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Spis treÊci



Omówienie produktu.

Za pomocà nieskomplikowanego w obs∏udze cyfrowego aparatu fotograficznego HP PhotoSmart
215 mogà Paƒstwo wykonywaç wysokiej jakoÊci zdj´cia, którymi mo˝na si´ nast´pnie wymie-
niaç z rodzinà i znajomymi za poÊrednictwem Internetu lub poczty elektronicznej. Aparat dostar-
czany jest wraz z oprogramowaniem do edycji, zapisu i drukowania zdj´ç. Oto g∏ówne cechy
aparatu:
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Rozpocz´cie pracy.

• RozdzielczoÊç 1,3 MP (megapikseli).

• Ekonomiczny „cyfrowy film”: karta
pami´ci typu CompactFlash 
wielokrotnego u˝ytku. 

• Automatyczne nastawianie na ostroÊç.

• Interfejs umo˝liwiajàcy wykonywanie
zdj´ç w sposób automatyczny.

• Barwny wyÊwietlacz ciek∏okrystaliczny
s∏u˝àcy do podglàdu zdj´ç.

• Wbudowana lampa b∏yskowa z redukcjà
zjawiska czerwonych oczu.

• Samowyzwalacz.

• Cyfrowy zoom. 



Na poni˝szych ilustracjach przedstawiono przód, ty∏ i boki cyfrowego aparatu fotograficznego
HP PhotoSmart 215.
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Opis aparatu.
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Przygotowanie aparatu do wykonywania zdj´ç.

Przygotowanie aparatu HP PhotoSmart 215 do wykonywania zdj´ç jest szybkie i ∏atwe, wystar-
czy wykonaç opisane poni˝ej czynnoÊci. 

Krok 1. Zamocowanie paska aparatu.

1. Przewlec krótszà p´tl´ paska aparatu (dostarczonego
wraz z aparatem) przez ucho s∏u˝àce do mocowania
paska. Do przewleczenia koƒcówki p´tli przez otwór
mo˝e byç potrzebne szpiczaste narz´dzie, na przy-
k∏ad rozprostowany spinacz do papieru.

2. Prze∏o˝yç pozosta∏à cz´Êç paska przez krótszà p´tl´
i mocno zaciàgnàç. 

Uwaga: Zacisk przymocowany do paska aparatu mo˝-
na stosowaç do wyjmowania karty pami´ci.
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Krok 2 . Instalacja baterii.

1. Odbezpieczyç i otworzyç pokrywk´ pojemnika na baterie.

2. W∏o˝yç cztery baterie typu AA — paluszki (dostarczone
wraz z aparatem) przestrzegajàc kierunku ustawienia
elektrod +/– baterii, zgodnie z oznaczeniami wewnàtrz
pojemnika na baterie.

Krok 3. Wybór j´zyka komunikatów aparatu.

Menu s∏u˝àce do wyboru j´zyka komunikatów (Language me-
nu) aparatu ukazuje si´ po pierwszym uruchomieniu aparatu.
Aby wybraç j´zyk komunikatów aparatu nale˝y:

1. W∏àczyç aparat poprzez przesuni´cie prze∏àcznika trybów aparatu w gór´. Uka˝e si´ menu
wyboru j´zyka komunikatów. 

2. Wybraç j´zyk komunikatów kr´càc pokr´t∏em menu a nast´pnie nacisnàç pokr´t∏o menu.
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Krok 4. Ustawienie daty i czasu.

Po wyborze j´zyka komunikatów aparatu, aparat zach´ci Paƒstwa do wprowadzenia aktualnej
daty i czasu.

1. Wybraç date (dat´) lub time (czas) za pomocà pokr´t∏a menu a nast´pnie nacisnàç pokr´t∏o
menu.

2. Wybraç month (miesiàc), date (dzieƒ), year (rok), hour (godzin´) i minute (minut´) za pomo-
cà pokr´t∏a menu. Aby przejÊç do kolejnego pola nale˝y nacisnàç pokr´t∏o menu.

Uwaga: Mo˝na zmieniç format daty i czasu. Mo˝na wybieraç mi´dzy formatem MM/DD/YYYY
(miesiàc, dzieƒ, rok), formatem DD/MM/YYYY (dzieƒ, miesiàc, rok) i formatem YY-
YY/MM/DD (rok, miesiàc, dzieƒ) znajdujàcym si´ nad polem daty oraz mi´dzy 12 lub
24 godzinnym formatem czasu znajdujàcym si´ nad polem czasu.

3. Po ustawieniu czasu i daty nale˝y wybraç Exit (WyjÊcie) za pomocà pokr´t∏a menu a nast´p-
nie nacisnàç pokr´t∏o menu. 
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Obs∏uga Klientów Online.

Zach´camy do odwiedzenia witryny internetowej HP pod adresem www.hp.com./photosmart
w celu uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczàce produktów HP, z których Paƒstwo korzysta-
jà. Znajdujà si´ tam porady i zalecenia, sterowniki oraz uaktualnienia produktów i oprogramo-
wania dost´pne 24 godziny na dob´, przez siedem dni w tygodniu. 
Mogà Paƒstwo tak˝e skorzystaç z witryny internetowej obs∏ugi i grup dyskusyjnych znajdujàcych
si´ pod adresem www.hp.com/go/support .

Telefoniczna Obs∏uga Klientów.

Je˝eli stanà Paƒstwo przed problemem, który nie zosta∏ omówiony  w instrukcji obs∏ugi (dotyczy
instrukcji w angielskiej wersji j´zykowej), nale˝y skontaktowaç si´ z HP w celu uzyskania pomo-
cy. Biura Obs∏ugi Klienta HP znajdujà si´ na ca∏ym Êwiecie, niektóre z nich sà wymienione po-
ni˝ej.
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Obs∏uga techniczna.



Biura Obs∏ugi Klienta HP.

Ameryka Pó∏nocna:
Kanada: 905–206–4663
Meksyk — Mexico City: + 52 58 9922
Meksyk — poza  Mexico City: + 01 800 472 6684
Stany Zjednoczone: 208–376–3686

Europa:
Belgia — j´z. niderlandzki: +   32 (0) 2 626 8806
Belgia — j´z. francuski: +   32 (0) 2 626 8807
Dania: +   45 39 29 4099
Finlandia: + 358 (0) 203 47 288
Francja: +    33 (0) 1 43 62 34 34
Hiszpania: +    34 902 321 123
Holandia: +    31 (0) 20 606 8751

Niemcy: +    49 (0) 180 52 58 143
Norwegia: +    47 22 11 6299
Polska: +   48 22 519 06 00
Szwecja: +    46 (0) 8 619 2170
W∏ochy: +    39 02 264 10350
Zjednoczone Królestwo: +    44 (0) 207 512 52 02
Obs∏uga w j´z. angielskim dla 
innych krajów europejskich: +   44 (0) 171 512 52 02

Azja/Kraje rejonu Pacyfiku: 
Australia: +   61 3 8877 8000
Korea: +   82 (2) 3270 0700
Singapur: +    65 272 5300
Tajwan: + 886 (2) 2717 0055
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