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Nokia 9300i
Podrêcznik drukowania

Uwagi prawne
Copyright C Nokia 2005. Wszelkie prawa zastrze¿one.
Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii 
czê¶ci lub ca³o¶ci tego dokumentu w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej 
zgody firmy Nokia s± zabronione.
Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy 
Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym 
dokumencie mog± byæ znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich 
w³a¶cicieli.

Firma Nokia promuje politykê nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie 
prawo do wprowadzania zmian i usprawnieñ we wszelkich produktach opisanych w 
tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.
W ¿adnych okoliczno¶ciach firma Nokia nie ponosi odpowiedzialno¶ci za jak±kolwiek 
utratê danych lub zysków czy te¿ za wszelkie szczególne, przypadkowe, wynikowe lub 
po¶rednie szkody spowodowane w dowolny sposób.
Zawarto¶æ tego dokumentu przedstawiona jest "tak jak jest - as is". Nie udziela siê 
jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyra¼nych jak i dorozumianych, w³±czaj±c w to, 
lecz nie ograniczaj±c tego do, jakichkolwiek dorozumianych gwarancji u¿yteczno¶ci 
handlowej lub przydatno¶ci do okre¶lonego celu, chyba ¿e takowe wymagane s± przez 
przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym 
dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.
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Wstêp
W urz±dzeniu Nokia 9300i dostêpne s± sterowniki 
niektórych drukarek firmy Hewlett-Packard. Dziêki nim 
mo¿na drukowaæ na kompatybilnych drukarkach Hewlett-
Packard. Nie mo¿na drukowaæ na innych modelach 
drukarek Hewlett-Packard ani na drukarkach innych 
producentów.

Za pomoc± urz±dzenia Nokia 9300i mo¿na drukowaæ 
obiekty ró¿nego rodzaju, np. dokumenty, wiadomo¶ci, 
zdjêcia i strony internetowe. W niniejszym dokumencie 
opisano sposób drukowania za po¶rednictwem po³±czeñ 
Bluetooth, w podczerwieni i przy u¿yciu 
bezprzewodowych sieci LAN (WLAN). Nie mo¿na 
drukowaæ pewnych rodzajów plików, np. wizytówek.
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Ustawienia drukarki
Aby zoptymalizowaæ parametry u¿ywanej drukarki, mo¿na 
zmieniæ jej ustawienia w urz±dzeniu Nokia 9300i. Na 
przyk³ad, aby wydrukowaæ zdjêcia wysokiej jako¶ci, nale¿y 
ustawiæ odpowiedni tryb jako¶ci oraz typ no¶nika i 
umie¶ciæ w drukarce papier wysokiej jako¶ci.

Uwaga: Ustawienia drukarki maj± 
zastosowanie tylko podczas korzystania ze 
sterownika drukowania przeno¶nego firmy HP.

Aby zmieniæ ustawienia drukarki:
1 Naci¶nij Pulpit i wybierz kolejno Narzêdzia → Panel 

sterowania → Dodatki → Wybór drukarki HP.

2 Zmieñ dowolne z poni¿szych ustawieñ:
• Model drukarki - Okre¶la model drukarki firmy 

Hewlett-Packard. Je¶li okre¶lonego modelu drukarki 
nie ma na li¶cie, wybierz podobny model.

• Tryb jako¶ci - Okre¶la jako¶æ drukowania. Do 
szybkiego drukowania z ograniczonym 
odwzorowywaniem kolorów wybierz Roboczy. 
Aby uzyskaæ równowagê miêdzy szybko¶ci± 

drukowania a jako¶ci± kolorów, wybierz Normalny. 
Aby polepszyæ jako¶æ kolorów, wybierz Optymalny. 
Aby uzyskaæ najlepsze odwzorowanie kolorów, 
wybierz Maksimum. W przypadku drukowania zdjêæ 
wybierz Optymalny lub Maksimum. Aby polepszyæ 
jako¶æ drukowanych zdjêæ, u¿ywaj równie¿ papieru 
wysokiej jako¶ci. Wybranie ustawienia Optymalny 
lub Maksimum znacznie wyd³u¿a czas drukowania.

• Typ no¶nika - Okre¶la typ papieru. Aby drukowaæ 
zdjêcia, u¿yj papieru wysokiej jako¶ci i ustaw 
odpowiedni± warto¶æ.

• Tryb koloru - Okre¶la, czy wydruk bêdzie kolorowy czy 
czarno-bia³y.

3 Aby zapisaæ zmiany, naci¶nij Gotowe.



Dr
uk

ow
an

ie
 z

a 
po

¶r
ed

ni
ct

w
em

 p
o³

±c
ze

ni
a 

Bl
ue

to
ot

h

6 Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved. 

Drukowanie za po¶rednictwem po³±czenia 
Bluetooth
Urz±dzenie Nokia 9300i jest wyposa¿one we wbudowan± 
kartê Bluetooth. Je¶li drukarka jest wyposa¿ona w 
kompatybiln± kartê Bluetooth, mo¿na wykorzystaæ 
po³±czenie Bluetooth do drukowania obiektów za pomoc± 
urz±dzenia Nokia 9300i.

Aby wydrukowaæ obiekt za po¶rednictwem po³±czenia 
Bluetooth:
1 W razie potrzeby uaktywnij w drukarce po³±czenie 

Bluetooth. Szczegó³owe informacje na ten temat 
mo¿na znale¼æ w dokumentacji drukarki.

2 Uaktywnij po³±czenie Bluetooth w urz±dzeniu Nokia 
9300i, naciskaj±c Chr+ .

3 Upewnij siê, ¿e urz±dzenie Nokia 9300i jest widoczne 
dla wszystkich innych urz±dzeñ umo¿liwiaj±cych 
komunikacjê Bluetooth:
• Naci¶nij Pulpit i wybierz kolejno: Narzêdzia → Panel 

sterowania → Po³±czenia → Bluetooth.
• Na karcie Ustawienia sprawd¼, czy w polu 

Identyfikacja telefonu ustawiona jest warto¶æ 
Publiczny.

4 Otwórz na urz±dzeniu obiekt, który ma zostaæ 
wydrukowany.

5 Naci¶nij Menu i wybierz kolejno Plik → Drukowanie → 
Drukuj.

6 Sprawd¼, czy w oknie dialogowym Drukuj wybrany jest 
typ po³±czenia Bluetooth i widoczny jest odpowiedni 
sterownik. Istniej± dwa rodzaje sterownika drukarki:
• HP Mobile Printing - Sterownik do drukowania 

przeno¶nego na drukarkach firmy Hewlett-Packard.
• Ogólny - Ogólny sterownik drukarki udostêpniaj±cy 

ograniczon± liczbê czcionek, który umo¿liwia 
drukowanie tekstu na innych drukarkach.
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Je¶li typ po³±czenia lub sterownik jest nieprawid³owy, 
naci¶nij Opcje i wprowad¼ konieczne zmiany.

7 Naci¶nij Drukuj. Urz±dzenie wykrywa wszystkie 
znajduj±ce siê w pobli¿u urz±dzenia Bluetooth i 
wy¶wietla ich listê.

8 Wybierz z listy u¿ywan± drukarkê i naci¶nij Wy¶lij, aby 
wydrukowaæ plik.
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Drukowanie za po¶rednictwem po³±czenia w 
podczerwieni
Je¶li drukarka jest wyposa¿ona w port podczerwieni, 
mo¿na drukowaæ na niej obiekty przechowywane na 
urz±dzeniu Nokia 9300i, korzystaj±c z po³±czenia w 
podczerwieni.

Aby wydrukowaæ obiekt za po¶rednictwem po³±czenia w 
podczerwieni:
1 W razie potrzeby uaktywnij w drukarce po³±czenie w 

podczerwieni. Szczegó³owe informacje na ten temat 
mo¿na znale¼æ w dokumentacji drukarki.

2 Uaktywnij po³±czenie w podczerwieni, naciskaj±c 
Chr+ .

3 Upewnij siê, ¿e porty podczerwieni w urz±dzeniu i 
drukarce znajduj± siê naprzeciwko siebie.

4 Otwórz na urz±dzeniu obiekt, który ma zostaæ 
wydrukowany.

5 Naci¶nij Menu i wybierz kolejno Plik → Drukowanie → 
Drukuj.

6 Sprawd¼, czy w oknie dialogowym Drukuj wybrany jest 
typ po³±czenia w podczerwieni i widoczny jest 
odpowiedni sterownik. Istniej± dwa rodzaje sterownika 
drukarki:
• HP Mobile Printing - Sterownik do drukowania 

przeno¶nego na drukarkach firmy Hewlett-Packard.
• Ogólny - Ogólny sterownik drukarki udostêpniaj±cy 

ograniczon± liczbê czcionek, który umo¿liwia 
drukowanie tekstu na innych drukarkach.

Je¶li typ po³±czenia lub sterownik jest nieprawid³owy, 
naci¶nij Opcje i wprowad¼ konieczne zmiany.

7 Aby wydrukowaæ plik, naci¶nij Drukuj.
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Drukowanie za po¶rednictwem bezprzewodowego 
po³±czenia LAN
Je¶li serwer wydruku lub drukarka sieciowa s± dostêpne w 
bezprzewodowej sieci LAN (WLAN), mo¿na drukowaæ 
rozmaite obiekty za po¶rednictwem po³±czenia 
bezprzewodowego.

W urz±dzeniu Nokia 9300i obs³ugiwane s± dwa protoko³y 
wydruku: RAW i LPR. Nale¿y wybraæ tryb protoko³u 
dostêpny w u¿ywanej drukarce. W du¿ych biurowych 
drukarkach laserowych zazwyczaj dostêpny jest protokó³ 
LPR, a w mniejszych drukarkach bezprzewodowych - 
protokó³ RAW. Je¶li drukarka udostêpnia oba te protoko³y, 
nale¿y u¿yæ protoko³u RAW, gdy¿ zapewnia on szybszy 
wydruk. Szczegó³owe informacje na temat protoko³ów 
mo¿na znale¼æ w dokumentacji drukarki.

Aby u¿yæ protoko³u RAW, przed rozpoczêciem drukowania 
nale¿y dysponowaæ nastêpuj±cymi informacjami:
• Adres IP lub nazwa DNS drukarki.
• Numer portu, do którego ma odbywaæ siê drukowanie. 

Zazwyczaj nie trzeba zmieniaæ domy¶lnego portu 9100.

Aby u¿yæ protoko³u LPR, przed rozpoczêciem drukowania 
nale¿y dysponowaæ nastêpuj±cymi informacjami:
• Adres IP lub nazwa DNS drukarki.
• Nazwa kolejki.
• Nazwa u¿ytkownika. Nazwa ta jest wymagana tylko w 

przypadku, gdy za¿±da jej drukarka.

Niezbêdne informacje mo¿na znale¼æ w dokumentacji 
drukarki lub uzyskaæ w dziale pomocy technicznej. Je¶li 
drukarka udostêpnia tak± opcjê, mo¿na na niej 
wydrukowaæ stronê konfiguracyjn±.

Aby wydrukowaæ obiekt za po¶rednictwem po³±czenia 
WLAN:
1 Otwórz na urz±dzeniu obiekt, który ma zostaæ 

wydrukowany.
2 Naci¶nij Menu i wybierz kolejno Plik → Drukowanie → 

Drukuj.

3 Sprawd¼, czy w oknie dialogowym Drukuj wybrany jest 
typ po³±czenia Sieæ (RAW) lub Sieæ (LPR) i widoczny jest 
odpowiedni sterownik. Istniej± dwa rodzaje sterownika 
drukarki:
• HP Mobile Printing - Sterownik do drukowania 

przeno¶nego na drukarkach firmy Hewlett-Packard.
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• Ogólny - Ogólny sterownik drukarki udostêpniaj±cy 
ograniczon± liczbê czcionek, który umo¿liwia 
drukowanie tekstu na innych drukarkach.

Je¶li typ po³±czenia lub sterownik jest nieprawid³owy, 
naci¶nij Opcje i wprowad¼ konieczne zmiany.

4 Naci¶nij Drukuj i wpisz dane do odpowiednich pól.

5 Wybierz typ po³±czenia WLAN i naci¶nij Po³±cz.
6 Wybierz Ad-hoc Easy WLAN lub te¿ istniej±ce 

po³±czenie WLAN w trybie ad-hoc, je¶li istnieje 
po³±czenie miêdzy dwoma urz±dzeniami i u¿ywany jest 
protokó³ RAW. Wybierz Easy WLAN lub istniej±ce 
po³±czenie w infrastrukturze WLAN, je¶li u¿ywany jest 
protokó³ LPR.
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7 Je¶li wybrano opcjê Easy WLAN lub Ad-hoc Easy WLAN, 
wy¶wietlana jest lista dostêpnych sieci WLAN. Wybierz 
sieæ, której chcesz u¿yæ, i naci¶nij Po³±cz.
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Rozwi±zywanie problemów
Ogólne
Je¶li drukowanie zostanie przerwane lub nie powiedzie 
siê:
• Upewnij siê, ¿e nadal jeste¶ w zasiêgu drukarki.
• Sprawd¼, czy liczba równoczesnych po³±czeñ z 

drukark± nie jest zbyt du¿a.

Drukowanie z wykorzystaniem 
technologii Bluetooth
Je¶li podczas wyszukiwania urz±dzeñ Bluetooth drukarka 
nie zostanie znaleziona:
• Upewnij siê, ¿e drukarka udostêpnia technologiê 

bezprzewodow± Bluetooth.
• Upewnij siê, ¿e w drukarce jest w³±czona funkcja 

po³±czeñ bezprzewodowych Bluetooth.
• Sprawd¼, czy w drukarce dostêpny jest profil Serial 

Port Profile (SSP).

Je¶li nie mo¿na drukowaæ za po¶rednictwem po³±czenia 
Bluetooth:
• Sprawd¼, czy drukarka nie wymaga powi±zania.
• Sprawd¼, czy drukarka nie wymaga has³a.

Drukowanie z wykorzystaniem 
technologii bezprzewodowych 
sieci LAN
Je¶li nie mo¿na znale¼æ drukarki przy u¿yciu wyszukiwania 
ad-hoc:
• Sprawd¼, czy drukarka udostêpnia po³±czenia ad-hoc.

Je¶li nie mo¿na drukowaæ przy u¿yciu protoko³ów RAW i 
LPR:
• Sprawd¼, czy drukarka udostêpnia wybrany protokó³.
• Sprawd¼, czy urz±dzenie mo¿e nawi±zywaæ po³±czenie 

z sieci±.
• Sprawd¼, czy wymagane jest stosowanie protoko³u 

VPN.
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