Informacje wprowadzające
POLSKI

Przewodnik konfiguracji

Przed rozpoczęciem korzystania z drukarki należy zapoznać
się z niniejszym podręcznikiem. Niniejszy przewodnik należy
zachować, aby można było z niego skorzystać w przyszłości.

• Instrukcje w niniejszym dokumencie Przewodnik konfiguracji przedstawiają drukarkę TM-305. Należy pamiętać, że w pewnych przypadkach rzeczywisty wygląd
Ważne drukarki może różnić się od tego przedstawionego na ilustracjach. Podstawowe operacje są jednak takie same.

Przed przystąpieniem do konfiguracji drukarki
Aby zagwarantować bezpieczne korzystanie z produktu, należy zapoznać się ze środkami ostrożności.
-> Skrócony przewodnik (osobny podręcznik)

Miejsce wymagane do instalacji
Zaleca się zachowanie wokół drukarki obszaru o następujących rozmiarach, pozwalającego na pracę wokół drukarki.
Na poniższych ilustracjach przedstawiono rozmiary obszaru wymaganego do instalacji poszczególnych modeli drukarki.
• Podstawka drukarki może nie być dołączona do używanego modelu drukarki.
Ważne • Wymagana przestrzeń przed drukarką różni się w zależności od sposobu konfiguracji kosza dostarczonego z podstawką drukarki. Na poniższych ilustracjach
pokazano przestrzeń instalacyjną w zależności od położenia.

TM-305/TM-300

TM-205/TM-200

Miejsce wymagane do instalacji (szer. x gł. x wys.)
∙ Jeżeli drukarka korzysta z podstawki SD-32
1689 x 1700 x 1360 mm (66,5 x 67,0 x 53,6 cala)

Miejsce wymagane do instalacji (szer. x gł. x wys.)
∙ Jeżeli drukarka nie korzysta z podstawki
1382 x 1358 x 739 mm (54,5 x 53,5 x 29,1 cala)
∙ Jeżeli drukarka korzysta z podstawki SD-23
1382 x 1700 x 1360 mm (54,5 x 67,0 x 53,6 cala)
300 mm (11,8 cala)

300 mm (11,8 cala)
600 mm
(23,6 cala)
(Jeżeli drukarka nie
korzysta z podstawki)

10 mm
(0,4 cala)

200 mm
(7,9 cala)

200 mm
(7,9 cala)

10 mm
(0,4 cala)

200 mm
(7,9 cala)

200 mm
(7,9 cala)

600 mm
(23,6 cala)
(Jeżeli drukarka korzysta z podstawki)

600 mm
(23,6 cala)
(Jeżeli drukarka korzysta z podstawki)

Omówienie konfiguracji
Poniższa procedura opisuje konfigurację drukarki.

*

Montaż podstawki

(str. 3)

Instalacja drukarki

(str. 3)

Włączanie drukarki

(str. 5)

Instalacja zbiorników z atramentem

(str. 6)

Instalacja głowicy drukującej

(str. 7)

Ładowanie papieru

(str. 9)

* Regulacja głowicy drukującej oraz wybór
metody połączenia
∙ Podłączanie drukarki

*Zapoznaj się
z osobnym
podręcznikiem

W przypadku wyświetlenia komunikatu o błędzie podczas
konfiguracji lub wystąpienia innych problemów należy
zapoznać się z częścią "Reagowanie na komunikaty" na
stronie 14.
• Windows jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem
towarowym firmy Microsoft Corporation w USA i/lub innych krajach.

(od str. 11 do str. 13)

∙ Po zakończeniu konfiguracji należy również wykonać poniższe czynności.
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Drukowanie ze smartfonu lub tabletu

(str. 13)

Miejsca przechowywania

(str. 13)

Ładowanie papieru w rolce po zakończeniu konfiguracji

(str. 13)

Wyświetlanie dokumentu Podręcznik online

(str. 14)

XXXXXXXX

© CANON INC. 2018

1

RMC (Regulatory Model Code): K10489
RMC (Regulatory Model Code): K10490
RMC (Regulatory Model Code): K10487
RMC (Regulatory Model Code): K10488
PRINTED IN XXXXXXXX
QT62711V01

Zawartość zestawu

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.

L

Drukarka
Uchwyt rolki: Już zamontowany na drukarce
Stoper uchwytu (*1)
3-calowa nasadka na wkład papieru (R, L)
Głowica drukująca
Rozruchowe zbiorniki z atramentem (do pierwszej instalacji)
(C, M, Y, MBK, BK)
Papier do regulacji
Przewodnik konfiguracji (niniejszy podręcznik)
Pakiet dokumentacji drukarki
Zestaw dysków CD-ROM
Kabel zasilania
Zestaw podstawki (*2)

G

E

D

I

C
H

*1 Stoper uchwytu jest używany przy ładowaniu
papieru w rolce. Szczegółowe informacje można
znaleźć w dokumencie Podręcznik online.
*2 Zestaw podstawki
∙ Dołączany standardowo tylko w niektórych
regionach.
∙ Może być zapakowany w osobnym pudełku, w
zależności od regionu zakupu drukarki.
∙ Akcesoria podstawki zostały opisane w
Przewodniku konfiguracji podstawki drukarki.

B

A

J

K

F

L

• Niektóre elementy są dostarczane z drukarką, ale nie zostały opisane w niniejszym podręczniku.
Uwaga Po zakończeniu konfiguracji należy zachować te elementy w bezpiecznym miejscu, ponieważ są one wykorzystywane do różnych zastosowań.
• Szczegółowe instrukcje dotyczące dołączonych elementów, które nie zostały opisane w niniejszym podręczniku, można znaleźć w dokumencie Podręcznik
online. ("Wyświetlanie dokumentu Podręcznik online" na stronie 14)
• Przewód do podłączenia drukarki do komputera nie jest dostarczany z drukarką.

Podręczniki dołączone do drukarką
Do drukarki dołączono następujące podręczniki.
Wydrukowane podręczniki
Przewodnik konfiguracji (niniejszy podręcznik)
Opisuje sposób konfiguracji drukarki.
Przewodnik konfiguracji podstawki drukarki

Podręczniki elektroniczne
Skrócony przewodnik

Podręcznik online

Zawiera informacje związane z ostrzeżeniami
dotyczącymi bezpiecznego korzystania z
produktu, wymianą papieru, zbiorników z
atramentem i głowicy drukującej.

Opisuje sposób montażu podstawki.
Może nie być dołączony w zależności od regionu oraz
wybranej opcji zakupu.

Dokument Podręcznik online opisuje wszystkie aspekty
korzystania z drukarki, od podstawowych instrukcji
drukowania na papierze w rolce lub pociętych arkuszach,
po porady dotyczące oszczędzania papieru i uzyskiwania
jak najlepszej jakości wydruków. Opisuje on również sposób
drukowania plakatów lub banerów przy użyciu dołączonego
oprogramowania.
Aby wyświetlić podręczniki elektroniczne, zapoznaj się z
częścią "Wyświetlanie dokumentu Podręcznik online" (strona
14).
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Montaż podstawki
• Jeżeli drukarka korzysta z podstawki
-> Złóż podstawkę, na której zostanie zainstalowana drukarka, korzystając z informacji zawartych w Przewodniku
drukarki (osobny podręcznik).

konfiguracji podstawki

• Jeżeli drukarka nie korzysta z podstawki
-> Przejdź do części "Instalacja

drukarki".

Instalacja drukarki

1

Usuń części opakowania.

2

3

Niech trzy osoby podniosą drukarkę. Niech dwie osoby chwycą za uchwyty do przenoszenia u dołu (po jednej osobie z obu stron), a trzecia osoba
niech chwyci za uchwyty do przenoszenia pośrodku tylnej części.

• Przeniesienie drukarki wymaga co najmniej 3 osób, trzymających
Przestroga drukarkę po lewej stronie, po prawej stronie i z tyłu. Należy uważać, aby z
uwagi na masę drukarki nie doprowadzić do urazu kręgosłupa lub innych
kontuzji.
<Masa drukarki (sama drukarka)>
∙ TM-305: ok. 49 kg (108 lb)
∙ TM-300: ok. 48 kg (106 lb)
∙ TM-205: ok. 41 kg (91 lb)
∙ TM-200: ok. 41 kg (91 lb)

Usuń całość taśmy i inne materiały opakowaniowe.
Usuń taśmę przyklejoną do uchwytu rolki.

• Podczas przenoszenia drukarki należy mocno ją chwycić za uchwyty do
przenoszenia (A) po obu stronach. Trzymanie drukarki w inny sposób
jest niebezpieczne i może doprowadzić do kontuzji lub uszkodzenia w
przypadku upuszczenia drukarki.

A

A
A

3

Przestroga • Jeżeli wymagane jest tymczasowe postawienie drukarki w jakimś miejscu,
należy postawić drukarkę na płaskiej, stabilnej powierzchni.

4

5

Umieść drukarkę na podstawce tak, aby tylne, dolne narożniki
drukarki były dopasowane do narożników podstawki.

Ważne

• Podparcie wyłącznie środka ciężkości drukarki podczas przenoszenia lub
podczas ustawiania drukarki może spowodować uszkodzenie drukarki.

• Jeśli drukarka nie korzysta z podstawki, umieść drukarkę w
miejscu instalacji i przejdź do części "Włączanie drukarki".

4

Zamocuj drukarkę do podstawki.
Użyj klucza imbusowego, aby przykręcić drukarkę dwoma śrubami
sześciokątnymi M4 po obu stronach, pod spodem płytki mocującej.

Włączanie drukarki

1

Podłącz kabel zasilania do złącza zasilania na boku drukarki,
następnie śrubokrętem podłącz przewód uziemienia do zacisku
uziemienia z tyłu drukarki.

2

Podłącz kabel zasilania do gniazda sieciowego.

3

Włącz drukarkę.

4

Po wyświetleniu ekranu wyboru języka na ekranie dotykowym
wybierz język. Następnie, jeśli zostanie wyświetlony ekran wyboru
strefy czasowej, wybierz odpowiedni region.

5

Po wyświetleniu komunikatu z żądaniem uruchomienia konfiguracji
na ekranie dotykowym, dotknij OK.

5

Instalacja zbiorników z atramentem
Zainstaluj 5 zbiorników z atramentem, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

1

Instrukcje dotyczące instalacji zbiorników
z atramentem będą wyświetlane na
ekranie dotykowym. Otwórz pokrywy
zbiorników z atramentem zgodnie z
instrukcjami, chwytając za uchwyty.

2

Naciskając koniec dźwigni blokady
zbiornika z atramentem w poziomie,
otwórz dźwignię blokady zbiornika z
atramentem w górę.

3

Potrząśnij delikatnie każdym zbiornikiem
z atramentem 1 lub 2 razy przed
otwarciem torebki.

Ważne

Uwaga

4

Otwórz torebkę i wyjmij zbiornik z
atramentem.

B

Ważne

A

• Nie należy dotykać dysz
(A) ani metalowych
styków (B). Dotykanie tych
części może doprowadzić
do powstania plam,
uszkodzenia zbiornika z
atramentem oraz wpływać
na jakość wydruków.
• Należy uważać, aby
nie upuścić zbiornika z
atramentem po wyjęciu
go z torebki. Może to
spowodować wyciek
atramentu i powstanie
plam.

5

Włóż zbiornik z atramentem do uchwytu
dyszami skierowanymi w dół, w sposób
pokazany na rysunku.

Ważne

• Nieprzestrzeganie zalecenia
potrząśnięcia zbiornikami z
atramentem może doprowadzić
do obniżenia jakości wydruków z
uwagi na osadzenie się składników
atramentu na dnie zbiornika.
• Jeśli zbiornik z atramentem jest
chłodny, należy poczekać, aż
osiągnie temperaturę pokojową i
dopiero wtedy zamontować go w
drukarce.

6

Zamknij dźwignię blokady zbiornika z
atramentem, tak aby usłyszeć kliknięcie.

9

Sprawdź, czy kolor zainstalowanego
zbiornika z atramentem został
wyświetlony na ekranie dotykowym,
następnie dotknij OK.

• Jeśli zbiornik z atramentem nie
pasuje do uchwytu, sprawdź,
czy kolor na etykiecie zbiornika z
atramentem odpowiada kolorowi
pokazanemu na dźwigni blokady
zbiornika z atramentem. Sprawdź
również orientację zbiornika z
atramentem.

• Nie należy wyjmować zbiorników z
atramentem w celu wstrząśnięcia
po ich zamontowaniu. Może to
spowodować wyciek atramentu.

7

Powtórz kroki od 2 do 6, aby zainstalować
wszystkie zbiorniki z atramentem.

8

Zamknij pokrywy zbiorników z
atramentem.

Ważne

6

• Jeśli kolor nie został wyświetlony na
ekranie dotykowym, potwórz kroki
2 i 6.

Instalacja głowicy drukującej

1

2

Po wyświetleniu na ekranie dotykowym instrukcji mówiących o
otwarciu pokrywy górnej otwórz pokrywę górną.

A

Przechyl dźwignię blokady głowicy drukującej do siebie.

Instrukcje wyświetlane na ekranie dotykowym będą dotyczyć
instalacji głowicy drukującej.

Ważne

3

• Podczas instalowania głowicy drukującej nie należy
przesuwać karetki (A) z położenia pokazanego na rysunku.
W razie przypadkowego przesunięcia karetki (A) zamknij
pokrywę górną. Karetka (A) przesunie się do położenia
pokazanego na rysunku.

Otwórz pokrywę blokującą głowicy drukującej (A) i wybierz OK na ekranie dotykowym.
W tym kroku sprawdź, czy styki elektryczne (B) karetki nie są zabrudzone.

B

A

4

5

Wyjmij głowicę drukującą z opakowania, trzymając ją części z
występami (A).

Zdejmij pomarańczową nasadkę ochronną (A), a następnie zdejmij
drugą pomarańczową nasadkę ochronną (B), trzymając za część z
występami (C).

B
A

C

A
A

Ważne

• W żadnym wypadku nie należy dotykać części
zabezpieczonej nasadką ochronną. Nieprzestrzeganie
tego zalecenia może spowodować uszkodzenie głowicy
drukującej lub problemy z drukowaniem.
• Głowica drukująca jest napełniona atramentem. Zaleca się
zdejmowanie materiałów ochronnych nad opakowaniem,
w którym została dostarczona głowica drukująca,
lub podobnym materiałem, który pozwoli zapobiec
pobrudzeniu ubrania i otoczenia rozlanym atramentem.
• Nie należy ponownie zakładać nasadek ochronnych po
ich zdjęciu. Należy je zutylizować zgodnie z lokalnymi
przepisami.

7

6

Włóż głowicę drukującą do karetki (B) dyszami (A) skierowanymi
w górę, w sposób pokazany na rysunku. Ostrożnie i pewnie wciśnij
głowicę drukującą w karetkę (B), upewniając się, że część zakryta
nasadkami ochronnymi nie dotyka karetki.

7

Pociągnij pokrywę blokującą głowicy drukującej w dół, w stronę
przedniej części drukarki, tak aby zablokować głowicę drukującą na
miejscu.

9

Sprawdź, czy dźwignia dostosowania kąta jest ustawiona zgodnie
z położeniem czerwonego znacznika ■ (A). Jeśli nie jest, dostosuj
położenie dźwigni dostosowania kąta do położenia czerwonego
znacznika ■ (A).

A

B

8

Wciśnij dźwignię blokady głowicy drukującej do samego końca.

A

10

Zamknij pokrywę górną.

8

Ładowanie papieru
Załaduj papier do regulacji.

1

Po wyświetleniu komunikatu Wybierz
papier do wydrukowania wzoru
wyrównywania głowicy drukującej.
(Select the paper on which to print
the print head alignment pattern.) na
ekranie dotykowym wybierz Ręcznie
(Manual).

2

3

Przesuń prowadnicę (A), dopasowując
ją do znacznika wskazującego
rozmiar papieru do załadowania. W
tym przykładzie dopasuj prowadnicę
do znacznika A2, odpowiadającego
rozmiarowi dostarczonego papieru do
regulacji.

Przygotuj jeden arkusz papieru do
regulacji.
Określ stronę do zadrukowania,
odwołując się do opakowania, w którym
papier został dostarczony.

Ważne

A

• Odłóż pozostały papier do
opakowania, w którym został
dostarczony. Pozostały papier
należy przechowywać w miejscu,
w którym nie będzie on narażony
na działanie wysokiej temperatury,
wysokiej wilgotności i bezpośrednie
działanie światła słonecznego.

Na ekranie dotykowym zostaną
wyświetlone instrukcje dotyczące
sposobu ładowania pociętych arkuszy.

4

Włóż papier bezpośrednio do otworu
podajnika, stroną do zadrukowania
skierowaną do góry, tak aby prawa
krawędź papieru była dopasowana do
prowadnicy wyrówywania papieru (A) po
prawej stronie pokrywy papieru w rolce.
Włóż papier tak, aby krawędzie dotknęły
prowadnic i drukarka wydała dwa krótkie
dźwięki.

5

Dostosuj położenie prowadnicy (A)
odpowiednio do rozmiaru załadowanego
papieru.
Dostosuj położenie prowadnicy do
papieru, aby uniknąć przekrzywienia lub
marszczenia papieru.

6

Zostanie wyświetlony ekran wyboru
rodzaju papieru. Wybierz rodzaj
załadowanego papieru.
W tym przykładzie dotknij Papiery
powlekane (Coated papers), następnie
Papiery powlekane (Coated papers).

A
A
Rozpocznie się podawanie papieru.

Strona do
zadrukowania
Ważne

• Drukarka pozwala na załadowanie
tylko jednego arkusza. Nie należy
ładować dwóch ani większej liczby
arkuszy. Nieprzestrzeganie tego
zalecenia może doprowadzić do
zakleszczenia papieru.
• Jeśli papier jest pofalowany lub
wygięty, może to doprowadzić do
zakleszczenia papieru. Wygładź
papier przed jego załadowaniem.

9

7

8

Po zakończeniu podawania papieru drukarka automatycznie zacznie
napełniać system atramentem po raz pierwszy oraz wyreguluje
głowicę drukującą.
Zajmuje to około 25 minut.
W tym czasie zainstaluj oprogramowanie na komputerze. (Zapoznaj
się z częścią "Podłączanie drukarki" na stronie 12)

Uwaga

Po zakończeniu regulacji głowicy drukującej drukarka wyprowadzi
arkusz papieru z wydrukowanym wzorem regulacji.
Na ekranie dotykowym zostaną wyświetlone instrukcje dotyczące
wyjęcia papieru. Wykonaj pozostałą część procedury, postępując
zgodnie z instrukcjami.

• Napełnianie systemu atramentem powoduje przelanie
atramentu ze zbiorników z atramentem do głowicy
drukującej. Dodatkowo wykonywane jest czyszczenie,
które pozwala utrzymać drukarkę w optymalnym
stanie. Może to spowodować, że wskazania wskaźnika
pozostałego atramentu i wskaźnika pojemności kasety
konserwacyjnej mogą wskazywać niższe wartości.
Rozruchowe zbiorniki z atramentem są przeznaczone do
pierwszej instalacji. Zaleca się szybki zakup zbiorników z
atramentem na wymianę.
Ważne

10

• Nie należy przesuwać dźwigni zwalniającej, jeżeli na
ekranie dotykowym nie zostały wyświetlone instrukcje
dotyczące wyjęcia papieru. Przesunięcie dźwigni
zwalniającej w trakcie drukowania spowoduje zatrzymanie
drukowania.

Regulacja głowicy drukującej oraz wybór metody połączenia
Po wyświetleniu ekranu wyboru
metody połączenia wybierz metodę
połączenia.
Uwaga

Połączenie przewodowej sieci LAN
(Wired LAN connection)
To sposób podłączania drukarki do sieci przewodem
sieci LAN.

• Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci z wykorzystaniem stałego
adresu IP, wybierz Nie łącz (Do not connect). Skonfiguruj
ustawienia na ekranie dotykowym drukarki po tym jak drukarka
zakończy pierwsze napełnianie systemu atramentem i wyreguluje
głowicę drukującą.

Połączenie Wi-Fi (Wi-Fi connection)
To sposób podłączania drukarki do sieci
bezprzewodowo.

1

Wybierz Połączenie przewodow. sieci LAN
(Wired LAN connection).
Zapoznaj się z komunikatem dotyczącym
metody połączenia i wybierz Tak (Yes), jeśli
nie wystąpiły żadne problemy.

1

Wybierz Połączenie Wi-Fi (Wi-Fi
connection).
Zapoznaj się z komunikatem dotyczącym
metody połączenia i wybierz Tak (Yes), jeśli
nie wystąpiły żadne problemy.

2

Zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o
podłączenie przewodu sieci LAN.

2

Zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o
skonfigurowanie połączenia Wi-Fi.

3

Użyj przewodu sieci LAN, aby połączyć
gniazdo przewodowej sieci LAN w bocznej
części drukarki z portem koncentratora.

3

W przypadku konfigurowania z komputera
-> Wybierz Tak (Yes).

4

Wybierz OK.

Połączenie USB (USB connection)
To sposób podłączania drukarki do
komputera przewodem USB.
Nie należy jeszcze podłączać przewodu USB.

1

Wybierz Połączenie USB (USB
connection).
Zapoznaj się z komunikatem
dotyczącym metody połączenia
i wybierz Tak (Yes), jeśli nie
wystąpiły żadne problemy.

W przypadku konfigurowania z drukarki
-> Wybierz Nie (No).

Drukarka rozpocznie podawanie papieru, automatycznie zacznie napełniać system atramentem po raz pierwszy oraz wyreguluje głowicę drukującą.
Napełnienie systemu atramentem po raz pierwszy i wyregulowanie głowicy drukującej po raz pierwszy zajmuje około 25 minut.

Ważne

• Podczas napełniania systemu atramentem po raz pierwszy i wykonywania regulacji głowicy drukującej nie należy otwierać pokryw drukarki ani wyłączać
zasilania.
• W przypadku wybrania opcji Nie łącz (Do not connect) ustawienia połączenia i instalację oprogramowania należy wykonać osobno.

Uwaga

Przejdź do części "Podłączanie drukarki" na stronie 12.
• Napełnianie systemu atramentem powoduje przelanie atramentu ze zbiorników z atramentem do głowicy drukującej. Dodatkowo wykonywane jest
czyszczenie, które pozwala utrzymać drukarkę w optymalnym stanie. Może to spowodować, że wskazania wskaźnika pozostałego atramentu i wskaźnika
pojemności kasety konserwacyjnej mogą wskazywać niższe wartości. Rozruchowe zbiorniki z atramentem są przeznaczone do pierwszej instalacji.
Zaleca się szybki zakup zbiorników z atramentem na wymianę.

Połączenie przewodowej sieci LAN
(Wired LAN connection)
Możesz skonfigurować drukarkę oraz ustawienia
połączenia z komputerem, a następnie zainstalować
oprogramowanie, podczas gdy drukarka będzie
napełniać system atramentem po raz pierwszy oraz
będzie regulować głowicę drukującą.
Przejdź do części "Podłączanie drukarki" na stronie 12.

Połączenie Wi-Fi (Wi-Fi connection)
W przypadku konfigurowania z komputera
->Możesz skonfigurować drukarkę oraz ustawienia
połączenia z komputerem, a następnie
zainstalować oprogramowanie, podczas gdy
drukarka będzie napełniać system atramentem
po raz pierwszy oraz będzie regulować głowicę
drukującą.
Przejdź do części "Podłączanie drukarki" na stronie 12.

W przypadku konfigurowania z drukarki
->Skonfiguruj ustawienia Wi-Fi z drukarki po tym
jak drukarka zakończy napełnianie systemu
atramentem po raz pierwszy i wyreguluje głowicę
drukującą.
Przejdź do części "Konfiguracja ustawień Wi-Fi
drukarki" na stronie 13.
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Połączenie USB (USB connection)
Możesz skonfigurować drukarkę oraz
ustawienia połączenia z komputerem, a
następnie zainstalować oprogramowanie,
podczas gdy drukarka będzie napełniać
system atramentem po raz pierwszy oraz
będzie regulować głowicę drukującą.
Przejdź do części "Podłączanie drukarki" na
stronie 12.

Podłączanie drukarki
Ustawienia połączenia drukarki oraz instalację oprogramowania wykonuje się przy użyciu komputera.
Plik instalacyjny można pobrać ze strony internetowej. W przypadku korzystania z komputera PC z systemem Windows plik można również uruchomić z
dysku CD-ROM.
Jednak w przypadku wybrania opcji Nie (No) w kroku 3 dla połączenia Wi-Fi na stronie 11 skonfiguruj ustawienia Wi-Fi, korzystając wyłącznie z drukarki.
Przejdź do części "Konfiguracja ustawień Wi-Fi drukarki" na stronie 13.
Uruchamianie z dysku CD-ROM (system Windows)

Pobieranie i uruchamianie ze strony
internetowej (Windows/Mac)

1

Wpisz następujący adres URL w
przeglądarce internetowej na komputerze
w celu wyświetlenia strony internetowej.

2

Kliknij Konfiguracja (Set Up).
Wykonaj pozostałe czynności, postępując
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na
ekranie.

System Windows 10 lub Windows 8.1

1

Włóż instalacyjny dysk CD-ROM do
napędu komputera.

1

Włóż instalacyjny dysk CD-ROM do
napędu komputera.

2

Kliknij wyświetlony komunikat o dysku
i kliknij Uruchom Msetup4.exe (Run
Msetup4.exe) na wyświetlonym ekranie.

2

Po wyświetleniu ekranu
Autoodtwarzanie (AutoPlay) kliknij
Uruchom Msetup4.exe (Run Msetup4.
exe).

Jeżeli komunikat nie został wyświetlony (lub
zniknął z ekranu)

3

Kliknij Pobierz (Download), aby pobrać
plik instalacyjny, a następnie uruchom
plik.

Kliknij
lub
Eksplorator plików (File
Explorer) na pasku zadań.

W przypadku wyświetlenia ekranu
ostrzeżenia dotyczącego pobierania
plików wybierz Nie blokuj (Do not
block), Zezwól (Allow) lub podobne, a
następnie przejdź do kolejnego kroku.

 liknij dwukrotnie ikonę dysku CD-ROM
K
po prawej stronie okna.

Jeżeli ekran Autoodtwarzanie (AutoPlay) nie
został wyświetlony
Kliknij Komputer (Computer) w menu Start.
Kliknij dwukrotnie ikonę dysku CD-ROM
po prawej stronie wyświetlonego okna.

 liknij Ten komputer (This PC) po lewej
K
stronie wyświetlonego okna.

 o wyświetleniu zawartości dysku CD-ROM
P
kliknij dwukrotnie plik Msetup4.exe.

 o wyświetleniu zawartości dysku CD-ROM
P
kliknij dwukrotnie plik Msetup4.exe.

3
4

System Windows 7

W przypadku wyświetlenia okna
dialogowego Kontrola konta
użytkownika (User Account Control)
kliknij Tak (Yes) i przejdź do następnego
kroku.

3

W przypadku wyświetlenia okna
dialogowego Kontrola konta
użytkownika (User Account Control)
kliknij Kontynuuj (Continue) i przejdź do
następnego kroku.

Kliknij Rozpocznij konfigurację (Start Setup).
Skonfiguruj ustawienia, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

To kończy konfigurację.

Uwaga

• W trakcie konfiguracji ustawień może zostać wyświetlony ekran wyboru metody połączenia drukarki.
W takim przypadku wybierz metodę wybraną na stronie 11, a następnie kliknij Dalej (Next) i kontynuuj konfigurację pozostałych ustawień.
• Podłącz przewód USB do właściwego gniazda.
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Konfiguracja ustawień Wi-Fi drukarki
W przypadku wybrania opcji Nie (No) w kroku 3 dla połączenia Wi-Fi na stronie 11 skonfiguruj ustawienia Wi-Fi, korzystając z ekranu dotykowego drukarki.

1

Po zakończeniu regulacji głowicy
drukującej sprawdź, czy został
wyświetlony poniższy ekran, i wybierz
OK.

2

Wybierz metodę połączenia.

3

Wyświetlenie ekranu głównego i
(Sieć) oznacza zakończenie
symbolu
konfiguracji Wi-Fi.

Skonfiguruj ustawienia Wi-Fi, postępując
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na
ekranie.
Uwaga

• Jeśli został wyświetlony
następujący komunikat, wstępne
ustawienia drukarki nie zostały
skonfigurowane. Poczekaj, aż
pojawi się ekran przedstawiony
powyżej.
Sprawdzanie dyszy. (Checking
the nozzle.)
Napełnianie głowicy drukującej
atramentem... (Preparing the ink
system.)
Czyszczenie (Cleaning...)

Uwaga

• Przed rozpoczęciem korzystania
z drukarki należy zainstalować
oprogramowanie na komputerze,
do którego zostanie podłączona
drukarka.
Przejdź do części "Podłączanie
drukarki" na stronie 12.

Drukowanie ze smartfonu lub tabletu
Aplikacja Canon PRINT Inkjet/SELPHY pozwala w łatwy sposób bezprzewodowo drukować zdjęcia zapisane na smartfonie lub
tablecie (z systemem iOS lub Android).
Aplikację można pobrać, korzystając z kodu QR umieszczonego po prawej stronie.

Miejsca przechowywania
A:Accessory pocket
• Można ją wykorzystać do przechowywania akcesoriów, na
przykład 3-calowej nasadki na wkład papieru.

B

• Kieszeń na akcesoria jest dołączana do podstawki.
Szczegółowe informacje dotyczące dołączania znajdują się
w części "Dołączanie kieszeni na akcesoria" w Przewodniku
konfiguracji podstawki drukarki (osobny podręcznik).
B:Cleaning brush
• Otwarcie pokrywy górnej daje dostęp do pędzla czyszczącego
po prawej stronie. Należy używać go do czyszczenia wnętrza
pokrywy górnej.

A

Ładowanie papieru w rolce po zakończeniu konfiguracji
Aby załadować papier w rolce po zakończeniu konfiguracji, na ekranie głównym wybierz Włóż papier (Load paper), a następnie Włóż papier w rolce (Load
roll paper) i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumencie Podręcznik online. => "Wyświetlanie dokumentu Podręcznik online" na stronie 14
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Wyświetlanie dokumentu Podręcznik online
Podręcznik online opisuje sposób korzystania z drukarki. Można go znaleźć na stronie internetowej firmy Canon w sposób opisany poniżej.

1

2

Wyświetl stronę internetową firmy Canon, korzystając z jednej z
poniższych metod.
∙ Wpisz adres URL

Wybierz Przeczytaj Podręcznik online (Read Online Manual).
Wykonaj pozostałe czynności, postępując zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie, aby wyświetlić Podręcznik online.

∙ Zeskanuj kod QR
* Aby zeskanować kod QR, należy skorzystać z
aplikacji.

Reagowanie na komunikaty
Na ekranie dotykowym panelu operacyjnego podczas konfiguracji drukarki mogą być wyświetlane komunikaty o błędach. Komunikaty te mogą wskazywać na problem
z drukarką i mogą być łatwe do usunięcia. Poniżej wymieniono często pojawiające się komunikaty wraz z działaniami naprawczymi. Szczegółowe informacje dotyczące
innych komunikatów można znaleźć w części Podręcznik online.
Komunikat

Przyczyna

Działanie naprawcze

Zbiornik z atramentem nie został
zainstalowany.
Poprawnie zainstaluj zbiornik z atramentem.

Nie załadowano zbiornika z atramentem.

Głowica drukująca nie została prawidłowo
rozpoznana.
Otwórz pokrywę górną i zainstaluj właściwą
głowicę drukującą.

Głowica drukująca nie została zainstalowana.

Zainstaluj głowicę drukującą.
(Patrz kroki od 1 do 10 na stronie 7 oraz na stronie 8)

Błąd styku elektrycznego w głowicy drukującej.

Wyjmij głowicę drukującą, upewnij się, że na stykach głowicy drukującej
i karetki nie ma żadnych zanieczyszczeń, a następnie ponownie
zainstaluj głowicę drukującą.

Papier został załadowany pod kątem.
Popchnij dźwignię zwalniającą do tyłu i
ponownie załaduj papier.

Papier mógł nie zostać załadowany prawidłowo
(prosto).
(Ustawienie prowadnicy może nie być dostosowane
do papieru. Patrz krok 5 na stronie 9.)

Ponownie załaduj papier.
(Patrz kroki od 2 do 6 na stronie 9)
Przesuń pokazaną dźwignię zwalniającą (A).

Nie można wykryć rozmiaru papieru.
Przesuń dźwignię zwalniającą i ponownie
załaduj papier.

Papier mógł nie zostać załadowany we właściwym
położeniu.
(Prawa krawędź papieru może nie być wyrównana z
linią wyrównania papieru. Patrz krok 4 na stronie 9.)

Błąd sprzętu ECxx-xxxx (x oznacza literę lub
cyfrę)
Wystąpił błąd drukowania.
Wyłącz urządzenie, odczekaj chwilę,
następnie włącz je ponownie.

Mógł wystąpić błąd, którego nie można usunąć.

Wyłącz drukarkę i odczekaj co najmniej 3 sekundy przed ponownym
włączeniem zasilania.
Jeśli komunikat zostanie wyświetlony ponownie, zapisz kod błędu i
komunikat, wyłącz drukarkę i skontaktuj się z przedstawicielem firmy
Canon w celu uzyskania pomocy.

Błąd Eccxx-xxxx (x oznacza literę lub cyfrę)
Wystąpił błąd drukowania.
Zapoznaj się z podręcznikiem i skontaktuj z
centrum serwisowym.

Mógł wystąpić błąd, którego nie można usunąć.

Zapisz kod błędu i komunikat, wyłącz drukarkę i skontaktuj się z
przedstawicielem firmy Canon w celu uzyskania pomocy.

Zbiornik z atramentem nie został prawidłowo
zainstalowany.
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Zainstaluj lub ponownie zainstaluj zbiornik z atramentem.
(Patrz kroki od 1 do 8 na stronie 6)

A

