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Spis treÊci



Wprowadzenie.

Za pomocà nieskomplikowanego w obs∏udze cyfrowego aparatu fotograficznego HP PhotoSmart
315  mo˝na wykonywaç wysokiej jakoÊci zdj´cia, którymi mo˝na si´ nast´pnie wymieniaç z rodzi-
nà i znajomymi za poÊrednictwem Internetu lub poczty elektronicznej. Oto g∏ówne cechy aparatu:
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Rozpocz´cie pracy.

• RozdzielczoÊç 2,1 MP (megapikseli).

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

• Automatyczna ekspozycja.

• Automatyczne nastawianie na ostroÊç.

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

• Z∏àcze USB do komunikacji 
z komputerem.

• Dwukrotny cyfrowy zoom.

• Mo˝liwoÊç bezprzewodowego wysy∏ania
zdj´ç do innych urzàdzeƒ typu JetSend, 
mi´dzy innymi do drukarki.

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

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

• Samowyzwalacz.



Cz´Êci sk∏adowe aparatu.

Na poni˝szych ilustracjach przedstawiono przód, ty∏ i boki cyfrowego aparatu fotograficznego
HP PhotoSmart 315.
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Przygotowanie aparatu do wykonywania zdj´ç.

Przygotowanie aparatu HP PhotoSmart 315 do wykonywania zdj´ç jest szybkie i ∏atwe, wystar-
czy wykonaç opisane poni˝ej czynnoÊci. 

Krok 1. Zamocowanie paska aparatu.

1. Otworzyç pokrywk´ karty pami´ci.

2. 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 przyk∏ad
rozprostowany spinacz do papieru.

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

4. Zamknàç pokrywk´ karty pami´ci. 
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Krok 2. Instalacja baterii.

W∏o˝yç cztery baterie typu AA — paluszki (dostarczone wraz z aparatem), przestrzegajàc kie-
runku ustawienia elektrod +/– baterii — patrz diagram wewnàtrz pojemnika na baterie. 

Uwaga: Do nast´pnej wymiany baterii nale˝y stosowaç baterie alkaliczne, litowe 
lub akumulatory Ni–Cd ewentualnie Ni–MH. 

Krok 3. Wybór j´zyka komunikatów aparatu.

Po pierwszym w∏àczeniu aparatu zostanà Paƒstwo zach´ceni do wyboru j´zyka stosowanego
w menu aparatu. 

Uwaga: Do wyboru j´zyka nale˝y pos∏u˝yç si´ pi´ciostronnym sterownikiem.
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1. W∏àczyç aparat przez przesuniecie pokrywki obiektywu. W∏àczy si´ wyÊwietlacz obrazu
i wyÊwietli list´ j´zyków komunikatów do wyboru.

Uwaga: Aparat w∏àcza automatycznie wyÊwietlacz
obrazu tylko po pierwszym uruchomieniu
aparatu. Nast´pnie, aby móc z niego ko-
rzystaç, nale˝y nacisnàç przycisk w∏àcza-
jàcy/wy∏àczajàcy wyÊwietlacz obrazu.

2. Za pomocà pi´ciostronnego sterownika przewinàç
list´ a˝ do wybranego j´zyka komunikatów.

3. Aby wybraç j´zyk komunikatów, nale˝y nacisnàç
przycisk OK.
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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. Po nastawieniu zegara czasu rzeczywistego aparatu, mo˝e on zapisywaç dat´
i czas wykonania ka˝dego zdj´cia. W tym celu nale˝y:

1. Za pomocà pi´ciostronnego sterownika wybraç ˝àdany format daty i czasu, a nast´pnie na-
cisnàç OK. Mo˝na wybieraç mi´dzy formatem mm/dd/yy (miesiàc, dzieƒ, rok) i formatem
dd/mm/yy (dzieƒ, miesiàc, rok) oraz mi´dzy 12 lub 24 godzinnym formatem czasu. 

2. Za pomocà pi´ciostronnego sterownika wybraç day (dzieƒ) miesiàca, nast´pnie nacisnàç dol-
nà cz´Êç pi´ciostronnego sterownika, aby przejÊç do nast´pnej pozycji na liÊcie.

3. Wybraç month (miesiàc), year (rok), hour (godzin´) oraz AM (przed po∏udniem) lub PM (po 
po∏udniu) w taki sam sposób, a nast´pnie nacisnàç OK. 

4. Nacisnàç OK, aby potwierdziç dat´ i czas.

Aparat jest ju˝ przygotowany do wykonywania zdj´ç.
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W∏àczanie i wy∏àczanie aparatu.

• Aby w∏àczyç aparat, nale˝y przesunàç pokrywk´ obiektywu, ods∏aniajàc obiektyw. W∏àczy
si´ wyÊwietlacz stanu aparatu i wyÊwietli stan w jakim znajduje si´ aparat. 

• Aby wy∏àczyç aparat, nale˝y przesunàç pokrywk´ obiektywu, zas∏aniajàc obiektyw. WyÊwie-
tlacz stanu aparatu zgaÊnie.

Automatyczne wy∏àczanie zasilania.
Aby zaoszcz´dziç energi´ baterii/akumulatorów, aparat wy∏àcza si´ automatycznie po up∏ywie 3 minut od ostatniego
naciÊni´cia jakiegokolwiek przycisku. Je˝eli aparat jest pod∏àczony do komputera, wy∏àcza si´ automatycznie po up∏y-
wie 30 minut od ostatniego po∏àczenia mi´dzy aparatem a komputerem. 
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Stosowanie pi´ciostronnego sterownika.

Zastosowania pi´ciostronnego sterownika sà nast´pujàce:

• Dokonywanie wyboru z menu aparatu, pozwalajàce
na regulacj´ ustawieƒ aparatu.

• Przewijanie wykonanych zdj´ç.

• Stosowanie zoomu cyfrowego.
Aby przesuwaç si´ w po˝àdanym kierunku, nale˝y naci-
skaç odpowiednià stron´ pi´ciostronnego sterownika — le-
wà, prawà, dó∏ lub gór´. Je˝eli w niniejszej instrukcji ob-
s∏ugi znajduje si´ polecenie naciÊni´cia przycisku OK, to
nale˝y nacisnàç Êrodek pi´ciostronnego sterownika. 

Na przyk∏ad, aby dokonaç wyboru opcji menu, nale˝y: 

1. Nacisnàç przycisk w∏àczajàcy/wy∏àczajàcy 
wyÊwietlacz obrazu, aby w∏àczyç wyÊwietlacz obrazu.
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2. Nacisnàç przycisk menu.

3. Naciskaç prawà lub lewà stron´ pi´ciostronnego sterow-
nika, a˝ na wyÊwietlaczu obrazu zostanie wybrane ˝àda-
ne menu. Ka˝de menu posiada swojà ikon´. Wybrana
ikona zostaje powi´kszona i o˝ywiona. 

4. Nacisnàç OK, aby rozwinàç menu. Aby wybraç OK, na-
le˝y nacisnàç z góry Êrodek  pi´ciostronnego sterownika,
nie przechylajàc przycisku na boki.

5. Naciskaç górnà lub dolnà cz´Êç pi´ciostronnego sterow-
nika, aby podÊwietliç wybór. PodÊwietlajàcy pasek wska-
zuje wybranà opcj´. 

6. Nacisnàç OK, aby potwierdziç wybór.

Pi´ciostronny sterownik mo˝e byç tak˝e stosowany do prze-
wijania zdj´ç i do uruchomienia zoomu cyfrowego.

Uwaga: Aby wyjÊç z menu aparatu bez dokonywania wyboru, nale˝y nacisnàç przycisk menu.

12 hp photosmart 315 instrukcja obs∏ugi

wybrana
ikona

podÊwietlajàcy
pasek



Obs∏uga Klientów Online.

Zach´camy do odwiedzenia witryny internetowej HP pod nast´pujàcym adresem www.hp.com./
photosmart w celu uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczàce produktów HP, z których Paƒ-
stwo korzystajà. Znajdujà si´ tam porady i zalecenia, sterowniki oraz uaktualnienia produktów
i oprogramowania 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 in-
strukcji w angielskiej wersji j´zykowej), nale˝y skontaktowaç si´ z HP w celu uzyskania pomocy.
Biura Obs∏ugi Klienta HP znajdujà si´ na ca∏ym Êwiecie, niektóre z nich sà wymienione poni˝ej.
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Obs∏uga techniczna.



Biura Obs∏ugi Klienta HP.
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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


