
Aby opuci okno Modify
Calendar i powróci do
okna ustawie kalendarza,
przyciskami g/G wska
wariant
i nacinij
przycisk ENTER.
W podobny sposób mona
wybra ustawienia koloru
daty („Date color”).
Wprowadzanie znaków –
patrz strona 28.

Wyœwietl menu
CreativePrint
(strona 19), przyciskami g/G/f/F
wska ikon
„Superimpose/
Stamp” i naciœnij przycisk ENTER.

Wybierz przygotowany wczeniej napis
odrczny lub ilustracj.
Pojawi si okno kadrowania. Przejd do
czynnoci 4.
Aby utworzy napis przy uyciu
danych historycznych: przyciskami
g/G/f/F wska dany napis na licie
historii i nacinij przycisk ENTER.
Wybrany napis pojawi si na rodku
ekranu podgldu obrazu. Przejd do
czynnoci 5, aby wybra kolor.
4 W razie potrzeby wykadruj obraz.
Aby nie kadrowa obrazu, nacinij
przycisk ENTER.

Wybieranie fragmentu do
wykadrowania
Przyciskami g/G/f/F wska narzdzie
kadrowania
i nacinij przycisk
ENTER.
Przyciskami g/G/f/F przemie kursor do jednego z rogów kadrowanego
fragmentu i nacinij przycisk ENTER.
W ten sam sposób wybierz przeciwlegy róg kadrowanego fragmentu.

Pojawi si okno wyboru koloru.
5 Przyciskami g/G/f/F wska dany
kolor, po czym nacinij przycisk
ENTER.
Pojawi si okno korygowania
nakadanego obrazu.
Korygowanie obrazu opisano
w czynnoci 5 ze strony 27.
6 Przyciskami g/G wska ikon
i nacinij przycisk ENTER.
Pojawi si podgld wybranego obrazu
naoonego na obraz ta.
Nacinicie przycisku ENTER
powoduje zapis odrcznej ilustracji lub
napisu w pamici drukarki. Mona
zapisa maksymalnie 12 napisów, aby
nastpnie wywoa je z pamici
podczas wykonywania czynnoci 3.
x Nakadanie fabrycznie
zdefiniowanej frazy
1 Przyciskami g/G wska ikon
(tekstu), po czym nacinij przycisk
ENTER.
2 Przyciskami f/F wska wariant
[Preinstalled phrase], po czym nacinij
przycisk ENTER.
Pojawi si okno wyboru fabrycznie
zdefiniowanej frazy.

3 Przyciskami f/F wska dan

fabrycznie zdefiniowan fraz, po czym
nacinij przycisk ENTER.
Pojawi si okno wyboru koloru.
4 Przyciskami g/G/f/F wska dany
kolor. Nacinij przycisk ENTER.
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Pojawi si okno korygowania napisu.
Korygowanie obrazu opisano
w czynnoci 5 ze strony 27.
5 Przyciskami g/G wska ikon
i nacinij przycisk ENTER.
Pojawi si podgld napisu naoonego
na obraz ta.

3

Pojawi si okno korygowania obrazu.
Korygowanie obrazu opisano w czynnoci
5 ze strony 27.

4

xNakadanie piecztki lub napisu
Nakadanie piecztki lub napisu opisano
na stronie 28.

4

Naciœnij przycisk PRINT.
Zapisywanie obrazu – patrz strona 25.

Wybrany obraz pojawi si w wybranej
ramce.
Nakadanie piecztek lub znaków opisano
na stronie 28.

5

Naciœnij przycisk PRINT.
Zapisywanie obrazu – patrz strona 25.

Wydruki z podzia³em na pola

1

Dodawanie ramki

1

Przyciskami g/G wska ikon
i naciœnij przycisk ENTER.

Drukowanie bezpoœrednie

Nakadanie kilku napisów
odrcznych lub fabrycznie
zdefiniowanych fraz
Przyciskami g/G wska ikon
(tekstu) i powtórnie wykonaj
czynno 3.

Przyciskami g/G/f/F wska dany obraz. Naciœnij przycisk ENTER.

Wyœwietl menu
CreativePrint
(strona 19), przyciskami g/G/f/F
wska ikon
„Layout print”
i naciœnij przycisk ENTER.
Pojawi si szablony wydruków
z podziaem na pola.

Wyœwietl menu
CreativePrint
(strona 19), przyciskami g/G/f/F
wska ikon
„Frame” i naciœnij
przycisk ENTER.
Pojawi si szablony ramek.

2

Przyciskami g/G/f/F wska
dany szablon i naciœnij przycisk
ENTER.
Pojawi si podgld wybranego szablonu.

2

Przyciskami g/G/f/F wska dan ramk i naciœnij przycisk ENTER.
Pojawi si widok indeksu.

3

Wybierz obraz.
Jeli wybrany szablon zawiera wiele pól
obrazów, wybierz obrazy do umieszczenia
w poszczególnych polach. Wybieranie
obrazów opisano w czynnoci 4 ze strony
26. Po wybraniu obrazu lub obrazów
pojawia si okno korygowania obrazu.
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4

Skoryguj obraz.
Korygowanie obrazu opisano w czynnoci
5 ze strony 27. Skorygowany obraz jest
umieszczany w polu obrazu.
Nakadanie piecztek lub znaków opisano
na stronie 28.

5

3

Pojawi si ukad obrazu o wybranej
wielkoci.

4

Naciœnij przycisk PRINT.

5
Wykonywanie zdjêæ do
dokumentów

1

Przyciskami f/F wybierz dan
wielkoœ lub jednostk, po czym
naciœnij przycisk ENTER.

Aby okreœli drugi wymiar, powtórz
czynnoœci 2 i 3.
Przyciskami g/G/f/F wska ikon
i naciœnij przycisk ENTER.
Pojawi si okno wybierania obrazu.

6

Wyœwietl menu
CreativePrint
(strona 19), przyciskami g/G/f/F
wska ikon
(ID Photo) i naciœnij
przycisk ENTER.

Przyciskami g/G/f/F wska
dany obraz, po czym naciœnij
przycisk ENTER.
Pojawi si okno korygowania obrazu.
Mona te wyregulowa nastpujce
ustawienia:

Pojawi si okno wybierania wysokoci
i szerokoci fotografii.

Warianty

Postpowanie
Korygowanie jakoci
obrazu. (strona 22)
Wywietlanie okna
sucego do korygowania
zaczerwienienia oczu.
(strona 24)
Przeksztacanie obrazu na
obraz czarno-biay.
(strona 22)

Inne narzdzia do korygowania opisano
w czynnoci 5 ze strony 27.
Nakadanie piecztek lub znaków opisano
na stronie 28.

Wskazówka
Maksymalne wymiary wynosz 7,0 × 9,0 cm
(szeroko × wysoko).

2

Przyciskami g/G/f/F wska
parametr, który chcesz
wyregulowa, po czym naciœnij
przycisk ENTER.
• Aby wybra jednostk: wybierz pole
tekstowe na lewo od ramki na zdjcie.
Mona wybra ustawienie „cm” lub „inch”.
• Aby ustawi wysoko: wybierz pole
liczbowe na prawo od ramki na zdjcie.
• Aby ustawi szeroko: wybierz pole
liczbowe nad ramk na zdjcie.
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7
8

Przyciskami g/G wska ikon
i naciœnij przycisk ENTER.
Naciœnij przycisk PRINT.

Uwaga
Wydruk wykonany z uyciem tej funkcji moe si nie
nadawa do wykorzystania w paszporcie lub
dowodzie osobistym. Prosimy o zapoznanie si
z wymaganiami dotyczcymi zdj do danego
dokumentu.

Drukowanie zbiorcze
(Index Print / DPOF Print / Print
All)

Wska w menu ikon
(Batch
Print), po czym naciœnij przycisk
ENTER.
Pojawi si menu Batch Print.

2

Przyciskami f/F wska wariant
„Index Print”, „DPOF Print” lub
„Print All”, po czym naciœnij
przycisk ENTER.
Pojawi si okno dialogowe potwierdzenia.
Uwaga
Jeli wybrany zosta wariant „DPOF Print”, ale
adne zdjcie nie jest oznaczone znacznikiem
DPOF, pojawi si komunikat o bdzie.

3

Przyciskami g/G wska wariant
„Yes” (aby rozpocz drukowanie)
lub „No” (aby zrezygnowa
z drukowania). Naciœnij przycisk
ENTER.
Po wybraniu wariantu „Yes” rozpocznie
si drukowanie.

• Print All
Mona wydrukowa wszystkie obrazy
z karty pamici lub urzdzenia
zewntrznego.
• DPOF Print
Obrazy opatrzone znacznikami wydruku
DPOF (Digital Print Order Format) s
wyróniane w oknie podgldu obrazu
symbolem ( ). Istnieje moliwo
jednoczesnego wydrukowania wszystkich
takich obrazów. Obrazy s drukowane
w wybranej liczbie odbitek, zgodnie
z kolejnoci ich wywietlania.
Uwagi
• Informacji o wybieraniu obrazów do
wydrukowania naley szuka w instrukcji obsugi
aparatu cyfrowego.
• Nie wszystkie aparaty cyfrowe maj funkcj
DPOF. Drukarka moe z kolei nie wspópracowa
z niektórymi funkcjami aparatu cyfrowego.
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• Index Print
Mona wydrukowa podzielon na pola list
(indeks) wszystkich obrazów zapisanych na
karcie pamici, w urzdzeniu zewntrznym
lub w wewntrznej pamici. Dziki temu
mona wygodnie sprawdzi zawarto
wybranego nonika.
Liczba pól na jednym arkuszu jest
wyznaczana automatycznie. Obrazy s
drukowane we wszystkich polach arkusza.

1

Wyœwietlanie pokazu
slajdów
1

Wyœwietl menu, przyciskami g/G
wska ikon
(Slideshow)
i naciœnij przycisk ENTER.
Pojawi si menu Slideshow.

2

Przyciskami f/F wska wariant
„Switch”, po czym naciœnij przycisk
ENTER.
Pojawi si okno wybierania sposobu
zmian obrazów.
Warianty

Postpowanie

Manual

Do zmieniania obrazów
uywaj przycisków g/G.

Auto1
Simple

Obrazy s wywietlane
pojedynczo, w kolejnoci
ich wywietlania w widoku
indeksu.

Auto2
Creative*

Automatyczne
wywietlanie
w przypadkowej kolejnoci
obrazów utworzonych za
pomoc menu
„CreativePrint” lub
poddanych filtracji.
*: Ustawienia fabryczne

3

Przyciskami f/F wska wariant
„Execute”, po czym naciœnij
przycisk ENTER.
Rozpocznie si pokaz slajdów.
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Rezerwacja drukowania
Nacinicie przycisku ENTER w czasie pokazu
slajdów powoduje, e wywietlany obraz
zostanie zarezerwowany do wydrukowania.
Rezerwacja obrazów do wydrukowania nie jest
moliwa w trybie „Auto2 Creative”.
Zatrzymywanie pokazu slajdów
Nacinij przycisk CANCEL.
Uwaga
Wywietlenie niektórych obrazów moe nastpowa
z opónieniem.

Drukowanie
Podczas pokazu slajdów naciœnij
przycisk PRINT.
Pojawi si podgld wydruku wywietlanego
obrazu.
Kiedy obraz jest zarezerwowany do
wydrukowania, podgld wydruku mona
sprawdzi przyciskami g/G.
Ponownie nacinij przycisk PRINT, aby
rozpocz drukowanie.
Po zakoczeniu drukowania zostanie
wznowione wywietlanie slajdów.

Kopiowanie obrazu z wewntrznej
pamici drukarki
Po wybraniu obrazu do skopiowania wó
kart pamici lub podcz urzdzenie
zewntrzne, na które chcesz zapisa obraz.

Operacje na plikach
Kopiowanie obrazów
Mona skopiowa obraz z karty pamici lub
wewntrznej pamici drukarki na inn kart
pamici, do wewntrznej pamici lub do
urzdzenia zewntrznego podczonego do
zcza PictBridge/EXT INTERFACE.

4

Pojawi si okno dialogowe wyboru
miejsca docelowego.

5

Wyœwietl menu, przyciskami g/G
wska ikon
(File operation)
i naciœnij przycisk ENTER.
Pojawi si menu File operation
(strona 19).

2

3

Przyciskami f/F wska wariant
„Copy all files” lub „Copy selected
files” i naciœnij przycisk ENTER.

Przyciskami f/F wska wariant
„Internal memory”, „Memory Stick”,
„CompactFlash”, „SD memory
Card”, „xD-Picture Card” lub
„External Device”, po czym naciœnij
przycisk ENTER.
Wskazówka
Po wybraniu wariantu „External Device” moe
si pojawi okno dialogowe wyboru napdu.
Wybierz napd zgodnie z poleceniami
wywietlanymi na ekranie.
Uwaga
Nie mona skopiowa obrazu na kart pamici
lub do urzdzenia zewntrznego zawierajcych
kopiowany obraz.

6

Przyciskami f/F wska dany
folder. Naciœnij przycisk ENTER.
Wybrane obrazy zostan skopiowane do
wskazanego folderu.

Wskazówki

• Po wybraniu wariantu „Copy all files”
naley przej do czynnoci 5.
• Po wybraniu wariantu „Copy selected
files” pojawia si widok indeksu
zawartoci karty pamici, wewntrznej
pamici lub urzdzenia zewntrznego.

• Mona wybra numer folderu docelowego. Jeli
docelowy nonik nie zawiera takiego folderu,
tworzony jest nowy folder.
• Aby opuci menu File operation, nacinij przycisk
CANCEL.

Przyciskami g/G/f/F wska dany obraz i naciœnij przycisk ENTER.

• Podczas kopiowania do wewntrznej pamici,
obrazy o duych wymiarach s przeksztacane na
obrazy o wielkoci okoo 2 000 000 pikseli.
Przeksztacenie to nie wpywa na jako
drukowanego obrazu.
• W razie zapenienia wewntrznej pamici, na
ekranie LCD pojawi si komunikat o bdzie. Aby
skasowa zbdne obrazy z wewntrznej pamici,
postpuj zgodnie z opisem z punktu „Kasowanie
wybranych obrazów” na stronie 38.

Aby skopiowa wicej ni jeden obraz,
powtarzaj t czynno.
Aby zrezygnowa z wyboru
Przyciskami g/G/f/F wska obraz,
z którego wyboru chcesz zrezygnowa, po
czym nacinij przycisk ENTER.

Uwagi
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Kopiowanie obrazu z wewntrznej
pamici drukarki
Wyjmij z drukarki wszystkie karty pamici
i odcz urzdzenia zewntrzne. Wcz drukark.
Nacinij przycisk ENTER, aby wywietli
obrazy z wewntrznej pamici, po czym
rozpocznij ponisz procedur. Po wybraniu
w czynnoci 3 obrazów do skopiowania,
przygotuj nonik docelowy (wó kart pamici
lub podcz urzdzenie zewntrzne).

1

Naciœnij przycisk MENU.

Aby zrezygnowa z wyboru
Przyciskami g/G/f/F wska obraz,
z którego wyboru chcesz zrezygnowa, po
czym nacinij przycisk ENTER.

• Podczas kopiowania obrazów nie wycza
drukarki, nie wyjmowa z niej karty pamici ani
nie odcza urzdzenia zewntrznego. Grozi to
uszkodzeniem drukarki, karty pamici lub
urzdzenia zewntrznego i utrat danych.

4
Kasowanie wybranych
obrazów
Mona skasowa wybrane obrazy z karty
pamici lub wewntrznej pamici drukarki.
Uwaga
Kiedy nie jest woona ani jedna karta pamici,
kasowane s obrazy z wewntrznej pamici.

1

Wyœwietl menu, przyciskami g/G
wska ikon
(File operation)
i naciœnij przycisk ENTER.
Pojawi si menu File operation
(strona 19).

2

Przyciskami f/F wska wariant
„Delete Image”, po czym naciœnij
przycisk ENTER.
Pojawi si indeks obrazów z karty pamici
lub wewntrznej pamici.
Ikona kosza na œmieci

Naciœnij przycisk MENU.
Pojawi si okno dialogowe potwierdzenia.

5

Przyciskami g/G wska wariant
„OK”. Naciœnij przycisk ENTER.
Wybrane obrazy zostan skasowane.

Wskazówka
Aby opuci menu File operation, nacinij przycisk
CANCEL.
Uwagi
• Podczas kasowania nie wycza drukarki ani nie
wyjmowa karty pamici. Grozi to uszkodzeniem
drukarki lub karty pamici. Istnieje te ryzyko
utraty danych.
• Skasowanych obrazów nie mona odzyska.
• Skasowanie obrazu ze wskazaniem skojarzonego
pliku ( ) spowoduje równie skasowanie
skojarzonego z tym obrazem pliku filmowego lub
pliku e-mail.
• Nie mona skasowa obrazu objtego ochron,
oznaczonego wskanikiem (
), ani obrazu ze
znacznikiem DPOF (
). Do kasowania takich
obrazów trzeba uy aparatu. Szczegóowych
informacji naley szuka w instrukcji obsugi
aparatu.

Formatowanie karty „Memory
Stick”
Mona sformatowa kart „Memory Stick”.

1
3

Przyciskami g/G/f/F przemieœ
ikon kosza na œmieci na obraz,
który chcesz skasowa, po czym
naciœnij przycisk ENTER.
Aby skasowa wicej ni jeden obraz,
powtarzaj t czynno.
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Wyœwietl menu, przyciskami g/G
wska ikon
(File operation)
i naciœnij przycisk ENTER.
Pojawi si menu File operation
(strona 19).

2

Przyciskami f/F wska wariant
„Memory Stick Format”, po czym
naciœnij przycisk ENTER.
Pojawi si okno dialogowe potwierdzenia.

3

Przyciskami g/G wska wariant
„OK” i naciœnij przycisk ENTER.
Karta „Memory Stick” zostanie
sformatowana.

Uwagi
• Formatowanie powoduje skasowanie wszystkich
obrazów z karty „Memory Stick”.
• Podczas formatowania nie wycza drukarki ani
nie wyjmowa karty pamici. Grozi to
uszkodzeniem drukarki lub karty pamici. Istnieje
te ryzyko utraty danych.
• Nie mona formatowa kart pamici innych ni
„Memory Stick”, ani urzdze zewntrznych,
takich jak pami USB.

Zmienianie ustawieñ
drukowania
1

Wyœwietl menu, przyciskami g/G
wska ikon
(Print setup)
i naciœnij przycisk ENTER.
Pojawi si menu Print setup.

Drukowanie bezpoœrednie

Formatowanie wewnêtrznej
pamiêci
Mona sformatowa wewntrzn pami
drukarki.

1

Pojawi si menu File operation
(strona 19).

2

Przyciskami f/F wska wariant
„Format internal memory”, po czym
naciœnij przycisk ENTER.
Pojawi si okno dialogowe potwierdzenia.

3

Uwaga

Wyœwietl menu, przyciskami g/G
wska ikon
(File operation)
i naciœnij przycisk ENTER.

Przyciskami g/G wska wariant
„OK” i naciœnij przycisk ENTER.
Wewntrzna pami zostanie
sformatowana.

Uwagi
• Formatowanie wewntrznej pamici powoduje
skasowanie z niej wszystkich plików, z wyjtkiem
fabrycznie przeznaczonych do pozostawienia
w pamici.
• Podczas formatowania nie naley wycza
drukarki.

Podczas korzystania z menu „CreativePrint”
dostpne s tylko ustawienia z grupy „Color
Setting”. (Ustawienia, których nie mona
wybra albo zmieni, maj szary kolor.)

2

Przyciskami f/F wska dany
parametr i naciœnij przycisk ENTER.
Pojawi si okno wyboru ustawienia
wybranego parametru.

3

Przyciskami f/F wska dane
ustawienie i naciœnij przycisk
ENTER.
Wybrane ustawienie zacznie
obowizywa.

Wskazówka
Aby opuci menu Print setup, nacinij przycisk
MENU.
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Drukowanie daty i godziny
wykonania zdjêcia

1

Wyœwietl menu, przyciskami g/G
wska ikon
(Print setup)
i naciœnij przycisk ENTER.
Pojawi si menu Print setup.

2

Przyciskami f/F wska wariant
[Date Print], po czym naciœnij
przycisk ENTER.
Pojawi si okno ustawie wydruku z dat
i godzin.

3

Aby drukowa zdjcie razem z dat
jego wykonania, przyciskami f/F
wska wariant [Date]. Aby
drukowa zdjcie razem z dat
i godzin jego wykonania, wska
wariant [Date/Time]. Nastpnie
naciœnij przycisk ENTER.
Wybrane ustawienie zacznie
obowizywa.

4
5

Naciœnij przycisk MENU.
Naciœnij przycisk PRINT.
Zdjcie zostanie wydrukowane z dat lub
z dat i godzin.
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Wariant

Ustawienia

Opis

Date Print

Date/Time, Date

Drukowanie daty i godziny wykonania zdjcia, jeli
zdjcie jest zgodne ze standardem DCF (wytycznymi
projektowania plików dla kamer i aparatów cyfrowych),
a data i godzina wykonania zdjcia stanowi cz
informacji o zdjciu. Mona wybra ustawienie „Date”
lub „Date/Time”.
W przypadku obrazów przetworzonych w drukarce
drukowana jest data i godzina wprowadzona przy
zapisywaniu obrazu.

Off*

Drukowanie obrazu bez daty i godziny.

Borders

Uwaga
Przy wybranym ustawieniu „Pattern 2” moe doj do obcicia
brzegów pewnych obrazów (górnego i dolnego lub lewego
i prawego).

Borderless*

Drukowanie obrazu bez marginesów.
Uwaga
Jeli drukowany jest standardowy obraz 4:3 zarejestrowany
przez cyfrowy aparat fotograficzny, góra i dó obrazu s
obcinane, a odbitka ma proporcje 3:2.

Pattern 1

Pattern 2

Borderless

*: Ustawienia fabryczne
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Pattern 1/Pattern 2 Drukowanie obrazu z marginesami dookoa. Aby
wydrukowa obraz w caoci, wybierz ustawienie
„Pattern 1”. Aby uzyska niemal jednakowe marginesy,
wybierz ustawienie „Pattern 2”.

Wariant

Ustawienia

Opis

Auto Touch-up
Setting

Mona wybra poziom poszczególnych korekt wykonywanych po naciniciu
przycisku AUTO TOUCH-UP. Do wyboru s ustawienia „Off”, „Standard*”,
„Strong”. (W przypadku parametru „Red-eye Correction” do wyboru s
ustawienia „On*” i „Off.”
• Red-eye Correction: korygowanie zaczerwienienia oczu spowodowanego
przez lamp byskow.
• Exposure Correction: korygowanie jasnoci z wykorzystaniem funkcji
rozpoznawania twarzy.
• Focus Correction: korygowanie ostroci obrazu.
• WB Correction: obrazy o niebieskawym lub czerwonawym zabarwieniu
spowodowanym przez warunki owietlenia panujce w momencie
wykonywania zdjcia s automatycznie korygowane w celu zapewnienia
ich naturalnej kolorystyki.
• Auto Dodging: ciemne fragmenty obrazu s automatycznie rozjaniane,
a jasne fragmenty nie ulegaj zmianie. (Fabrycznie wybrane jest
ustawienie „Off”).
• Skin Smoothing: automatyczne rozpoznawanie skóry i jej korygowanie
w celu nadania jej optymalnego wygldu.

Auto Fine Print 6

Photo* / Vivid

Automatyczne korygowanie obrazu w taki sposób, aby
nada wydrukowi naturalny i pikny wygld. Funkcja ta
jest szczególnie efektywna w przypadku ciemniejszych,
mao kontrastowych obrazów. Obraz jest korygowany
tak, aby naturalnie odda kolor skóry, yw ziele lici
lub bkit nieba.
• Photo: automatyczne korygowanie obrazu w taki
sposób, aby nada wydrukowi naturalny i pikny
wygld. (Zalecane)
• Vivid: automatyczne korygowanie obrazu w taki
sposób, aby by on ostrzejszy i ywszy ni w trybie
Photo.
Wskazówka
Zdjcia wykonane cyfrowym aparatem fotograficznym
zgodnym ze standardem Exif Print (Exif 2.21) s korygowane
tak, aby zapewni optymaln jako obrazu.

Uwagi
• ródowe dane nie ulegaj zmianie.
• Przy drukowaniu w trybie PC, ustawienie parametru Auto
Fine Print 6 w sterowniku drukarki ma wyszy priorytet ni
ustawienie w menu. W trybie PictBridge obowizuje
ustawienie wybrane w menu.

Pages Per Sheet

Off

Drukowanie obrazów bez adnych korekt.

4-split / 9-split /
16-split

Drukowanie wybranej liczby obrazów na jednym
arkuszu.

Off*

Drukowanie jednego obrazu na arkusz.
*: Ustawienia fabryczne
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Opis

Color Setting

Korygowanie kolorystyki i ostroci odbitki. Przyciskami g/G wska skadow
koloru („R” (czerwon), „G” (zielon) lub „B” (niebiesk)) albo parametr „S”
(ostro), po czym przyciskami f/F nastaw dany poziom. Zakres regulacji
parametrów R, G, B wynosi od +4 do –4, a parametru S od +7 do 0.
R:korekta udziau skadowej czerwonej i niebieskiej. Im wikszy poziom,
tym bardziej czerwony bdzie obraz, tak jak po owietleniu go
czerwonym wiatem. Im mniejszy poziom, tym obraz bdzie
ciemniejszy i tym wyraniej bd dominowa odcienie jasnoniebieskie.
G:korekta udziau skadowej zielonej i purpurowej. Im wikszy poziom,
tym bardziej zielony bdzie obraz, tak jak po owietleniu go zielonym
wiatem. Im mniejszy poziom, tym obraz bdzie ciemniejszy i tym
wyraniej bd dominowa odcienie czerwono-purpurowe.
B:korekta udziau skadowej niebieskiej i ótej. Im wikszy poziom, tym
bardziej niebieskawy bdzie obraz, tak jak po owietleniu go niebieskim
wiatem. Im mniejszy poziom, tym obraz bdzie ciemniejszy i tym
wyraniej bd dominowa odcienie óte.
S:Im wiksza warto, tym wyraniejsze bd kontury w obrazie.
(*R: 0 / G:0 / B:0 / S:0)
*: Ustawienia fabryczne
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Wariant

Zmienianie ustawieñ
wyœwietlania / drukarki
1

Wyœwietl menu, przyciskami g/G
wska ikon
(Display/Printer
setup) i naciœnij przycisk ENTER.
Pojawi si menu Display/Printer setup.

2

Przyciskami f/F wska dany
parametr i naciœnij przycisk ENTER.
Pojawi si okno wyboru ustawienia
wybranego parametru (nastpna strona).
Uwaga
Podczas korzystania z menu Edit lub
CreativePrint nie mona wybra ani zmieni
niektórych ustawie. Ustawienia, których nie
mona zmieni, maj szary kolor.

3

Przyciskami f/F wska dane
ustawienie i naciœnij przycisk
ENTER.
Wybrane ustawienie zacznie
obowizywa.

Wskazówki
• Aby opuci menu Display/Printer setup, nacinij
przycisk MENU.
• Aby przywróci ustawienia fabryczne, wska
wariant „Default Setting”, po czym nacinij
przycisk ENTER. Wszystkie ustawienia przyjm
wartoci fabryczne.
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Ustawienia

Opis

Index View

Number Order*

Wywietlanie obrazów na widoku indeksu w kolejnoci
ich numeracji.

Shoot. Date

Wywietlanie obrazów na widoku indeksu w kolejnoci
dat.

Ascending*

Wywietlanie obrazów na widoku indeksu w kolejnoci
ich numeracji, w porzdku rosncym.

Descending

Wywietlanie obrazów na widoku indeksu w kolejnoci
ich numeracji, w porzdku malejcym.

On

W trybie widoku indeksu obrazy bez miniatury (maego
obrazka uywanego jako indeksu) bd wywietlane
w postaci ikony.

Off*

W trybie widoku indeksu obrazy bez miniatury (maego
obrazka uywanego jako indeksu) bd wywietlane
w pierwotnej postaci.

Listing Order

Icon

Date Display
Order*2

Okrelanie sposobu wywietlania daty (rok (Y), Miesic i Dzie: • Y-M-D
•M-D-Y • D-M-Y

LCD Backlight

Okrelanie jasnoci podwietlenia ekranu LCD:
Bright* / Dark

On-screen Display W trybie podgldu obrazu mona wybra nastpujce ustawienia wywietlania
informacji:
On* / Off / Details
CONTROL FOR
HDMI

On*

Podczenie drukarki do telewizora zgodnej z systemem
sterowania przez interfejs HDMI umoliwi koordynacj
dziaania rónych funkcji drukarki i telewizora.

Off

Brak moliwoci uycia funkcji sterowania przez HDMI.

Printer information Wywietlanie informacji o wersji oprogramowania ukadowego drukarki
display
i cakowitej liczbie odbitek.
Language*2

Wybieranie jzyka, w jakim bdzie si pojawia menu i komunikaty: Japoski
/ Angielski / Francuski / Hiszpaski / Niemiecki / Woski / Rosyjski /
Koreaski / Uproszczony chiski / Tradycyjny chiski / Holenderski /
Portugalski / Arabski / Perski / Wgierski / Polski / Czeski / Tajski / Grecki /
Turecki / Malajski / Szwedzki / Norweski / Duski / Fiski

Default Setting

Przywracanie fabrycznych wartoci wszystkich ustawie.
*: Ustawienia fabryczne
*2: Ustawienia fabryczne zale od miejsca zakupu
drukarki. Przed rozpoczciem uytkowania drukarki
zalecamy wybór danych ustawie poszczególnych
parametrów.
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Wariant

Do zcza HDMI OUT

Pod³¹czanie do
telewizora o wysokiej
rozdzielczoœci
i drukowanie
Drukarka umoliwia reprodukcj sygnau
HDMI (High-Definition Multimedia Interface).
Podczenie drukarki do telewizora z wejciem
HDMI zapewni wiksz dokadno
wywietlania zdj i umoliwi drukowanie.

Telewizor HD

Pod³¹czanie do telewizora
Do zcza wejœcia HDMI

Uywajc dostpnego w handlu przewodu
HDMI, pocz zcze HDMI OUT (typu A)
drukarki do zcza wejcia HDMI telewizora.

1

Przygotuj dostpny w handlu
przewód HDMI.
Uwagi
• Uyj przewodu HDMI o dugoci
mniejszej ni 3 m.
• Uyj przewodu HDMI z logo HDMI.

2

Pocz zcze HDMI OUT drukarki
ze zczem HDMI telewizora.

Podczas reprodukcji sygnaów na
telewizor wycza si ekran LCD
drukarki.

3

Przecz wejœcie telewizora.
Jeli drukarka zostanie podczona do
telewizora z funkcj sterowania przez
HDMI, po jej wczeniu telewizor
automatycznie przeczy si na sygna
z drukarki i wywietli odpowiedni obraz.
Jeli telewizor bdzie przeczony w tryb
czuwania, wczy si.

Uwagi
• Nie gwarantuje si wspópracy ze wszystkimi
typami telewizorów.
• Kiedy funkcja sterowania przez HDMI jest
wyczona, wejcie telewizora nie bdzie si
zmienia automatycznie. Sposób wybierania
ustawie zaley od uywanego telewizora.
Szczegóów naley szuka w instrukcji obsugi
telewizora.
• Kiedy dla parametru „CONTROL FOR HDMI”
wybrane jest ustawienie „Off”, wejcie nie bdzie
si przecza automatycznie (strona 45).
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• Jeli uywany telewizor nie obsuguje sterowania
przez HDMI lub jest podczany do drukarki po
raz pierwszy, wejcie nie przeczy si
automatycznie. W takim przypadku naley rcznie
przeczy telewizor na sygna z drukarki.
Procedura przeczania wejcia zaley od typu
telewizora. Szczegóów naley szuka w instrukcji
obsugi telewizora.
• Odczenie lub podczenie przewodu HDMI, gdy
drukarka przetwarza obraz, drukuje lub wykonuje
inn czasochonn operacj, moe spowodowa
przeczenie wywietlania midzy ekranem LCD
a telewizorem. Do zakoczenia operacji wygld
ekranu moe jednak odbiega od standardowego.
Przewodu HDMI nie naley podcza ani
odcza w czasie kopiowania, kasowania
i wykonywania innych operacji na plikach.
Powoduje to przerwanie trwajcej operacji.

Drukowanie z uyciem
przycisków na drukarce

1

Wó do drukarki kart pamici.
Aby wydrukowa obraz z wewntrznej
pamici, wyjmij z drukarki wszystkie
karty pamici i nacinij przycisk ENTER.

2

Uywajc przycisków g/G i ENTER
na drukarce, wybierz dany obraz,
po czym naciœnij przycisk PRINT,
aby rozpocz drukowanie.

• Nie gwarantuje si wspópracy ze wszystkimi
typami telewizorów.
• W przypadku telewizorów Sony, do sterowania
drukark mona uywa tylko pilotów od
telewizorów zgodnych z funkcj „BRAVIA” Sync.
• Do obsugi drukarki mona uywa przycisków
%5$4, [Enter] i [Return] na pilocie od
telewizora zgodnego z funkcj sterowania przez
HDMI.
• Jeli w telewizorze wyczona jest funkcja
sterowania przez interfejs HDMI, nie mona
sterowa drukark za pomoc pilota od telewizora.
Sposób wybierania ustawie zaley od uywanego
telewizora. Szczegóów naley szuka w instrukcji
obsugi telewizora.
• Kiedy parametr „CONTROL FOR HDMI” jest
ustawiony na „Off”, nie mona sterowa drukark
za pomoc pilota od telewizora (strona 45).

x Obsuga podstawowych funkcji
drukarki pilotem od telewizora
• Do przemieszczania kursora widocznego
w trybie widoku indeksu lub w menu mona
uywa przycisków %5$4.
• Kiedy na podgldzie obrazu nie jest
widoczny kursor, nacinij przycisk $, aby
wywietli na telewizorze pulpit sterowania
drukark. Wska dany wariant
przyciskami %5$4 na pilocie telewizora, po
czym nacinij przycisk [Enter].

Procedura drukowania jest taka sama jak
przy korzystaniu z samej drukarki. Mona
korzysta z menu Edit i CreativePrint.

Drukowanie z uyciem pilota od
telewizora
Jeli drukarka jest podczona przewodem
HDMI do telewizora z funkcj „BRAVIA”
Sync, do sterowania ni mona uywa pilota
od telewizora.

Pulpit sterowania wyœwietlany na telewizorze
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Drukowanie

Uwagi

• Aby ukry pulpit sterowania, wybierz ikon
w prawym górnym rogu pulpitu lub nacinij
przycisk CANCEL na drukarce albo na pilocie od
telewizora.
Uwaga
Pilot od telewizora nie pozwala na uycie
nastpujcych funkcji:
• Drukowanie z widoku indeksu
• Wybieranie wielu obrazów i ich póniejsze
kasowanie lub kopiowanie.

x Drukowanie

1
2

Wó do drukarki kart pamici.
Wska dany obraz przyciskami
%5 na pilocie od telewizora,
naciœnij przycisk $, aby wyœwietli
na telewizorze pulpit sterowania, po
czym wybierz ikon
(drukowania).

x Wyœwietlanie menu
Nacinij przycisk $, aby wywietli na
telewizorze pulpit sterowania, przyciskami
%5$4 wska wariant [Menu], po czym
nacinij przycisk ENTER.
Mona korzysta z menu Edit i CreativePrint.

Uwaga o funkcji sterowania
przez HDMI
Kiedy parametr „CONTROL FOR HDMI” jest
ustawiony na „On”, dostpne s nastpujce
funkcje drukarki:
• Wyczanie drukarki razem z telewizorem.
• Po podczeniu drukarki do telewizora
moliwe jest automatyczne przeczanie
wejcia telewizora na drukark przez
wczenie samej drukarki; ten sam efekt
spowoduje podczenie do telewizora
wczonej drukarki. Jeli telewizor bdzie
przeczony w tryb czuwania, wczy si.
• Do sterowania funkcjami drukarki mona
uywa pilota od telewizora.
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• Zmiana jzyka w telewizorze, do którego
jest podczona drukarka, umoliwi take
zmian jzyka w drukarce.
Uwaga
Dziaanie powyszych funkcji jest uzalenione od ich
obsugi przez telewizor.

Informacja o funkcji BRAVIA
PhotoTV HD
Drukarka jest zgodna z funkcj „BRAVIA
PhotoTV HD”, zapewniajc wiern
reprodukcj obrazów i kolorystyki. Poczenie
urzdze zgodnych z funkcj „BRAVIA
PhotoTV HD” pozwala na ogldanie obrazów
w maksymalnej rozdzielczoci HD.
Wywietlane na telewizorze z duym ekranem
kwiaty, twarze ludzkie, piaski, fale i inne
obrazy odznaczaj si niezwykym realizmem.

Co to jest „BRAVIA” Sync
„BRAVIA” Sync to nazwa funkcji produktów
Sony wykorzystujcej sygnay sterujce HDMI
do synchronizacji dziaania produktów
wyposaonych w funkcj „BRAVIA” Sync
z urzdzeniem sterujcym BRAVIA.
Poczenie drukarki z telewizorem z funkcj
„BRAVIA” Sync przy uyciu przewodu HDMI
umoliwi synchronizacj dziaania obu
urzdze.

Drukowanie
z urz¹dzenia
zewnêtrznego
Mona podczy aparat cyfrowy zgodny ze
standardem pamici masowej, pami USB,
nonik fotografii, ramk na zdjcia lub inne
urzdzenie zewntrzne i drukowa zdjcia
wprost z podczonego urzdzenia.
Uwagi

1

Przygotuj aparat cyfrowy lub inne
urzdzenie zewntrzne do
drukowania na drukarce zgodnej ze
standardem pamici masowej.
Ustawienia i czynnoci niezbdne przed
podczeniem urzdzenia zewntrznego
zale od modelu urzdzenia.
Szczegóowych informacji naley szuka
w instrukcji obsugi urzdzenia
zewntrznego. (W przypadku cyfrowego
aparatu fotograficznego Sony Cyber-shot
naley zmieni ustawienie parametru
„USB Connect” na „Normal” lub „Mass
Storage”.)

2
3

Podcz urzdzenie zewntrzne,
takie jak pami USB, do zcza
PictBridge/EXT INTERFACE
drukarki.

Uyj przewodu USB dostarczonego
z drukark, aparatem lub urzdzeniem
zewntrznym. Moliwe jest bezporednie
drukowanie.
Po podczeniu drukarki do cyfrowej ramki na
zdjcia moliwe jest drukowanie obrazów
w formatach obsugiwanych przez drukark
(strona 85) z wewntrznej pamici ramki.
Uwaga
Nie mona drukowa plików w formacie RAW ani
plików zapisanych na karcie pamici woonej do
ramki.

Drukowanie bezpoœrednie

• Nie gwarantuje si moliwoci podczenia
wszystkich rodzajów pamici masowej.
• Kiedy w drukarce znajduje si karta pamici, nie
jest moliwy odbiór sygnau z urzdzenia
podczonego do zcza PictBridge/EXT
INTERFACE drukarki. Trzeba wyj wszystkie
karty pamici.

4

Do zcza
PictBridge/EXT
INTERFACE

Ramka na
zdjcia
Do zcza
USB B

Do zcza PictBridge/
EXT INTERFACE

Wcz drukark do sieci (strona 12).
Naciœnij przycisk 1 (pracy /
czuwania), aby wczy drukark.

Urzdzenie zewntrzne
(pami USB itp.)
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Uwagi
• W przypadku uycia dostpnego w handlu
przewodu USB, naley wybra przewód typu A
(typ zcza po stronie drukarki) o dugoci
mniejszej ni 3 m.
• Kiedy na urzdzeniu zewntrznym miga wskanik
dostpu, nigdy nie wycza zasilania drukarki ani
nie odcza przewodu USB. Grozi to
uszkodzeniem danych w urzdzeniu zewntrznym.
Nie ma moliwoci uzyskania odszkodowania
z tytuu jakichkolwiek szkód powstaych
w wyniku utraty lub uszkodzenia danych.
• Nie mona uy koncentratora USB ani urzdzenia
USB z koncentratorem USB.
• Nie mona wykorzysta zaszyfrowanych lub
poddanych kompresji danych, do których
uwierzytelnienia potrzebny jest odcisk palca lub
haso.
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Drukowanie z aparatu
PictBridge
Do drukarki mona podczy aparat cyfrowy
zgodny z PictBridge i drukowa obrazy
bezporednio z aparatu.
Przed drukowaniem przez zcze PictBridge/
EXT INTERFACE naley wyj z drukarki
wszystkie karty pamici i odczy od niej
komputer i telewizor.

1

Naciœnij przycisk 1 (pracy /
czuwania), aby wczy drukark.
Podcz do zcza PictBridge/EXT
INTERFACE drukarki aparat
cyfrowy zgodny z PictBridge.
Po podczeniu do drukarki aparatu
cyfrowego zgodnego z PictBridge, na
ekranie LCD drukarki pojawi si
komunikat „PictBridge”.

5

Wydrukuj obraz, wybierajc
odpowiednie funkcje w aparacie
cyfrowym.
Drukarka obsuguje nastpujce rodzaje
wydruków:
• Wydruk pojedynczego obrazu
• Wydruk wszystkich obrazów
• Wydruk indeksu

Aparat lub inne
urzdzenie zgodne
z PictBridge

Do zcza USB

Uwagi
• Wymiana tamy barwicej w czasie, gdy drukarka
jest podczona do aparatu, moe by przyczyn
niewaciwego wydrukowania obrazu. W takim
przypadku naley odczy i z powrotem
podczy aparat cyfrowy.
• Podczas drukowania z aparatu cyfrowego
zgodnego z PictBridge obowizuj drukowania
ustawienia wybrane w menu Print setup drukarki.
W przypadku wybrania w aparacie ustawie
drukowania daty lub drukowania z marginesami /
bez marginesów, obowizywa bd ustawienia
wybrane w aparacie. Jeli w drukarce zostanie
wybrane ustawienie „Borderless”, a w aparacie
ustawienie „Borders”, przy drukowaniu
wykorzystane zostanie ustawienie „Pattern 1”.
• W zalenoci od uywanego aparatu, godzina
moe nie by drukowania mimo wyboru
ustawienia „Date/Time” parametru Date Print.
• Informacji o komunikatach o bdach
wywietlanych przez aparat naley szuka
w instrukcji obsugi aparatu.
• Nie uywa koncentratora USB ani aparatu
cyfrowego z koncentratorem USB.
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4

Wcz drukark do sieci (strona 12).

Drukowanie DPOF
Wydruk z ramk / bez ramki
Drukowanie daty
Wydruk z podziaem na pola (2 / 4
pola)

Do zcza PictBridge/EXT
INTERFACE

Przygotuj aparat cyfrowy do
drukowania na drukarce zgodnej
z PictBridge.
Ustawienia i czynnoci niezbdne przed
podczeniem aparatu zale od modelu
aparatu cyfrowego. Szczegóowych
informacji naley szuka w instrukcji
obsugi aparatu cyfrowego. (W przypadku
cyfrowego aparatu fotograficznego Sony
Cyber-shot naley zmieni ustawienie
parametru „USB Connect” na
„PictBridge”.)

2
3

•
•
•
•

Drukowanie z urz¹dzenia zgodnego z Bluetooth

Drukowanie z urz¹dzenia
zgodnego z Bluetooth
Po podczeniu do zcza PictBridge/EXT
INTERFACE drukarki adaptera USB Bluetooth
(Sony DPPA-BT1, sprzedawanego oddzielnie)
bdzie mona drukowa obrazy z telefonów
komórkowych, aparatów cyfro\wych i innych
urzdze z interfejsem Bluetooth.
Uwagi
• Adaptera DPPA-BT1 nie naley uywa poza
krajem, w którym zosta on kupiony. W niektórych
krajach uycie adaptera moe narusza przepisy
dotyczce emisji fal radiowych i podlega karze.
• Adapter USB Bluetooth Sony DPPA-BT1 nie jest
sprzedawany w pewnych krajach.

Obs³ugiwane profile Bluetooth
Obsugiwane s nastpujce profile:
• BIP (Basic Imaging Profile)
Image Push Responder
• OPP (Object Push Profile)
Object Push Server
Informacji o profilach Bluetooth
obsugiwanych przez uywane urzdzenie
naley szuka w instrukcji obsugi urzdzenia.
Co to jest „profil”?
Profil to zbiór standardów umoliwiajcych
bezprzewodow czno Bluetooth. Dostpnych jest kilka profili, dostosowanych do celów
poczenia i uywanych produktów. Aby mona
byo korzysta z cznoci Bluetooth, oba urzdzenia musz wykorzystywa ten sam profil.
Formaty plików obsugiwane przez
drukark
Patrz strona 85.
Maksymalna liczba obsugiwanych
pikseli
Patrz strona 85.
• Jeli rozmiar pliku przekracza 5 MB, nie jest
moliwe przesanie pliku albo przesyana
jest tylko miniatura pliku.
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Przygotowania: pod³¹czanie
adaptera DPPA-BT1
Przed rozpoczciem przesyania obrazu lub
drukowania naley wykona nastpujce
przygotowania:

1
2
3

Wcz drukark do sieci (strona 12).
Naciœnij przycisk 1 (pracy /
czuwania), aby wczy drukark.
Podcz adapter Bluetooth do
zcza PictBridge/EXT
INTERFACEdrukarki.
Pojawi si okno trybu drukowania
Bluetooth. W lewym górnym rogu ekranu
pojawi si wskanik
.
Uwaga
Jeli do dowolnego gniazda pamici, zcza
PictBridge/EXT INTERFACE lub zcza USB
drukarki jest podczone urzdzenie takie jak
karta pamici, aparat, komputer, pami USB
lub inne urzdzenie zewntrzne, naley je
odczy i dopiero potem podczy adapter
Bluetooth.

Drukowanie
Drukuj z telefonu komórkowego
z interfejsem Bluetooth lub z innego
urzdzenia zewntrznego.
Opisu procedury drukowania naley szuka
w instrukcji obsugi urzdzenia Bluetooth.

Aby wybra drukark z urzdzenia zgodnego
z Bluetooth, naley wskaza wariant „Sony
DPP-FP97 ##”. („##” oznacza dwie ostatnie
cyfry wywietlanego na ekranie LCD adresu.)
Jeœli wymagane jest podanie hasa*
Wprowad „0000”. Drukarka nie pozwala na
zmian hasa.
* Haso moe by okrelane mianem „pass code” lub
„kod PIN”.

Przesy³anie obrazu na kartê
pamiêci

1

Wó kart pamici do
odpowiedniego gniazda drukarki.
Wó tylko kart pamici, na której chcesz
zapisa przesany obraz.
Pojawi si okno trybu zapisu Bluetooth.
W lewym górnym rogu ekranu pojawi si
wskanik
.

Przeœlij obraz z telefonu
komórkowego z interfejsem
Bluetooth lub z innego urzdzenia.
Postpuj w podobny sposób, aby wydrukowa zdjcie. Szczegóowych informacji
naley szuka w instrukcji obsugi uywanego urzdzenia zgodnego z Bluetooth.
Przesany obraz jest zapisywany na karcie
pamici.

Uwagi
• Nie mona przesa obrazu do wewntrznej
pamici drukarki.
• Adaptera DPPA-BT1 nie naley uywa poza
krajem, w którym zosta on kupiony. W niektórych
krajach uycie tego produktu moe narusza
przepisy dotyczce emisji fal radiowych i podlega
karze.
• Zasig cznoci zaley od obecnoci przeszkód
(osób, metalu, cian) midzy tym produktem
a telefonem komórkowym lub innym urzdzeniem.
• Na pogorszenie cznoci Bluetooth mog
wpywa nastpujce czynniki:
– obecno przeszkód (osób, metalu, cian)
midzy tym produktem a telefonem
komórkowym lub innym urzdzeniem,

– przy podczeniu tego produktu do telefonu
komórkowego zachowa co najmniej
10-metrowy odstp od elementu sieci
bezprzewodowej,
– wyczy sie bezprzewodow, jeli produkt ma
by uywany w odlegoci mniejszej ni 10 m
od elementów sieci bezprzewodowej.
• Nie gwarantuje si wspópracy tego produktu ze
wszystkimi urzdzeniami wyposaonymi
w technologi bezprzewodow Bluetooth.
• Sony nie ponosi adnej odpowiedzialnoci za
ewentualne ujawnienie informacji wynike
z transmisji Bluetooth.
• Sony nie ponosi adnej odpowiedzialnoci za
ewentualne przekraczanie dopuszczalnych
poziomów emisji spowodowane przerabianiem
albo uywaniem tego produktu w niezalecany
sposób.

P Ostrzeenie
• Fale radiowe z urzdzenia Bluetooth mog
niekorzystnie wpywa na dziaanie urzdze
elektrycznych i medycznych oraz powodowa
bdy w dziaaniu prowadzce do wypadków. Nie
naley wcza ani uywa tego produktu ani
telefonu komórkowego w nastpujcych
miejscach:
– w placówkach medycznych, pocigach,
samolotach, na stacjach paliw i w innych
miejscach, w których mog wystpowa gazy
palne;
– w pobliu drzwi automatycznych, alarmów
poarowych i innych urzdze sterowanych
automatycznie.
• Minimalna wymagana odlego midzy tym
produktem a rozrusznikami serca wynosi 22 cm.
Fale radiowe z tego produktu mog zakóca
dziaanie rozruszników serca.
• Nie rozbiera ani nie przerabia tego produktu.
Grozi to obraeniami, poraeniem prdem lub
poarem.
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2

– wykorzystywanie w pobliu sieci
bezprzewodowej, kuchenki mikrofalowej lub
innego róda fal elektromagnetycznych.
• Urzdzenia Bluetooth i bezprzewodowe sieci LAN
(IEEE802.11b/g) wykorzystuj to samo pasmo
czstotliwoci. Uycie urzdzenia w pobliu
bezprzewodowej sieci LAN moe prowadzi do
zakóce fal, a w efekcie do pogorszenia szybkoci
transmisji lub problemów z poczeniem. W takim
przypadku naley:

Drukowanie z komputera

Drukowanie
z komputera
Po zainstalowaniu w komputerze
dostarczonego programu i podczeniu
drukarki mona drukowa obrazy z komputera.
W tym rozdziale opisano instalacj
w komputerze dostarczonego oprogramowania
i drukowanie obrazu za pomoc programu
PMB (Picture Motion Browser).
Informacji o obsudze komputera naley take
szuka w jego dokumentacji.
Instalacja programu jest konieczna tylko przed
pierwszym podczeniem drukarki do
komputera.
Dostarczony dysk CD-ROM
Dostarczony dysk CD-ROM zawiera
nastpujce oprogramowanie:
• Sterownik drukarki DPP-FP97: zawiera opis
wymaga drukarki i umoliwia drukowanie
z komputera.
• PMB (Picture Motion Browser): wasny
program Sony do obróbki obrazu
fotograficznego i filmowego –
przechwytywania, zarzdzania,
przetwarzania i drukowania.

Instalacja
oprogramowania
Wymagania systemowe
Aby mona byo uywa dostarczonego
sterownika drukarki i programu PMB, komputer musi spenia nastpujce wymagania:
System
Microsoft Windows Vista SP1 /
operacyjny Windows XP SP3 / Windows 2000
– sterownik Professional SP4
drukarki*1:
Microsoft Windows Vista SP1*3 /
System
operacyjny Windows XP SP3*4
– program *1 Sterownik drukarki nie dziaa w systemach Windows 2000 Professional
PMB*2:

*2

*3

*4

SP2 i starszych ani Windows Me
i starszych. Sterownik drukarki nie
dziaa na komputerach Macintosh.
Programu PMB nie mona
zainstalowa w systemie Windows
2000 lub starszym. Program PMB nie
dziaa na komputerach Macintosh.
W 64-bitowych systemach operacyjnych program PMB dziaa w trybie
zgodnoci z systemami 32-bitowymi.
Nie s obsugiwane wersje 64-bitowe
ani wersja Starter.

Procesor:

Pentium III 500 MHz lub szybszy
(zaleca si Pentium III 800 MHz
lub szybszy.)

Pami
RAM:

Co najmniej 256 MB (zaleca si co
najmniej 512 MB)

Miejsce na Co najmniej 500 MB (w pewnych
twardym wersjach Windows moe by
dysku:
wymagana wiksza ilo miejsca.
Do przetwarzania danych o obrazie
potrzebne jest dodatkowe miejsce
na dysku.)
Ustawienia Rozdzielczo ekranu: co najmniej
wywietla- 1024 × 768 punktów
nia:
Kolor: co najmniej High Color
(kolor 16-bitowy)
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Zcze:

Zcze USB

Napd:

Napd CD-ROM (do instalacji
oprogramowania)

Instalacja sterownika
drukarki
Aby zainstalowa sterownik, wykonaj ponisz
procedur.

Uwagi
Uwagi
• Do czasu zainstalowania sterownika nie naley
podcza drukarki do komputera.
• W systemie Windows naley si zalogowa na
konto uytkownika z uprawnieniami „Computer
administrator”.
• Przed instalowaniem programu naley zakoczy
prac wszystkich innych programów.
• O ile nie zaznaczono inaczej, okna dialogowe
w tym punkcie pochodz z systemu Windows
Vista. Procedura instalacji i wywietlane okna
dialogowe zale od uywanego systemu
operacyjnego.

1

Wcz komputer, uruchom system
Windows i wó dostarczony dysk
CD-ROM do napdu CD-ROM
komputera.
Pojawi si okno instalacji.

Drukowanie z komputera

• Jeli do poczenia drukarki z komputerem
uywany jest koncentrator albo jeli do komputera
s podczone co najmniej dwa urzdzenia USB,
w tym inne drukarki, mog wystpowa problemy.
W takim przypadku naley uproci poczenie
midzy komputerem a drukark.
• Nie jest moliwa obsuga drukarki za
porednictwem innego, równoczenie
podczonego urzdzenia USB.
• Podczas wymiany danych i drukowania nie
odcza ani nie podcza przewodu USB. Grozi
to niewaciwym dziaaniem drukarki.
• Drukarka nie obsuguje trybów gotowoci,
upienia ani hibernacji, jak równie wznawiania
pracy z tych trybów. Podczas drukowania nie
dopuszcza do przeczenia si komputera w jeden
z tych trybów. Grozi to bdami w drukowaniu.
• W razie niepowodzenia wydruku naley odczy
i z powrotem podczy przewód USB lub
ponownie uruchomi komputer, a nastpnie
ponowi prób wydruku.
• Nie moemy zagwarantowa wspópracy ze
wszystkimi komputerami osobistymi, nawet jeli
speniaj one powysze wymagania.
• PMB wykorzystuje technologi DirectX i moe
wymaga instalacji oprogramowania DirectX.
Oprogramowanie DirectX jest dostpne na dysku
CD-ROM.
• W przypadku instalacji programu PMB
w komputerze, w którym jest ju zainstalowany
program Cyber-shot Viewer, program Cyber-shot
Viewer zostanie zastpiony programem PMB.
Foldery przegldania zarejestrowane w programie
Cyber-shot Viewer zostan automatycznie
zarejestrowane w programie PMB. Program PMB
umoliwia wygodniejsze wywietlanie folderów
ni program Cyber-shot Viewer, poniewa
zarejestrowane foldery s wywietlane grupami.
Dziki lepszej korekcie zaczerwienienia oczu
i nowej krzywej korekty tonalnej program PMB
daje take wiksze moliwoci edycyjne.
Programu mona te uy do zapisu danych na
zewntrznej karcie pamici.

Uwagi
• Jeli okno instalacji nie pojawi si
automatycznie, dwukrotnie kliknij na
programie „Setup.exe” na dysku CD-ROM.
• W systemie Windows Vista moe si
pojawi okno AutoPlay. W takim
przypadku naley wybra wykonanie
programu „Setup.exe” i zainstalowa
sterownik zgodnie z poleceniami na
ekranie.
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2

Kliknij na wariancie „Installing
Printer Driver”.
Pojawi si okno dialogowe „InstallShield
Wizard”.

3

Kliknij na wariancie „Next (Dalej)”.

Do zcza
USB

Pojawi si okno dialogowe z licencj na
oprogramowanie.

4

Uwanie przeczytaj umow i jeœli
zgadzasz si na jej warunki,
zaznacz pole „I accept this
agreement” i kliknij na przycisku
„Next (Dalej)”.
Jeli w komputerze jest zainstalowana
starsza wersja sterownika drukarki, na
ekranie moe si pojawi komunikat
„Older version of the printer driver has
been found.”. Kliknij wówczas na
przycisku „Yes” (Tak) i wykonuj
wywietlane polecenia, aby ponownie
uruchomi komputer. Nastpnie ponownie
wykonaj procedur instalacji. Ponowne
uruchomienie komputera spowoduje
usunicie starszej wersji sterownika
drukarki. Po zainstalowaniu nowej wersji
sterownika bdzie mona uywa tej
nowej wersji.

5

Komputer z Windows

Do zcza USB

Uwaga
W przypadku uycia dostpnego w handlu
przewodu USB, naley wybra przewód typu B
(typ zcza po stronie drukarki) o dugoci
mniejszej ni 3 m.

9

Zaczekaj chwil i sprawdŸ, czy
w oknie „Printers (Drukarki)” lub
„Printers and Faxes (Drukarki)”
pojawia si drukarka „Sony
DPP-FP97”.

Kliknij na wariancie „Install”.
Rozpocznie si instalacja.

6
7
8

Kiedy pojawi si komunikat „Sony
DPP-FP97 printer driver has been
successfully installed.”, kliknij na
przycisku „Finish (Zakocz)”.
Naciœnij przycisk 1 (pracy /
czuwania), aby wczy drukark.
Pocz zcza USB drukarki
i komputera, uywajc
dostarczonego lub dostpnego
w handlu przewodu USB.

10 Po zakoczeniu instalacji wyjmij
dysk CD-ROM z komputera
i zachowaj go do wykorzystania
w przyszoœci.
Aby rozpocz teraz instalacj programu
PMB, przejd do czynnoci 2 ze strony
58.
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Uwagi
• W razie niepowodzenia instalacji odcz drukark
od komputera, ponownie uruchom komputer
i wznów instalacj od czynnoci 1.
• Zainstalowana drukarka „Sony DPP-FP97” nie
staje si drukark domyln. Odpowiedni
drukark naley wybra w programie.
• Dostarczony dysk CD-ROM jest potrzebny przy
usuwaniu i ponownym instalowaniu sterownika
drukarki. Naley go zachowa do wykorzystania
w przyszoci.
• Przed uyciem drukarki naley zapozna si
z informacjami z pliku Readme.txt (folder
README na dysku CD-ROM c folder English c
Readme.txt).

Po zainstalowaniu oprogramowania
Na pulpicie Windows pojawi si ikona
oraz
skrót do strony www sucej do rejestracji
drukarki. Po dokonaniu rejestracji mona
korzysta z nastpujcej strony www
z informacjami: http://www.sony.net/
registration/di/

Uwaga
Jeli okno instalacji nie pojawi si
automatycznie, dwukrotnie kliknij na programie
„Setup.exe” na dysku CD-ROM.
3 Kliknij na wariancie „Installing Printer

Driver”.
Pojawi si okno dialogowe „InstallShield
Wizard”.
4 Kliknij na wariancie „Next (Dalej)”.
Pojawi si okno dialogowe z licencj na
oprogramowanie.
5 Uwanie przeczytaj umow i jeli zgadzasz
si na jej warunki, zaznacz pole „I accept

Instalacja programu PMB
(Picture Motion Browser)
Aby zainstalowa program PMB, wykonaj
ponisz procedur.
Uwagi
• W systemie Windows naley si zalogowa na
konto uytkownika z uprawnieniami „Computer
administrator”.
• Przed instalowaniem programu naley zakoczy
prac wszystkich innych programów.

Jeli w komputerze jest ju zainstalowana
jedna lub wiksza liczba wersji programu
PMB, sprawd zainstalowan wersj programu
PMB. (Wybierz menu [Help] na pasku menu
programu PMB, a nastpnie wybierz wariant
[About Picture Motion Browser]. Pojawi si
informacja o wersji.)
Porównaj numer wersji na dostarczonym dysku
CD-ROM z numerem wersji zainstalowanego
programu PMB, tak aby zapewni instalacj
poszczególnych wersji w kolejnoci od
najstarszej do najnowszej. Jeli w uywanym
komputerze zainstalowana jest nowsza wersja
programu PMB, odinstaluj t wersj, po czym
zainstaluj obie wersje, zaczynajc od starszej.
Jeeli najpierw zostanie zainstalowana nowsza
wersja, pewne funkcje programu PMB mog
dziaa niewaciwie.
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Usuwanie sterownika drukarki
Kiedy sterownik drukarki nie bdzie ju
potrzebny, w celu jego usunicia wykonaj
nastpujce czynnoci:
1 Odcz przewód USB od drukarki
i komputera.
2 Wó dostarczony dysk CD-ROM do napdu
CD-ROM komputera.
Pojawi si okno instalacji.

this agreement” i kliknij na przycisku „Next
(Dalej)”.
Pojawi si okno dialogowe potwierdzania
usunicia oprogramowania.
6 Kliknij na wariancie „Yes”.
Pojawi si okno dialogowe potwierdzania
ponownego uruchomienia komputera.
7 Zaznacz pole „Yes, I want to restart my
computer now (Tak, chc teraz ponownie
uruchomi komputer)” i kliknij na przycisku
„OK”.
Przy ponownym uruchamianiu komputera
zostan usunite odpowiednie pliki, co
zakoczy usuwanie instalacji.

1

Wcz komputer, uruchom system
Windows i wó dostarczony dysk
CD-ROM do napdu CD-ROM
komputera.
Pojawi si okno instalacji (strona 55).

2

Kliknij na wariancie „Installing PMB
(Picture Motion Browser)”.
Pojawi si okno dialogowe „Choose Setup
Language”.

3
4

Po wybraniu jzyka i klikniciu na
przycisku „Next (Dalej)” pojawi si
okno dialogowe z licencj na
oprogramowanie.
Uwanie przeczytaj umow i jeœli
zgadzasz si na jej warunki,
zaznacz pole „I accept the terms of
the license agreement” i kliknij na
przycisku „Next (Dalej)”.
Po klikniciu na przycisku „Next (Dalej)”
w oknie dialogowym zgody na umow
licencyjn pojawi si okno dialogowe
z informacj o gotowoci do instalacji
programu.

5

Aby zainstalowa program, kliknij
na przycisku „Install” i wykonuj
polecenia z ekranu.
Jeli pojawi si propozycja zrestartowania
komputera, postpuj zgodnie
z wywietlanymi poleceniami i ponownie
uruchom komputer.

6

Po zakoczeniu instalacji wyjmij
dysk CD-ROM z komputera
i zachowaj go do wykorzystania
w przyszoœci.

Uwagi
• W razie niepowodzenia wznów instalacj od
czynnoci 2.
• Dostarczony dysk CD-ROM jest potrzebny przy
usuwaniu i ponownym instalowaniu programu
PMB. Naley go zachowa do wykorzystania
w przyszoci.
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Usuwanie programu PMB
Kiedy program przestanie by potrzebny,
mona go usun z twardego dysku komputera
w nastpujcy sposób:
1 Kliknij kolejno na wariantach „Start” „Control Panel (Panel sterowania)”.
Pojawi si ekran Control Panel (Panel
sterowania).
2 Kliknij na wariancie „Uninstall a program”
(Odinstaluj program).
W zalenoci od systemu operacyjnego,
moe on nosi nazw „Programy i funkcje”
lub „Add or Remove Programs (Dodaj lub
usu programy)”.
3 Wybierz wariant „Sony Picture Utility”
i kliknij na przycisku „Change/Remove
(Zmie / usu)”.
Rozpocznie si usuwanie programu.

Drukowanie zdjêæ
z programu PMB
(Picture Motion
Browser)

2

Kliknij na wariancie „Start”.
Pojawi si gówne okno programu PMB.
Przy kolejnych uruchomieniach programu
PMB mona pomin czynno 2.

Program PMB pozwala na drukowanie
obrazów z komputera na papierze 10 x 15
(format P).

1

Wyœwietl okno programu PMB.
W tym celu wykonaj jedn
z czynnoœci:

W gównym oknie mona wybra dwa
sposoby wywietlania (widoki). Aby
zmieni sposób wywietlania (widok),
kliknij na zakadce „Folders” lub
„Calendar” w prawej ramce.

• Dwukrotnie kliknij na ikonie
(PMB)
na pulpicie Windows.
• Kliknij kolejno na wariantach „Start” „All Programs (Wszystkie programy)” „Sony Picture Utility” - „PMB”.
Przy pierwszym uruchomieniu programu
PMB pojawi si okno dialogowe
rejestracji folderu przegldania. Jeli
folder „Pictures (Obrazy)” zawiera ju
obrazy, kliknij na przycisku „Register
Now”.
Jeli obrazy byy zapisywane w folderze
innym ni „Pictures (Obrazy)”, kliknij na
przycisku „Register Later”. Patrz
„Rejestracja folderu do przegldania” na
stronie 63.

W systemie Windows XP folder Pictures
(Obrazy) nosi nazw „My Pictures (Moje
obrazy)”.

Jak wyœwietli folder „Pictures
(Obrazy)”
Uywajc paska zada, wybierz warianty
„Start” - „Pictures (Obrazy)”.

• Widok „Calendar”
Obrazy s grupowane na podstawie dat
wykonania zdj i wywietlane jako
miniatury pod odpowiednimi datami
w kalendarzu. W widoku „Calendar” za
podstaw wywietlania mona przyj
rok, miesic lub godzin.
W przykadach w tym podrozdziale
wykorzystano okna z widoku „Folders”.

3

Kliknij na folderze zawierajcym
zdjcia, które chcesz wydrukowa.
W poniszym przykadzie wybrany jest
folder „sample”.

4

Wybierz zdjcia, które chcesz
wydrukowa, i kliknij na ikonie
(drukowania).
Pojawi si okno dialogowe drukowania.
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Wskazówka

• Widok „Folders”
Obrazy s grupowane w istniejcych
folderach i wywietlane w postaci
miniatur.

5

Z listy rozwijanej „Printer
(Drukarka)” wybierz wariant „Sony
DPP-FP97”. Aby wybra ukad
wydruku i inne ustawienia
drukowania, przejdŸ do czynnoœci
6. Aby wykona wydruk, przejdŸ do
czynnoœci 11.

6

Pojawi si okno dialogowe „Properties
(Waciwoci)” wybranej drukarki.
Sterownik drukarki wykorzystuje
uniwersalny sterownik drukarki (UPD)
firmy Microsoft. Okna dialogowe
zawieraj pewne elementy, które nie s
wykorzystywane w drukarce.

7

Warianty

Wybieranie uywanej drukarki:
„Sony DPP-FP97”

Paper size
(Rozmiar
papieru)

Aby zmieni wielko, kliknij
na wariancie „Properties
(Waciwoci)”.
Uwaga: papier w formacie L
nie jest oferowany w pewnych
regionach.

Print
• Zoom the image until the print
Options
area is full: po zaznaczeniu
(Opcje drutego pola obraz w caoci
kowania)
wypeni miejsce na wydruk na
papierze. Brzeg zdjcia moe
zosta ucity. Jeli pole to nie
jest zaznaczone, drukowany
obraz nie bdzie obcinany.
• Print date taken: po
zaznaczeniu tego pola zdjcie
jest drukowane razem z dat
wykonania (dotyczy plików
w formacie DCF).
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Korzystajc z zakadki „Layout
(Ukad)”, wybierz orientacj papieru
i inne ustawienia.

Funkcje

Printer
(Drukarka)

Properties
(Waciwoci)

Aby wybra ukad wydruku i inne
ustawienia drukowania, kliknij na
przycisku „Properties (Waœciwoœci)”.

Okrela format i ukad papieru,
jako obrazu i inne szczegóy.

Warianty

Funkcje

Orientation
(Orientacja)

Wybierz orientacj
drukowanego obrazu:
• Portrait (Pionowa)
• Landscape (Pozioma)

Page Order
(Kolejno
stron)

Wybierz kolejno
drukowanych stron:
• Front to Back (Od pocztku
do koca)
• Back to Front (Od koca do
pocztku)

Pages Per
Sheet (Stron
na arkusz)

Okrel liczb stron (zdj)
drukowanych na jednym
arkuszu. Wybierz „1”.

Advanced
(Zaawansowane)

Okrela format papieru i inne
ustawienia.

8

Kliknij na wariancie „Advanced
(Zaawansowane)”.
Pojawi si okno dialogowe „Opcje
zaawansowane: Sony DPP-FP97”.

Warianty
Paper/
Output
(Papier/
Wyjcie)

Funkcje

Graphic - • ICM Method (Metoda ICM):
Image
drukarka nie obsuguje
Color Maustawie systemu ICM.
nagement
Zmiana ustawienia „ICM
(Graficzne - Disabled (ICM wyczone)”
Zarzdzanie na inne nie wpynie na
kolorami
wydruk. Nie zmieniaj tego
obrazu)
ustawienia.
• ICM Intent (Cel ICM):
drukarka nie obsuguje
ustawie systemu ICM. Nie
zmieniaj tego ustawienia.

Funkcje

Document • Advanced Printing Features
Options
(Zaawansowane funkcje
(Dokument
drukowania): wybierz
- opcje)
ustawienie „Enabled
(Wczona)”, aby wczy
zaawansowane opcje
wydruku, takie jak „Page
Order (Kolejno stron)”.
W razie problemów ze
zgodnoci, wycz t funkcj.
• Color Printing Mode (Tryb
drukowania w kolorze): aby
drukowa w kolorze, wybierz
ustawienie „True Color (24 b/
p)”. Aby drukowa obraz
czarno-biay, wybierz
ustawienie „Monochrome
(Monochromatyczny)”.
Printer
Features
(Moliwoci
drukarki)

• Borderless Print: aby drukowa odbitki bez marginesów,
wybierz ustawienie „ON”.
Aby drukowa z marginesami, wybierz ustawienie „OFF”.
Niektóre programy mog
drukowa odbitki z marginesami nawet przy wybranym
ustawieniu „ON”. Naley
wówczas zmieni ustawienia
tak, aby obraz w caoci wypenia obszar przeznaczony
do zadrukowania.
• Auto Fine Print 6: wybierz
ustawienie „Photo”, „Vivid”
lub „OFF”. Jeli wybierasz
ustawienie „Photo” lub
„Vivid”, w grupie „ICM
Method (Metoda ICM)”
wybierz ustawienie „ICM
Disabled (ICM wyczone)”.
W odrónieniu od
bezporedniego drukowania
z karty pamici, nie bd
wykorzystywane dane Exif.
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• Paper Size (Rozmiar papieru):
z rozwijanej listy wybierz
format papieru uywanego do
drukowania: P / L
Uwaga: papier w formacie L
nie jest oferowany w pewnych
regionach.
• Copy Count (Liczba kopii):
okrel dan liczb odbitek.

Warianty

Warianty
Printer
Features
(Moliwoci
drukarki)
(cd.)

9

Funkcje
• Auto Touch-Up: wybierz
ustawienie „ON” lub „OFF”.
Jeli wybierasz ustawienie
„ON”, w grupie „ICM
Method (Metoda ICM)”
wybierz ustawienie „ICM
Disabled (ICM wyczone)”.
W odrónieniu od
bezporedniego drukowania
z karty pamici, nie bd
wykorzystywane dane Exif.
Szczegóy – patrz strona 20.
• Color Setting: mona
skorygowa barwy skadowe
(R (red), G (green), B (blue))
i ostro. Szczegóy – patrz
strona 43.

Na zakadce „Paper/Quality (Papier/
jakoœ)” wybierz ustawienie koloru
lub Ÿródo papieru.

Warianty Funkcje
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Tray
Selection
(Wybór
zasobnika)

Z listy rozwijanej „Paper
Source (ródo papieru)”
wybierz wariant „Automatically
Select (Wybór automatyczny)”.

Color
(Kolor)

Aby drukowa w kolorze,
wybierz ustawienie „Color
(Kolor)”. Aby wydruki byy
czarno-biae, wybierz
ustawienie „Czarno-biae”.

Warianty Funkcje
Advanced
Pojawi si okno dialogowe
(Zaawanso- „Opcje zaawansowane: Sony
wane)
DPP-FP97” (strona 61).
Szczegóy podano w opisie
czynnoci 8.

10 Kliknij na wariancie „OK”.
Ponownie pojawi si okno dialogowe
drukowania.

11 Kliknij na wariancie „Print”.
Rozpocznie si drukowanie. Szczegóowe
informacje o programie PMB mona
znale w pomocy elektronicznej.
Uwaga
Nie mona drukowa plików z filmami ani z danymi
RAW.
Wskazówki
• Aby w polu wywietlania obrazu w gównym
oknie zaznaczy fotografie tworzce cig grup,
kliknij na pierwszym obrazie z grupy, a nastpnie
przytrzymaj wcinity klawisz Shift i kliknij na
ostatnim obrazie. Aby wybra wiele fotografii,
które nie tworz cigej grupy, klikaj na nich
pojedynczo, trzymajc wcinity klawisz Ctrl.
• Drukowanie jest take moliwe w trybie podgldu
obrazu.
• Aby przerwa drukowanie:
1Dwukrotnie kliknij na ikonie drukarki na pasku
zada i otwórz okno dialogowe „Print”.
2Kliknij na nazwie dokumentu, którego nie
chcesz drukowa, i z menu „Document”
wybierz polecenie „Cancel”.
Pojawi si okno dialogowe potwierdzania
usunicia.
3Kliknij na wariancie „Yes”.
Dokument zostanie usunity z kolejki wydruku.
Uwaga
Nie usuwa dokumentu, który jest wanie
drukowany. Grozi to zaciciem si papieru.

Rejestracja folderu do
przegl¹dania
Program PMB nie pozwala na bezporednie
przegldanie obrazów zapisanych na twardym
dysku komputera. Konieczne jest wczeniejsze
zarejestrowanie folderu do przegldania
w nastpujcy sposób:

1

Kliknij kolejno na wariantach „File” „Register Viewed Folder” lub kliknij
na ikonie
.
Pojawi si okno dialogowe „Register
Folders to View”.

2

Wska folder, który chcesz
zarejestrowa, i kliknij na przycisku
„Register”.

Nie mona zarejestrowa caego napdu.

Pojawi si okno dialogowe potwierdzenia
rejestracji.

3

Kliknij na wariancie „Yes”.
Rozpocznie si rejestracja w bazie danych
informacji o obrazach.

4

Kliknij na wariancie „Close”.
Uwagi
• Folder wybrany jako miejsce zapisu
importowanych obrazów zostanie
zarejestrowany automatycznie.

Wskazówki
• Jeli w folderze ródowym znajduje si folder
niszego poziomu, zarejestrowane zostan take
obrazy z folderu niszego poziomu.
• Przy pierwszym uruchomieniu programu pojawi
si komunikat przypominajcy o zarejestrowaniu
folderu „Pictures (Obrazy)”.
• Rejestracja duej liczby obrazów moe zaj
nawet kilkadziesit minut.

Drukowanie z innych
programów
Do drukowania obrazów na drukarce
DPP-FP97 mona uywa innych,
komercyjnych programów uytkowych. Z listy
drukarek w oknie dialogowym drukowania
wybierz „DPP-FP97”, a nastpnie w oknie
dialogowym ustawie wydruku wybierz format
papieru. Informacje o ustawieniach wydruku
podano w opisie czynnoci 5 i 7 na stronach
strona 60 i 61.
Informacja o ustawieniu „Borderless
Print (Druk bez marginesów)” w grupie
„Printer Features (Moliwoœci drukarki)”
W przypadku drukowania z programu innego
ni PMB obraz moe by drukowany
z marginesami nawet wówczas, gdy w grupie
dla parametru „Borderless Print (Druk bez
marginesów)” w grupie „Printer Features
(Moliwoci drukarki)” w oknie dialogowym
„Opcje zaawansowane: Sony DPP-FP97”
wybrane jest ustawienie „ON”.
Po wybraniu druku bez marginesów do
programu uytkowego jest przesyana
informacja o obszarze do zadrukowania.
Niektóre programy mog jednak we
wskazanym obszarze wydrukowa obraz
z marginesami.
Aby uzyska obraz bez marginesów, trzeba
wtedy wykona jedn z czynnoci:

• Nie mona anulowa rejestracji folderu.
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Uwaga

Zmienianie folderu do przegldania
Kliknij kolejno na wariantach „Tools” „Settings” - „Viewed folders”.

• W przypadku wybierania pola wydruku
w programie, naley wybra ustawienie,
przy którym obraz w caoci wypenia
dostpne pole wydruku. Przykadowo, przy
drukowaniu zdj z programu „Windows
Photo Gallery” w systemie Windows Vista
wybierz ustawienie „Full page photo print”
(Wydruk zdjcia na caej stronie) i zaznacz
pole „Fit picture to frame” (Dopasuj obraz
do ramki).
Ustawienie orientacji wydruku
Zalenie od uywanego programu, zmiana
orientacji wydruku na poziom albo pionow
moe nie wpywa na sam wydruk.
Ustawienie Borders (Marginesy) /
Borderless (Bez marginesów)
w sterowniku drukarki
Jeli uywany program pozwala na wybór
ustawienia Borders (Marginesy) / Borderless
(Bez marginesów), to zalecamy, aby dla
parametru „Borderless Print (Druk bez
marginesów)” w grupie „Printer Features
(Moliwoci drukarki)” w oknie dialogowym
sterownika „Opcje zaawansowane: Sony
DPP-FP97” byo wybrane ustawienie „ON”.
Ustawienie liczby odbitek
Liczba kopii wybrana w niektórych
programach uytkowych moe mie wyszy
priorytet ni liczba kopii podana w oknie
dialogowym sterownika drukarki.
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Gdy pojawia siê komunikat o b³êdzie
Gdy wystpi bd, na ekranie LCD mog si pojawia zamieszczone poniej komunikaty o bdach.
Naley wówczas postpowa zgodnie z zaleceniami wywietlanymi razem z komunikatem o bdzie.
Jeli ten sam komunikat pojawia si czsto pomimo podjcia zalecanych dziaa, prosimy
o skontaktowanie si z autoryzowan stacj serwisow Sony.

Karty pamici i urzdzenia zewntrzne
Komunikaty o bdach

Znaczenie / Rozwizanie

No image file.

c Karta pamici lub urzdzenie zewntrzne nie zawiera
obsugiwanych przez drukark plików z obrazami.
Wó kart lub podcz urzdzenie z obrazami, które
drukarka moe wywietli.

No DPOF file.

c Karta pamici lub urzdzenie zewntrzne nie zawieraj
pliku ze znacznikiem DPOF. Oznacz obrazy
znacznikiem wydruku (DPOF) w aparacie.

Cannot delete a protected image.

c Aby skasowa obraz objty ochron, wycz ochron
w aparacie.

Cannot delete a DPOF image.

c Aby skasowa obraz ze znacznikiem DPOF, usu
znacznik (DPOF) w aparacie.

Protected. Cancel protect then try again. c Karta „Memory Stick” jest chroniona przed zapisem.
Wycz ochron przed zapisem.
c Brak miejsca na wybranej karcie pamici,
The Memory Stick is full.
(Podobne komunikaty dla wewntrznej
w wewntrznej pamici lub w urzdzeniu
pamici, kart CompactFlash, SD
zewntrznym. Skasuj zbdne obrazy lub uyj karty
memory Card i xD-Picture Card oraz
pamici albo urzdzenia zewntrznego, na których
urzdzenia zewntrznego.)
pozostaje dostatecznie duo miejsca.

Memory Stick format error.
This Memory Stick is protected.

c Woona karta „Memory Stick” jest objta ochron.
Aby zapisywa lub przetwarza obrazy w drukarce,
wycz ochron za pomoc uywanego urzdzenia.
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c Podejrzenie wystpienia bdu. W przypadku czstego
This Memory Stick has problem.
(Podobne komunikaty dla wewntrznej
pojawiania si tych komunikatów, skontroluj stan
pamici, kart CompactFlash, SD
karty pamici w innym urzdzeniu. W przypadku
memory Card i xD-Picture Card oraz
wewntrznej pamici, sformatuj pami.
urzdzenia zewntrznego.)
W przypadku urzdzenia zewntrznego
Urzdzenie zewntrzne moe by chronione przed
Write error in the Memory Stick.
zapisem. Wycz ochron przed zapisem uywanego
(Podobne komunikaty dla wewntrznej
urzdzenia. Wewntrzna pami aparatu cyfrowego
pamici, kart CompactFlash, SD
moe by chroniona przed zapisem.
memory Card i xD-Picture Card oraz
urzdzenia zewntrznego.)

Urzdzenia zewntrzne i urzdzenia zgodne z PictBridge
Komunikaty o bdach

Znaczenie / Rozwizanie

Incompatible USB device. Check
device’s USB setting.

c Drukarka nie obsuguje podczonego urzdzenia
USB. W urzdzeniu s wybrane ustawienia USB
uniemoliwiajce jego uycie. Zapoznaj si
z instrukcj obsugi uywanego urzdzenia USB.

Do not connect any more USB hubs.

c Podcz urzdzenie bezporednio do drukarki lub uyj
urzdzenia, które nie ma funkcji koncentratora USB.

Write error in the External Device.

c Urzdzenie zewntrzne moe by chronione przed
zapisem. Wycz ochron przed zapisem uywanego
urzdzenia. Przed zapisem moe by chroniona
wewntrzna pami aparatu cyfrowego.

Taœma barwica
Komunikaty o bdach

Znaczenie / Rozwizanie

No ink ribbon. Insert P size ink ribbon
and press [PRINT].

c W drukarce nie ma tamy barwicej. Wó tam
barwic do drukarki. (.strona 9)
Jeli pojawia si komunikat „cleaning cartridge”, wó
kasetk czyszczc. (.strona 80)

End of ink ribbon.

c Wymie tam bawic na now. (.strona 9)

End of ink ribbon. Insert P size ink
ribbon and press [PRINT].
Ink ribbon type incorrect. Insert P size
ink ribbon and press [PRINT].

c Wó tam barwic i papier waciwe dla
wskazanego formatu. (.strona 9)

Papier do drukowania
Komunikaty o bdach

Znaczenie / Rozwizanie

No paper tray. Insert paper tray
containing P size printer paper and
press [PRINT].

c W drukarce nie ma papieru.
– W drukarce nie ma tacy na papier.
– Do tacy na papier nie zosta woony papier.
– Papier skoczy si.
W kadym przypadku trzeba woy papier do tacy na
papier i woy tac do drukarki. (.strona 10)

No print paper. Set the print paper for
the P Size and press [PRINT].
Cleaning sheet is not placed. Set the
cleaning sheet and press [PRINT].

c W tacy na papier nie ma arkusza czyszczcego. Wó
do tacy arkusz czyszczcy, po czym wó tac do
drukarki. (.strona 80)

Wrong print paper. Set the print paper
for the P Size and press [PRINT].

c Niedostosowanie formatu papieru do tamy barwicej.
Sprawd wielko woonej tamy barwicej i wó
papier o identycznym formacie. (.strona 9, 10)

Paper jam. Remove print paper.

c Zaci si papier. Zapoznaj si z podrozdziaem „Gdy
zatnie si papier” (.strona 79) i wyjmij z drukarki
zacity papier. Jeli nie mona wyj papieru,
skontaktuj si ze stacj serwisow Sony.
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Gdy wyst¹pi jakiœ problem
Jeli w czasie eksploatacji drukarki wystpi jaki problem, naley spróbowa go rozwiza,
posugujc si poniszymi wskazówkami.
Jeli problem bdzie nadal wystpowa, prosimy o skontaktowanie si z autoryzowan stacj
serwisow Sony.
Aby zweryfikowa wystpowanie bdu i jego usunicie, Sony moe sprawdza dane z wewntrznej
pamici w minimalnym moliwym zakresie. Dana takie nie bd nigdy kopiowane ani zapisywane.

Zasilanie
Objaw

Kontrola

Przyczyna / Rozwizania

Nie mona
wczy
wskanika na
przycisku 1
(pracy /
czuwania)?

• Czy przewód zasilajcy jest
waciwie podczony?

c Starannie wcz przewód zasilajcy do
gniazdka sieciowego. (.strona 12)

Wyœwietlanie obrazów
Kontrola

Przyczyna / Rozwizania

Brak obrazu na
ekranie LCD.

• Czy karta pamici zostaa
waciwie woona lub czy
urzdzenie zewntrzne jest
waciwie podczone?

c Prawidowo wó kart pamici lub
podcz urzdzenie zewntrzne.
(.strona 16, 49, 51)

• Czy karta pamici,
wewntrzna pami lub
urzdzenie zewntrzne
zawieraj obrazy zapisane
przez aparat cyfrowy lub
inne urzdzenie?

c Wó kart pamici lub podcz
urzdzenie zewntrzne z nagranymi
obrazami. Sprawd, czy wewntrzna
pami zawiera obrazy.
c Sprawd, jakie formaty plików obsuguje
drukarka. (.strona 85)

• Czy plik ma format zgodny
z DCF?

c Jeli obraz nie jest zgodny z DCF, nie
mona go wydrukowa, mimo e pojawia
si on na monitorze komputera.

• Czy w telewizorze wybrane
jest wejcie sygnau
z drukarki?

c Mimo wybrania w telewizorze wejcia
sygnau z drukarki, obraz moe nie by
wywietlany, gdy telewizor jest
podczony przewodem HDMI.
c Wybierz w telewizorze wejcie sygnau
z drukarki albo odcz przewód HDMI,
aby wywietli obraz na ekranie LCD.

Na ekranie LCD
lub na telewizorze
nie pojawia si
obraz.
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Objaw

Objaw

Kontrola

Przyczyna / Rozwizania

W trybie widoku
indeksu nie
pojawiaj si
niektóre obrazy
albo obrazy
pojawiaj si, ale
nie mona ich
wydrukowa.

• Czy na ekranie indeksu
pojawiaj si miniatury?

c Jeli obraz jest wywietlany, ale nie
mona go wydrukowa, uszkodzony jest
plik sucy do drukowania.
c Obrazy niezgodne z DCF (wytycznymi
projektowania systemów plików dla
kamer i aparatów) mog nie by
drukowane, mimo e pojawiaj si na
monitorze komputera.

• Czy na ekranie indeksu
pojawia si pokazany pod
spodem znak?

c Jeli pojawia si znak przedstawiony po
lewej, obraz moe by plikiem JPEG
utworzonym w komputerze albo nie
zawiera miniatury.
Wska znak i nacinij przycisk ENTER,
aby wywietli podgld obrazu. Jeli
obraz pojawi si, bdzie mona go
wydrukowa. Jeli ponownie pojawi si
ten sam znak, obraz ma niewaciwy
format i nie bdzie mona wydrukowa
go na tej drukarce.

• Czy do utworzenia obrazu
zosta uyty komputer?

• Czy na ekranie indeksu
pojawia si pokazany pod
spodem znak?

c Jeli pojawia si znak przedstawiony po
lewej, obraz ma waciwy format, ale nie
mona odczyta danych o miniaturze lub
o samym obrazie.
Wska znak i nacinij przycisk ENTER,
aby wywietli podgld obrazu. Jeli
obraz pojawi si, bdzie mona go
wydrukowa. Jeli ponownie pojawi si
ten sam znak, nie bdzie mona
wydrukowa obrazu.

• Czy na karcie pamici,
w wewntrznej pamici lub
w urzdzeniu zewntrznym
jest zapisanych wicej ni
9 999 obrazów?

c Drukarka moe obsuy (wywietli,
zapisa, skasowa itp.) maksymalnie
9 999 plików z obrazami. Jeli karta
pamici, wewntrzna pami lub
urzdzenie zewntrzne zawieraj wicej
ni 9 999 plików, to w celu wywietlenia
i obsugi pozostaych plików trzeba
wybra tryb PC lub PictBridge.

• Czy do nadania albo zmiany c Jeli do nadania albo zmiany nazwy pliku
nazwy pliku zosta uyty
z obrazem zostanie uyty komputer
komputer?
i nazwa ta zawiera znaki inne ni litery
i cyfry, to drukarka moe wywietla
niewaciw nazw pliku albo nie
wywietla obrazu.
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Objaw

Kontrola

Przyczyna / Rozwizania

W trybie widoku
indeksu nie
pojawiaj si
niektóre obrazy
albo obrazy
pojawiaj si, ale
nie mona ich
wydrukowa.

• Czy w trybie widoku
indeksu bya wybierana
liczba odbitek?

c Po wybraniu obrazów zgodnie z opisem
z punktu „Drukowanie wielu obrazów”
nie mona wydrukowa obrazu przez
wskazanie go kursorem. Nacinij przycisk
ENTER, aby wybra obraz, i wska
dan liczb odbitek. (.strona 17)

• Czy na karcie pamici,
w wewntrznej pamici lub
w urzdzeniu zewntrznym
jest wicej ni 8 poziomów
folderów?

c Drukarka nie pozwala na wywietlanie
obrazów z folderów na 9. i dalszych
poziomach hierarchii.

Wywietlana jest
niewaciwa
nazwa pliku.

• Czy do zmiany nazwy pliku
z obrazem by uywany
komputer?

c Jeli do nadania albo zmiany nazwy pliku
z obrazem zostanie uyty komputer
i nazwa ta zawiera znaki inne ni litery
i cyfry, to drukarka moe wywietla
niewaciw nazw pliku. W przypadku
plików tworzonych w komputerze jako
nazwa pliku wywietlonych zostanie
pierwszych 8 znaków nazwy.

U góry i u dou
podgldu obrazu
w menu Edit
wystpuj puste
pola.

• Czy podgldany obraz jest
bardzo mocno zwony
w pionie albo w poziomie?

c Jeli obraz jest bardzo mocno zwony
w pionie albo w poziomie, w menu Edit
mog si pojawia puste pola.
c Wspóczynnik ksztatu obrazu
z cyfrowego aparatu fotograficznego
wynosi standardowo 3:4. Przetworzenie
lub zapis obrazu przy uyciu urzdzenia
innego ni ta drukarka zmienia
wspóczynnik ksztatu, a górne i dolne
brzegi s odcinane i wywietlane
w czerni.

Rozwizywanie problemów
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Drukowanie
Objaw

Kontrola

Przyczyna / Rozwizania

Nie jest podawany • Czy papier jest waciwie
papier.
woony do tacy na papier?

c Przyczyn problemów moe by
niewaciwie woony papier. (.strona
9, 10)
Przestrzegaj nastpujcych zasad:
• Wó waciwy zestaw papieru i tamy
barwicej.
• Prawidowo uó wkadany do tacy
papier.
• Do tacy mona woy maksymalnie 20
arkuszy papieru. Jeli jest ich wicej,
wyjmij nadmiarowe arkusze.
• Przed woeniem papieru do tacy
starannie go przekartkuj.
• Nie wyginaj ani nie skadaj papieru
przed drukowaniem. Grozi to
uszkodzeniem drukarki.

Nie jest podawany • Czy uywany papier jest
papier.
przeznaczony do drukarki?

c Uywaj tylko papieru przeznaczonego do
tej drukarki. Uycie nieodpowiedniego
papieru grozi problemami z drukark.
(.Informacja o zestawach do
drukowania)

Papier wysuwa si • Czy od papieru zostaa
bez zadrukowania.
oderwana perforacja?
• Czy uywany papier jest
przeznaczony do drukarki?

c Uywaj tylko papieru przeznaczonego do
tej drukarki. Uycie nieodpowiedniego
papieru grozi problemami z drukark.
(.Informacja o zestawach do
drukowania)
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Rezultaty drukowania
Objaw

Kontrola

Przyczyna / Rozwizania

Wydrukowane
obrazy maj nisk
jako.

• Czy wydrukowany zosta
obraz sucy do podgldu?

c Zalenie od typu aparatu cyfrowego, lista
miniatur moe zawiera zarówno
waciwe obrazy, jak i obrazy do
podgldu. Jako wydrukowanego obrazu
do podgldu nie bdzie tak dobra jak
waciwego obrazu. Zwracamy uwag, e
usunicie obrazu do podgldu moe
uszkodzi dane o waciwym obrazie.

• Czy wielko drukowanego
obrazu (szeroko lub
wysoko) jest mniejsza ni
480 punktów?

c Jeli wywietlany obraz ma mae wymiary
i jest otoczony czarn ramk, przyczyn
niskiej jakoci wydruku s mae wymiary
obrazu.

• Czy obraz by powikszany
przy uyciu menu Edit?

c Zalenie od wielkoci obrazu, jego
powikszenie moe spowodowa
pogorszenie jakoci obrazu.

• Czy zdjcie zastao zapisane c Przy zapisie zdjcia w pliku o formacie
w pliku o formacie RAW?
RAW moe take zosta zapisany plik
JPEG o duym wspóczynniku kompresji.
Poniewa drukarka nie obsuguje formatu
RAW, obraz jest drukowany z pliku
JPEG. Plik RAW mona wydrukowa
z komputera. Szczegóowych informacji
naley szuka w instrukcji obsugi
aparatu.
Co to jest plik RAW?
Plik RAW to zawierajcy niepoddany
kompresji, nieprzetworzony obraz
fotograficzny z aparatu cyfrowego.
Informacji o tym, czy aparat pozwala na
zapis plików w formacie RAW, naley
szuka w jego instrukcji obsugi.
—

c Ze wzgldu na rónice w stosowanych
metodach wywietlania obrazu na ekranie
LCD i profilach barw, wywietlanego
obrazu nie naley uwaa za wierne
odwzorowanie przyszej odbitki. Jako
obrazu mona poprawi, wybierajc:
– Przycisk MENU - Print setup - Color
Setting (.strona 43)
– Przycisk MENU - Edit - Adjust
(.strona 22)
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Midzy ekranem
podgldu
a wydrukiem
wystpuj rónice
w jakoci
i kolorystyce
obrazu.

Objaw
Wygld wydruku
zaley od tego, czy
obraz jest
drukowany
bezporednio
z karty pamici,
wewntrznej
pamici lub
podczonego
urzdzenia
zewntrznego, czy
z komputera.
Nie mona
drukowa daty.

Niepotrzebnie
drukowana jest
data.

Kontrola

Przyczyna / Rozwizania
—

c Przyczyn rónic midzy wydrukami s
rónice midzy wewntrznymi
mechanizmami przetwarzania obrazu
w drukarce a mechanizmami
wykorzystywanymi w programach
komputerowych.

• Czy parametr „Date Print”
c Nacinij przycisk MENU, a nastpnie
jest ustawiony na „Date” lub
zmie ustawienie parametru „Date Print”
„Date/Time”?
w menu Print setup na „Date” lub „Date/
Time”. (.strona 40)
• Czy obraz jest zgodny
z DCF?

c Funkcja „Date Print” dziaa tylko
wówczas, gdy obraz jest zgodny ze
standardem DCF.

• Czy parametr „Date Print”
jest ustawiony na „Off”?

c Nacinij przycisk MENU, a nastpnie
zmie ustawienie parametru „Date Print”
w menu Print setup na „Off”.
(.strona 40)

• Czy data zostaa naoona na c Jeli data zostaa naoona na zdjcie, nie
obraz w momencie
mona wykona odbitki bez daty.
wykonywania zdjcia
aparatem cyfrowym?
Obraz nie
wypenia caego
obszaru wydruku.
Pozostaj
marginesy.

Pomimo wybrania
w menu Print
setup ustawienia
„Borderless”,
z boków obrazu
pozostaj
marginesy.
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• Czy dla parametru „Borders” c Nacinij przycisk MENU, a nastpnie
w menu Print setup wybrane
wybierz warianty Print setup – Borders
jest ustawienie „Pattern 1”
i zmie ustawienie parametru
lub „Pattern 2”?
„Borderless”. (.strona 41)
• Czy obraz ma waciwy
wspóczynnik ksztatu?

—

c Wspóczynnik ksztatu zapisywanego
obrazu zaley od typu uywanego aparatu
cyfrowego i dlatego drukowany obraz
moe nie wypenia caego obszaru
wydruku.
c Przetworzenie lub zapis obrazu przy
uyciu urzdzenia innego ni ta drukarka
powoduje zapis wokó niego biaych
marginesów. Marginesów z boków
odbitki nie mona wówczas usun nawet
przez wybór ustawienia „Borderless”.
(.strona 41)

Objaw

Kontrola

Przyczyna / Rozwizania

Nie mona
wydrukowa
caego obrazu.

• Czy w menu Print setup
wybrane jest ustawienie
„Pattern 1”?

c Aby zadrukowa cay obszar, wybierz
z menu Print setup ustawienie „Pattern 1”.
(.strona 41)

Drukowany jest
przekrzywiony
obraz.

• Czy taca na papier jest
waciwie woona?

c Nie przekrzywiajc tacy na papier, wsu
j do koca.

Na drukowanych
obrazach pojawia
si biaa linia lub
biae punkty.

—

c Gowica drukarki lub cieka przejcia
papieru mog by brudne. Wyczy
gowic i ciek za pomoc dostarczonej
kasetki czyszczcej i arkusza
czyszczcego. (.strona 80)

Obraz jest za
jasny, za ciemny,
czerwonawy,
ótawy lub
zielonkawy.

—

c Skoryguj obraz, naciskajc przycisk
MENU i wybierajc warianty EditAdjust. (.strona 22)

Korekta
zaczerwienienia
oczu przyciskiem
AUTO TOUCHUP jest
nieskuteczna.

—

c Skoryguj zaczerwienienie oczu,
naciskajc przycisk MENU i wybierajc
warianty Edit- Red-eye Correction.
(.strona 24)

Korekta
zaczerwienienia
oczu przy uyciu
menu „Red-eye
Correction” jest
nieskuteczna.

—

c Zmie wielko ramki korekty tak, aby
bya ona od dwóch do siedmiu razy
wiksza od oka. (.strona 24)

• Czy po korekcie
zaczerwienienia oczu obraz
by powikszany,
zmniejszany, obracany lub
przemieszczany?

c Korekta zaczerwienienia oczu moe nie
dziaa waciwie, gdy uywane s inne
funkcje edycyjne (powikszanie,
zmniejszanie, obracanie i przemieszczanie
obrazu). Najpierw uyj tych funkcji,
a potem skoryguj zaczerwienienie oczu.

Objaw

Kontrola

Przyczyna / Rozwizania

Ustawienie
parametrów
„Borderless”
i „Pattern 1/2” nie
wpywa na
wydruk.

• Czy jest uywane menu
CreativePrint?

c W menu CreativePrint uywa si
szablonów i nie mona wybiera ustawie
marginesów.

Ustawienia

PL

Rozwizywanie problemów
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Zapisywanie lub kasowanie obrazu
Objaw

Kontrola

Przyczyna / Rozwizania

Nie mona zapisa • Czy karta pamici jest objta c Wycz ochron w aparacie cyfrowym lub
obrazu.
ochron?
urzdzeniu zewntrznym i ponów prób
zapisu.
• Czy przecznik ochrony
c Przestaw przecznik ochrony przed
karty pamici przed zapisem
zapisem w pooenie umoliwiajce zapis.
znajduje si w pooeniu
LOCK?
• Czy karta pamici jest
pena?

Nie mona
skasowa obrazu.

c Skasuj zbdne obrazy (.strona 38) lub
uyj karty pamici, na której pozostaje
dostatecznie duo miejsca. Ponownie
zapisz obraz.

• Czy karta pamici jest objta c Wycz ochron w aparacie cyfrowym lub
ochron?
urzdzeniu zewntrznym i ponów prób
kasowania.
• Czy obraz jest opatrzony
znacznikiem DPOF?

c Usu znacznik DPOF w cyfrowym
aparacie fotograficznym.

• Czy obraz jest objty
ochron?

c Wywietl widok podgldu obrazu i ekran
szczegóowych informacji
(.strona 14). Obrazy oznaczone
symbolem
(wskanikiem ochrony)
s przeznaczone tylko do odczytu i nie
mog by usuwane.

• Czy przecznik ochrony
c Przestaw przecznik ochrony przed
karty pamici przed zapisem
zapisem w pooenie umoliwiajce zapis.
znajduje si w pooeniu
LOCK?
• Czy uywana jest karta
„Memory Stick-ROM”?
Przypadkowo
zosta skasowany
obraz.

—

c Karty „Memory Stick-ROM” nie mona
formatowa ani usuwa z niej obrazów.
c Skasowanego obrazu nie mona
odzyska.

• Czy przecznik ochrony
c Przestaw przecznik ochrony przed
Nie mona
sformatowa karty
karty pamici przed zapisem
zapisem w pooenie umoliwiajce zapis.
„Memory Stick”.
znajduje si w pooeniu
LOCK?
• Czy uywana jest karta
„Memory Stick-ROM”?
Karta „Memory
Stick” zostaa
przypadkowo
sformatowana.
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—

c Karty „Memory Stick-ROM” nie mona
formatowa ani usuwa z niej obrazów.
c Formatowanie karty „Memory Stick”
powoduje nieodwracalne usunicie z niej
danych.

Podczanie aparatu cyfrowego lub innego urzdzenia zewntrznego
Objaw

Kontrola

Przyczyna / Rozwizania

• Czy aparat cyfrowy jest
Na ekranie LCD
aparatu cyfrowego
waciwie podczony?
nie pojawia si
• Czy pali si wskanik na
znak PictBridge.
przycisku 1 (pracy /
czuwania)?

c Prawidowo podcz przewód.
c Wcz drukark przyciskiem 1 (pracy /
czuwania).

• Czy aparat cyfrowy jest
zgodny z PictBridge?

c Zapoznaj si z instrukcj obsugi aparatu
lub porozum si z jego producentem.

• Czy na ekranie LCD
drukarki wida komunikat
„Connecting”?

c Komunikat ten nie pojawia si po
wywietleniu menu Edit, CreativePrint
lub innego menu. Opu menu i ponownie
podcz przewód.
c Odcz aparat cyfrowy i podcz go na
nowo. Mona te wyczy i ponownie
wczy drukark i aparat.

• Czy interfejs USB aparatu
c Przestaw interfejs USB aparatu w tryb
pracuje w trybie PictBridge?
PictBridge.
Pomimo
podczania
i odczania
przewodu USB nic
si nie dzieje.

—

c W drukarce wystpi wewntrzny bd.
Aby go usun, wycz przewód
zasilajcy z sieci, wcz go na nowo
i nacinij przycisk 1 (pracy / czuwania).

Drukowanie nie
jest przerywane
pomimo
nacinicia
przycisku
CANCEL.

—

c Drukowanie zostanie przerwane po
dokoczeniu biecej odbitki.
c Niektóre aparaty cyfrowe nie pozwalaj
na przerwanie drukowania z drukarki.
Aby zatrzyma drukowanie, uyj funkcji
aparatu cyfrowego. Szczegóów szukaj
w instrukcji obsugi aparatu.
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• Czy wywietlany jest
Nie mona
c Indeksu nie mona wydrukowa w trybie
wykona wydruku
komunikat „Could not create
drukowania DPOF. W celu
indeksu.
printing data for some
wydrukowania indeksu uyj bezporednio
images.”?
karty pamici lub urzdzenia
zewntrznego (.strona 16, 49).

Podczanie do komputera
Objaw

Kontrola

Przyczyna / Rozwizania

Nie mona
wywietli na
komputerze
obrazów z karty
pamici woonej
do drukarki ani
obrazów
z podczonego
urzdzenia
zewntrznego.

—

c Drukarka nie ma funkcji wywietlania na
komputerze obrazów z karty pamici
znajdujcej si w drukarce ani
z podczonego urzdzenia zewntrznego.

Dostarczony dysk
CD-ROM zgin.
Skd wzi nowy?

—

c Programowy sterownik drukarki mona
pobra z witryny internetowej pomocy dla
klientów. Mona te skontaktowa si ze
sklepem Sony.

Nie mona
zainstalowa
sterownika
drukarki.

• Czy instalacja zostaa
wykonana prawidowo?

c Aby zainstalowa sterownik, wykonaj
czynnoci opisane w instrukcji obsugi
(.strona 55). W razie wystpienia
bdu ponownie uruchom komputer
i powtórz instalacj.

• Czy jest uruchomiony inny
program?

c Zakocz prac wszystkich programów
i ponownie zainstaluj sterownik.

• Czy do instalacji zosta
uyty waciwy dysk
CD-ROM?

c Dwukrotnie kliknij na ikonie „My
Computer (Mój komputer)”, a nastpnie,
w otwartym oknie, na ikonie dysku
CD-ROM. Aby zainstalowa sterownik,
wykonaj czynnoci opisane w instrukcji
obsugi.

—
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c Moe by zainstalowany niewaciwy
programowy sterownik USB. Ponownie
zainstaluj sterownik USB, wykonujc
czynnoci opisane w instrukcji obsugi.

• Czy w systemie dziaa
program antywirusowy lub
inny program?

c Jeli w systemie dziaa program
antywirusowy lub inny program, zakocz
jego prac, a potem przystp do instalacji
sterownika.

• Czy uytkownik jest
zalogowany na konto
administratora?

c Aby zainstalowa sterownik, trzeba si
zalogowa na konto uytkownika
z uprawnieniami administratora
Windows.

Objaw
Drukarka nie
reaguje na
polecenie
drukowania
z komputera.

Kontrola

Przyczyna / Rozwizania
—

• Czy uywany jest program
Mimo wybrania
ustawienia
inny ni PMB?
„Borderless” obraz
jest drukowany
z marginesami.

c Jeli na pulpicie Windows nie jest
sygnalizowany aden problem, sprawd
stan drukarki na ekranie LCD.
Jeli drukarka sygnalizuje problem,
wykonaj jedn z poniszych czynnoci:
1. Wycz drukark przyciskiem 1 (pracy
/ czuwania).
2. Wycz przewód zasilajcy z sieci,
odczekaj 5 do 10 sekund i ponownie
wcz przewód.
3. Ponownie uruchom komputer.
Jeli nie rozwie to problemu, skontaktuj
si ze stacj serwisow Sony.
c Jeli uywany jest program inny ni PMB,
obraz moe by drukowany
z marginesami nawet przy wybranym
druku bez marginesów.
Jeli uywany program umoliwia wybór
druku z marginesami / bez marginesów,
wybierz ustawienia, przy których obraz
w caoci wypenia obszar przeznaczony
do zadrukowania, nawet jeli cz obrazu
nie mieci si w tym obszarze.

—

c Liczba kopii wybrana w niektórych
programach moe mie wyszy priorytet
ni liczba kopii podana w oknie
dialogowym sterownika drukarki.

Obraz
wydrukowany
z komputera ma
inn kolorystyk
ni ten sam obraz
wydrukowany
z karty pamici.

—

c Procesy drukowania obrazu z komputera
i z karty pamici róni si i dlatego
uzyskiwane kolory mog nie by
identyczne.
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Liczba
drukowanych
odbitek róni si
od podanej w polu
„Pages Per Sheet
(Stron na arkusz)”
zakadki „Layout
(Ukad)” w oknie
dialogowym
„Sony DPP-FP97
Properties”.

PL

Objaw

Kontrola

Przyczyna / Rozwizania
—

Wywietlany jest
komunikat „Error
was found while a
document is output
to the USB
device.”.

c Odcz przewód USB i z powrotem go
podcz.

Inne
Objaw

Kontrola

Przyczyna / Rozwizania

Kopoty przy
wkadaniu tamy
barwicej.

—

c Jeli tama barwica nie trafia na swoje
miejsce, wyjmij j i wó na nowo. Jeli
problem wynika z nadmiernego luzu
tamy barwicej, zlikwiduj luz
(.strona 9, 10).

Nie mona wyj
tamy barwicej.

—

c Wycz drukark wycznikiem 1 (pracy
/ czuwania) i wcz j na nowo. Po
ucichniciu dwiku silnika spróbuj wyj
tam. Jeli to nie pomoe, skontaktuj si
z lokaln autoryzowan stacj serwisow
Sony.
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Gdy zatnie siê papier
1

Wycz i z powrotem wcz
drukark.
Zaczekaj na automatyczne wysunicie si
papieru.
1 (praca / czuwanie)

Papier do drukowania

2
3

Wyjmij z drukarki wysunity papier.
Wyjmij tac na papier i taœm
barwic, po czym upewnij si, e
wewntrz drukarki nie ma zacitego
papieru.

SprawdŸ, czy
jest zacity
papier. Jeœli
tak, wyjmij go.

Rozwizywanie problemów

Uwaga
Jeli nie mona usun papieru, skontaktuj si ze
stacj serwisow Sony.
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Czyszczenie
Jeli na obrazach s drukowane biae linie albo
kropki, moe to wiadczy o zabrudzeniu
gowicy termicznej kurzem nagromadzonym
w drukarce.
Wyczy wntrze drukarki za pomoc
dostarczonej kasetki czyszczcej
i dostarczonego arkusza ochronnego.
Przed rozpoczciem czyszczenia drukarki
naley wyj karty pamici i odczy pami
USB i przewód USB.

5

Wó do drukarki tac na papier
i naciœnij przycisk PRINT.
Kasetka czyszczca i arkusz ochronny
oczyszcz wntrze drukarki. Po
zakoczeniu czyszczenia automatycznie
wysunie si papier.

6

Wyjmij z drukarki kasetk
czyszczc i arkusz ochronny.

Wskazówka
Kasetk czyszczc naley przechowywa razem
z arkuszem ochronnym, aby móc ich uy przy
kolejnym czyszczeniu. Dba, by ich nie zgubi.
Uwagi

1
2

3
4

Otwórz pokrywk komory na taœm
barwic i wyjmij taœm.
Wó do drukarki dostarczon
kasetk czyszczc i zamknij
pokrywk komory na taœm.

Wyjmij z drukarki tac na papier.
Jeœli w tacy znajduje si papier,
wyjmij go.
Wó arkusz ochronny do tacy na
papier. Strona bez nadruku ma si
znajdowa u góry.
Arkusz
czyszczcy
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• Jeli udaje si uzyska waciw jako wydruku,
to czyszczenie nie polepszy jakoci drukowanego
obrazu.
• Nie ka arkusza czyszczcego na papier w tacy.
Grozi to zaciciem si papieru i innymi
problemami.
• Jeli czyszczenie nie poprawia jakoci
drukowanego obrazu, to naley je kilkakrotnie
powtórzy.
• Nie mona czyci drukarki podczonej do
komputera lub aparatu PictBridge.

Informacje dodatkowe

Zalecenia
eksploatacyjne
Bezpieczeñstwo
• Uwaa, aby nie upuci na przewód
zasilajcy cikiego przedmiotu ani w inny
sposób nie uszkodzi przewodu. Nigdy nie
uywa drukarki z uszkodzonym
przewodem zasilajcym.
• Jeli do wntrza obudowy dostanie si jaki
przedmiot lub pyt, przed dalsz eksploatacj
naley odczy drukark od róda zasilania
i zleci jej sprawdzenie specjalicie.
• Nigdy nie rozbiera drukarki.
• Wyczajc przewód zasilajcy, chwyta za
wtyczk. Nigdy nie cign za sam przewód.
• Jeli drukarka nie bdzie uywana przez
duszy czas, wyczy przewód zasilajcy
z gniazdka sieciowego.
• Z drukark naley si obchodzi delikatnie.
• Aby zmniejszy ryzyko poraenia prdem,
przed czyszczeniem drukarki
i wykonywaniem czynnoci serwisowych
naley zawsze wycza drukark z sieci.

Instalacja

• Uywa zasilacza sieciowego dostarczonego
z drukark. Nie uywa adnych innych
zasilaczy, gdy gro one niewaciw prac
zasilanego urzdzenia lub awari.
• Nie uywa dostarczonego zasilacza
sieciowego do zasilania innych urzdze.
• W razie oderwania si lub uszkodzenia
przewodu zasilacza, nie naley ponownie
uywa tego przewodu, gdy jest to
niebezpieczne.

Skraplanie pary wodnej
Jeli drukarka zostanie bezporednio
przeniesiona z zimnego do ciepego miejsca
albo wstawiona do bardzo ciepego lub
wilgotnego pomieszczenia, w jej wntrzu moe
si skropli para wodna. Drukarka moe wtedy
nie dziaa waciwie, a dugotrwae próby jej
uycia gro awari. Jeli nastpi skroplenie
pary wodnej, wycz drukark i nie uywaj jej
przynajmniej przez godzin.

Transportowanie
Przed transportowaniem drukarki wyjmij z niej
tam barwic, tac na papier i kart pamici,
odcz zasilacz sieciowy i urzdzenia
zewntrzne, po czym wó drukark
i urzdzenia peryferyjne do oryginalnego
opakowania, wraz z materiaami
zabezpieczajcymi.
Jeli nie masz ju oryginalnego opakowania
albo zabezpiecze, zastp je tak, eby nie
uszkodzi drukarki w czasie transportu.

Informacje dodatkowe

• Nie instalowa drukarki w miejscach
naraonych na:
– wibracj,
– wilgo,
– nadmierne zapylenie,
– bezporednie promieniowanie soneczne,
– bardzo wysokie lub niskie temperatury.
• Nie uywa w pobliu drukarki innych
urzdze elektrycznych. Nie bdzie ona prawidowo dziaaa w polu
elektromagnetycznym.
• Nie ka na drukarce cikich przedmiotów.
• Pozostawi wokó drukarki tyle miejsca, aby
nie byy zasonite otwory wentylacyjne.
Zablokowanie tych otworów moe
powodowa przegrzewanie si urzdzenia.

Zasilacz sieciowy
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Czyszczenie
Obudow, panel i regulatory naley czyci
such, mikk ciereczk lub mikk
ciereczk lekko zwilon roztworem
agodnego rodka do mycia. Nie uywa
rozpuszczalników, takich jak spirytus czy
benzyna, gdy mog one uszkodzi
wykoczenie obudowy.

Karty pamiêci
„Memory Stick”
Rodzaje kart „Memory Stick”,
których mona uywa
w drukarce
Drukarka wspópracuje z nastpujcymi
rodzajami kart „Memory Stick”*1:

Ograniczenia przy kopiowaniu
Jeli drukarka jest uywana do kopiowania
dokumentów, szczególn uwag naley
zwróci na nastpujce kwestie:
• Kopiowanie banknotów, monet i papierów
wartociowych jest sprzeczne z prawem.
• Kopiowanie niewypenionych wiadectw,
licencji, paszportów, prywatnych papierów
wartociowych oraz nieuywanych
znaczków pocztowych równie jest
niezgodne z prawem.
• Programy telewizyjne, filmy, kasety wideo,
portrety innych osób i inne materiay mog
by chronione prawami autorskimi.
Drukowanie takich materiaów bez
zezwolenia moe narusza przepisy
o ochronie praw autorskich.

Rodzaj karty „Memory
Stick”

„Memory Stick”*2
(brak zgodnoœci
z „MagicGate”)

OK

„Memory Stick”*2
(zgodnoœ
z „MagicGate”)

OK*5

„MagicGate Memory
Stick”*2

OK*5

„Memory Stick PRO”*2

OK*5

„Memory Stick
PRO-HG”*2

OK*5*6

„Memory Stick Micro”*3
(„M2”*4)

OK*5

*1

Przy usuwaniu drukarki
Sformatowanie drukarki nie zapewnia
cakowitego wymagania danych z wewntrznej
pamici. Zaleca si fizyczne zniszczenie
usuwanej drukarki.

*2

*3

*4
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Wyœwietlanie /
Drukowanie /
Kasowanie /
Zapis /
Formatowanie

Drukarka jest zgodna z systemem plików FAT32.
Przeprowadzone badania wykazay wspóprac
drukarki z kartami „Memory Stick” o pojemnoci
16 GB lub mniejszej wyprodukowanymi przez
Sony Corporation. Nie gwarantuje si jednak
dziaania wszystkich noników „Memory Stick”.
Gniazdo drukarki pozwala zarówno na uycie kart
o standardowej wielkoci, jak i kart Duo. Mona
w nim bez adaptera na karty „Memory Stick Duo”
uywa zarówno kart „Memory Stick”
standardowej wielkoci, jak i kart „Memory Stick
Duo”.
Przed uyciem w drukarce karty „Memory Stick
Micro” zawsze trzeba j woy do adaptera M2.
„M2” jest skrótem nazwy „Memory Stick Micro”.
Okrelenie „M2” w tym podrozdziale oznacza
kart „Memory Stick Micro”.

*5

*6

Nie jest moliwy odczyt ani zapis danych objtych
ochron przed kopiowaniem „MagicGate”.
„MagicGate” to ogólna nazwa opracowanej przez
Sony technologii ochrony przed kopiowaniem,
która wykorzystuje uwierzytelnianie
i szyfrowanie.
Drukarka nie obsuguje 8-bitowej, równolegej
transmisji danych.

Uwagi eksploatacyjne

Dwuformatowe gniazdo SD memory Card /
xD-Picture Card drukarki pozwala na uycie
nastpujcych noników:
• SD memory Card*1
• miniSD memory Card, microSD memory
Card
(Konieczne jest uycie adaptera.)*2
• kart pamici SDHC*3,
• kart pamici zgodnych ze standardem
MMC*4.
Nie gwarantuje si waciwego dziaania
wszystkich rodzajów kart SD memory Card ani
kart pamici zgodnych ze standardem MMC.
*1

*2

Przeprowadzone badania wykazay wspóprac
drukarki z kartami SD memory Card o pojemnoci
2 GB lub mniejszej.
Niektóre dostpne w handlu adaptery do kart maj
z tyu wystajce styki. Adaptery tego typu mog
nie wspópracowa z drukark.

Styki

*3

*4

Przeprowadzone badania wykazay wspóprac
drukarki z kartami pamici SDHC o pojemnoci
32 GB lub mniejszej.
Przeprowadzone badania wykazay wspóprac
drukarki z kartami pamici zgodnymi ze
standardem MMC o pojemnoci 2 GB lub
mniejszej.

Uwagi eksploatacyjne
Nie jest moliwy odczyt ani zapis danych objtych
ochron przed kopiowaniem.

Informacje dodatkowe

• Nie wkada kilku kart „Memory Stick”
równoczenie. Grozi to problemami
z drukark.
• Woenie do drukarki karty „Memory Stick
Micro” bez adaptera M2 moe spowodowa
trudnoci z wyjciem karty.
• Woenie karty „Memory Stick Micro” do
adaptera M2, a nastpnie adaptera M2 do
adaptera na karty „Memory Stick Duo”
moe by przyczyn niewaciwego
dziaania drukarki.
• Do formatowania kart „Memory Stick”
naley uywa funkcji formatowania dostpnej w drukarce albo aparacie cyfrowym.
Sformatowanie karty „Memory Stick” za
pomoc komputera moe spowodowa
niewaciwe wywietlanie obrazów.
• Formatowanie karty „Memory Stick”
powoduje usunicie z niej wszystkich
danych, w tym objtych ochron plików
z obrazami. Aby unikn przypadkowego
skasowania wanych danych, przed
formatowaniem naley sprawdzi zawarto
karty „Memory Stick”.
• Po przestawieniu przecznika ochrony
przed zapisem w pooenie LOCK nie
mona zapisywa, zmienia ani kasowa
danych.
• Miejsce na etykiet jest przeznaczone tylko
do naklejenia dostarczonej etykiety.
Dostarczon etykiet naley naklei tylko
w przeznaczonym na ni miejscu. Uwaa,
aby etykieta nie wystawaa poza
przeznaczone na ni miejsce.

SD memory Card
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xD-Picture Card
Dwuformatowe gniazdo SD memory Card /
xD-Picture Card drukarki pozwala na uycie
kart xD-Picture Card*5. Niektóre funkcje karty
pamici nie s obsugiwane i nie gwarantuje si
waciwego dziaania wszystkich rodzajów kart
xD-Picture Card.
*5

Przeprowadzone badania wykazay wspóprac
drukarki z kartami xD-Picture Card o pojemnoci
2 GB lub mniejszej.

Karta CompactFlash
Gniazdo CompactFlash drukarki pozwala na
uycie nastpujcych noników:
• CompactFlash Storage Card (typu I / typu II)
i kart CompactFlash Storage Card zgodnych
z CF+Card (typu I / typu II) *6*7,
Zastosowanie dostpnego w handlu adaptera na
karty CompactFlash pozwoli ponadto na uycie
kart Smart Media*8
Nie gwarantuje si waciwego dziaania
wszystkich rodzajów kart CompactFlash.
*6

*7

*8

Uywana karta CompactFlash musi by
przystosowana do zasilania napiciem 3,3 V lub
3,3 V / 5 V. Nie mona uywa modeli zasilanych
wycznie napiciem 3 V lub 5 V. Do gniazda
drukarki nie wkada kart CompactFlash innych
typów. Grozi to uszkodzeniem drukarki.
Przeprowadzone badania wykazay wspóprac
drukarki z kartami CompactFlash o pojemnoci
32 GB lub mniejszej.
W przypadku uycia dostpnego w handlu
adaptera na karty CompactFlash naley zapozna
si z jego instrukcj obsugi oraz sposobem
instalacji karty i adaptera. Uycie adaptera
CompactFlash moe spowodowa niewaciwe
dziaanie kart chronionych przed zapisem.
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Uwagi dotycz¹ce
pos³ugiwania siê kart¹
pamiêci
• Wkadajc kart, naley zwróci uwag na
jej waciwe uoenie i wybór waciwego
gniazda.
• Nie wyjmowa karty ani nie wycza
drukarki, gdy trwa odczyt danych i miga
wskanik dostpu.
• Zalecamy wykonywanie zapasowych kopii
wanych danych.
• Drukarka moe nie pozwala na odtworzenie
danych przetworzonych w komputerze.
• Do przenoszenia i przechowywania karty
uywa dostarczonej osony.
• Nie dotyka styków na karcie rkami ani
metalowymi przedmiotami.
• Nie uderza ani nie zgina karty; chroni j
przed upuszczeniem.
• Nie rozbiera ani nie przerabia karty.
• Chroni kart przed oddziaywaniem wody.
• Nie uywa ani nie przechowywa karty
w nastpujcych miejscach:
– w których panuj nieodpowiednie
warunki do uycia karty, na przykad
w gorcym wntrzu samochodu
zaparkowanego w socu,
w bezporednim promieniowaniu
sonecznym lub blisko grzejnika;
– wilgotnych lub naraonych na
oddziaywanie substancji rcych;
– naraonych na adunki elektrostatyczne
lub zakócenia elektryczne.

Dane techniczne
x Drukarka

Pewne formaty plików nie s
obsugiwane.
Maksymalna liczba punktów w obrazie
8192 (poziomo) × 6144 (pionowo)
(z wyjtkiem funkcji „Index Print”
i niektórych funkcji „CreativePrint”)
System plików
FAT12 / 16 / 32, sektor o wielkoci 2 048
bajtów lub mniejszy
Nazwa pliku z obrazem
Format DCF, 256 znaków, do 8. poziomu
Wewntrzna pami
Okoo 20 MB
Przy podawaniu pojemnoci nonika, 1 MB
oznacza 1 milion bajtów. Cz pojemnoci jest
wykorzystana na dane systemowe.

Maksymalna liczba obsugiwanych
plików
9 999 na kart pamici lub urzdzenie
zewntrzne
Taœma barwica / Papier
Patrz dostarczona ulotka „Informacja
o zestawach do drukowania”.
Ekran LCD
Panel LCD:
8,8 cm (3,5"), TFT
Cakowita liczba pikseli:
230 400 (320 RGB × 240)
Zasilanie
Gniazdo DC IN,
24 V
Pobór mocy
Podczas drukowania: 83 W
(maksymalnie)
W trybie czuwania: poniej 1 W
Temperatura w œrodowisku pracy
5 °C do 35 °C
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System drukowania
Druk termosublimacyjny (3 przejcia:
óty / purpuroworóowy /
niebieskozielony)
Rozdzielczoœ
300 dpi (poziomo) × 300 dpi (pionowo)
Gradacja barw
Po 256 poziomów (8 bitów) na kolor óty
/ purpuroworóowy / niebieskozielony
Zadrukowywany obszar
1800 punktów × 1200 punktów
Formaty wydruku
Format P (10 × 15):
101,6 × 152,4 mm (maksymalnie, bez
marginesów)
Czas drukowania (na arkusz)
Karta pamici / wewntrzna pami*1*2*3*4:
okoo 45 s
PictBridge*3*5: okoo 58 s
Z komputera*6: okoo 45 s
Zcza wejœciowe i wyjœciowe
Zcze HDMI OUT (wyjcie)
Zcze typu A,
obsuga sygnaów 1080i (59,94 Hz) /
1080i (50 Hz) / 576p (50 Hz) / 480p
(59,94 Hz), zgodno z „BRAVIA”
Sync
USB (Hi-Speed USB) do podczenia
komputera
Zcze PictBridge/EXT INTERFACE
Gniazda
Gniazdo „Memory Stick”
Gniazdo dwuformatowe SD memory Card
/ xD-Picture Card
Gniazdo CompactFlash

Obsugiwane formaty plików z obrazami
JPEG: Zgodno z DCF 2.0, zgodno
z Exif 2.21, JFIF*7
TIFF: Zgodno z Exif 2.21
BMP*8: Format Windows (1, 4, 8, 16, 24,
32 bity)

PL

Wymiary
Wysoko: Okoo 67 mm
Szeroko: Okoo 180 mm
Gboko: Okoo 137 mm (bez uchwytu)
Okoo 149 mm (z uchwytem)
Gboko po zainstalowaniu tacy na
papier: okoo 317 mm
Waga
Okoo 1,2 kg
(bez tacy na papier, tamy barwicej
i zasilacza sieciowego)
Dostarczane wyposaenie
Patrz strona 9 w Instrukcji obsugi” (tej
broszurze)

x Zasilacz sieciowy AC-S2422
Zasilanie
- 100 V do 240 V,
50/60 Hz, 1,5 A do 0,75 A
Znamionowe napicie wyjœciowe
24 V, 2,2 A
Maksymalnie 3,7 A, 6,5 s
Temperatura w œrodowisku pracy
5 °C do 35 °C
Wymiary
Okoo 60 × 30,5 × 122 mm
(szer. × wys. × g., bez wystajcych
elementów i przewodów)
Waga
Okoo 305 g
Konstrukcja i dane techniczne mog ulec
zmianie.
* Maksymaln liczb odbitek o formacie P, które
moe wydrukowa drukarka, szacuje si na mniej
wicej 2000. Aby sprawdzi cakowit liczb
odbitek, wybierz z menu „Display/Printer setup”
wariant „Printer information display” (strona 44).
*1

: Ustawienia druku: Borderless, Date Print: Off,
Auto Fine Print 6: On (Photo) (przy wywietlaniu
na ekranie LCD)
*2 Przy drukowaniu fotografii (z pliku o wielkoci
4,37 MB) wykonanej cyfrowym aparatem
fotograficznym Sony o efektywnej rozdzielczoci
12 100 000 lub analogicznej, zapisanej nastpnie
na karcie „Memory Stick” lub w wewntrznej
pamici.
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*3

*4

*5

*6
*7
*8

Szybko drukowania: czas midzy naciniciem
przycisku PRINT a zakoczeniem drukowania.
(Czas drukowania moe zalee od uywanego
sprztu, formatu obrazu, uywanej karty pamici,
ustawie programu i warunków pracy.)
Przy drukowaniu z karty „Memory Stick PRO
Duo” Sony woonej do gniazda drukarki
Przy drukowaniu z aparatu DSC-W200
podczonego przewodem USB. Czas od
nacinicia przycisku PRINT na ekranie aparatu do
zakoczenia drukowania.
Bez czasu przetwarzania i przesyania danych.
Baseline JPEG w formacie 4:4:4, 4:2:2 lub 4:2:0
Nie jest moliwe drukowanie z programu PMB
(Picture Motion Browser).

Strona gówna pomocy dla klientów
Najnowsze informacje z zakresu pomocy dla
klientów mona znale pod nastpujcym
adresem:
http://www.sony.net/

Zadrukowywany obszar
Format P
152,4 mm (1800 punktów)

95,5 mm
(1128
punktów)

101,6 mm
(1200
punktów)

146,3 mm (1728 punktów)

Pole wydruku z marginesami

Pole wydruku bez marginesów

Perforacja

Ilustracje dotycz przypadku drukowania obrazu o wspóczynniku ksztatu 2:3.
Wielko zadrukowywanego obszaru zaley od wybranego ustawienia marginesów.

Informacje dodatkowe
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S³owniczek
DCF (wytyczne projektowania
systemów plików dla kamer i aparatów)
Standard opracowany przez JEITA
(Japoskie Stowarzyszenie Przemysu
Elektronicznego i Informatycznego) w celu
zapewnienia przenonoci i zgodnoci
plików z rónych cyfrowych aparatów
fotograficznych, kamer i urzdze
wspópracujcych. Nie gwarantuje si
jednak penej wymiennoci i przenonoci.
DPOF (format zlecenia wydruku
cyfrowego)
Format sucy do zapisu informacji
potrzebnych laboratorium albo domowej
drukarce do automatycznego wykonywania
odbitek ze zdj wykonanych cyfrowym
aparatem fotograficznym. Drukarka
obsuguje dane DPOF i moe automatycznie
wykona dan liczb odbitek z obrazów
opatrzonych znacznikiem DPOF.
Exif 2.21 (Exif Print)
Exif Print (wymienny format pliku
z obrazem dla cyfrowych aparatów
fotograficznych) jest ogólnowiatowym
standardem drukowania cyfrowych zdj.
Cyfrowe aparaty fotograficzne zgodne z tym
standardem zapisuj dane dotyczce
warunków wykonania kadego zdjcia.
Drukarka wykorzystuje póniej te dane do
zapewnienia maksymalnie wiernego
odwzorowania pierwotnego obrazu na
odbitce*1.
*1
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Kiedy jest wczona funkcja „Auto Fine Print
6”, a zdjcie (w pliku JPEG) zostao wykonane
aparatem cyfrowym zgodnym z Exif Print (Exif
2.21), obraz jest automatycznie korygowany
w celu zapewnienia najlepszej jakoci obrazu
i drukowany.

PL

HDMI (High-Definition Multimedia
Interface)
Interfejs HDMI suy do przesyania
cyfrowych sygnaów wideo / audio jednym
przewodem, bez kompresji ani
przeksztacania. Umoliwia uzyskanie
wysokiej jakoci reprodukowanego obrazu
i dwiku.
Uwaga: drukarka nie pozwala na
reprodukcj dwiku.
„Memory Stick” / CompactFlash / SD
memory Card / xD-Picture Card
Miniaturowy, lekki, wymienny nonik
danych. Szczegóy podano na stronach 82 do
84.
Miniatury
Mae obrazy przedstawiajce oryginalny
obraz zawarte w plikach z obrazami
zapisywanymi przez aparat cyfrowy.
Drukarka wykorzystuje miniatury przy
wywietlaniu widoku indeksu.
PictBridge
Standard stworzony przez Camera &
Imaging Products Association
(Stowarzyszenie Producentów Kamer,
Aparatów i Urzdze do Przetwarzania
Obrazu) pozwalajcy na podczenie aparatu
cyfrowego zgodnego z PictBridge
bezporednio do drukarki, bez uycia
komputera.

Skorowidz
A
Album z wycinkami 26
Anulowanie wydruku 62
Aparat PictBridge 51
Auto Fine Print6 42, 61
AUTO TOUCH-UP 20, 42,
62
Automatyczne korygowanie
nieudanego zdjcia 20
Automatyczny retusz 20, 42,
62

B
Borders/Borderless 41, 61
Brightness 22

C
Calendar 29
Color Setting 43
CompactFlash (karta)
Rodzaje 84
Wkadanie 16
CONTROL FOR HDMI 45
CreativePrint 26
Cross Filter 22
Czyszczenie 80

D

F

Dane techniczne 85
Date Display Order 45
Date Print 40, 41
DC IN 24 V 12
DCF (wytyczne
projektowania systemów
plików dla kamer
i aparatów) 41, 88
Default Setting 45
Display/Printer setup 44
Dodawanie filtra 22
Dodawanie ramki 33
Dostarczane wyposaenie 9
DPOF 35, 88
Drukowanie
Album z wycinkami 26
Calendar 29
ID photo 34
Layout print 33
Naoony obraz 31
Obraz po edycji 25
Obraz w ramce 33
Obrazy z karty pamici 17
Uycie telewizora HD 46
Z aparatu PictBridge 51
Z urzdzenia Bluetooth 52
Z innych programów 63
Z komputera 54
Z programu PMB (Picture
Motion Browser) 59
Z urzdzenia
zewntrznego 49
Drukowanie zbiorcze 35

File operation 37
Filter 22
Fish-eye 23
Formatowanie 38, 39
Frame 33

Edycja obrazu 21
Ekran LCD 7, 14
Elementy 7

Handwritten message 31
HDMI 46, 88
Historia 29, 31

I
Icon 45
ID photo 34
Index Print 35
Instalacja
PMB (Picture Motion
Browser) 57
Sterownik drukarki 55

K
Kasowanie obrazu 38
Komunikaty 65
Kopiowanie obrazu 37
Korygowanie obrazu 20, 22

L
Language 45
Layout print 33
LCD backlight 45
Liczba odbitek 15, 17, 25
Listing Order 45

M
„Memory Stick”
Formatowanie 38
„Memory Stick” (karta)
Rodzaje 82
Wkadanie 16
Monochrome 22
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N

R

W

Nakadanie 31
Nakadanie znaków 28
Nastawianie liczby
odbitek 17

Red-eye correction 24
Rejestracja folderu do
przegldania 63
Rozwizywanie
problemów 67
Róne rodzaje wydruków 18

Wewntrzna pami
Formatowanie 39
Widok indeksu
Number Order 15, 45
Shoot.Date 15, 45
Wkadanie karty pamici 16
Wkadanie papieru 10
Wkadanie tamy
barwicej 9
Wskazanie ochrony 14
Wskazanie skojarzonego
pliku 14
Wskaniki na ekranie 14
Wskaniki wejcia 14
Wyjmowanie karty
pamici 16
Wymagania systemowe 54
Wyszukiwanie obrazów 37
Wywietlanie danych
o obrazie 14

O
Obracanie obrazu 21
On-screen Display 14, 45
Orientacja 60

P
Painting 22
Pami USB 49
Partial Color 22
PictBridge/EXT
INTERFACE (zcze) 49,
51, 52
Pyta czoowa 7
PMB (Picture Motion
Browser) 57
Podgld 14
Podgld obrazu 14
Podczanie
Aparat cyfrowy 51
Komputer 56
Sie energetyczna 12
Telewizor HD 46
Urzdzenie Bluetooth 52
Urzdzenie zewntrzne 49
Powikszanie /
zmniejszanie 16, 21
Preinstalled phrase 32
Print All 35
Print setup 39
Printer information
display 45
Przeczanie trybu
wywietlania 16
Przemieszczanie obrazu 21
Przycisk wczania / czuwania 7, 17, 49, 51, 52, 56
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S
Saturation 22
SD memory Card (karta)
Rodzaje 83
Wkadanie 16
Sepia 22
Sharpness 22
Single Color 22
Slideshow 36
Stamp 28, 30
Stan pocztkowy 13

T
Telewizor 46
Tint 22
Tryb demonstracyjny 13
Ty 8

U
Uchwyt 8
Urzdzenie Bluetooth 52
Urzdzenie pamici
masowej 49
Urzdzenie zewntrzne 49
USB (przewód) 56
Usuwanie
PMB (Picture Motion
Browser) 58
Sterownik drukarki 57

X
xD-Picture Card (karta)
Rodzaje 84
Wkadanie 16

Z
Zacity papier 79
Zadrukowywany obszar 87
Zapisywanie obrazu 25
Zasilanie z sieci 12
Zmienianie wielkoci
i pooenia 27
Zwikszanie / zmniejszanie
obrazu 16, 21
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