
 1 

 

 
 
 
 
 

 
 

NÁ VOD K POUŽ ITÍ 
 
 

 
 
 

Tiská rna ODP 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

1 Všeobecně  
 
Popis 
ODP 100 je inkoustová  tiská rna vytvořená  na bá zi HP 6122. Zá sobník papíru byl nahrazen 
podavačem CD/DVD médií. Dá le byly přidá ny další elektronické prvky a senzory. 
 
Systémové pož adavky: 
PC musí být vybaveno jedním USB rozhraním, Fullspeed (USB 1.1) nebo Highspeed (USB 
2.0). Operační systém musí být 32 bitový jako Win NT, Win 2000 nebo Win XP. 
 
1.1 Instalace 
 
ODP 100 se propojí jedním USB kabelem s PC 
Pro provoz tiská rny je zapotřebí program, který je aktivní po celou dobu připojení tiská rny 
k PC . Tento program se jmenuje ODP manager a řídí tiská rnu přes USB rozhraní. 
 
Připojení k počítač i 
 
Připojte ODP 100 do sítě.  
Nyní propojte USB zá suvku  kabelem do počítače. Funkce Plug&Play automaticky rozpozná  
nově připojené zařízení a ovladač  lze nyní nainstalovat z CD 
Instalační soubory se jmenují   „ftdiport.inf“  a   „ftdibus.inf“ . 
Tento ovladač  nainstaluje na počítač i nový sériový COM port. To znamená , ž e nově 
nainstalovaná  elektronika v ODP je připojena sériově. 
. Instalační soubor se jmenuje „lsf6122k.inf“. 
 
1.2 Program ODP Manager 
 
Při instalaci ovladačů  se automaticky nakopíruje program ODP Manager.exe do adresá ře 
SYSTEM 32. (C:\WINNT\SYSTEM32\ODPManager.exe) 
Tento program je pro provozuschopnost tiská rny důlež itý a musí být spuš těn na pozadí. 
Z tohoto důvodu je důlež ité propojení tohoto programu do autostartu, aby se ODP Manager 
spustil pokaž dé se systémem. 
    Printer status: B = obsazeno, C = tray zavřený,  vlož eno CD 
      I = tray zavřený, O = tray vysunutý 
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Po spuš tění ODP Manageru se objeví standardní dialogové okno programu. 
Vlevo nahoře je vidět, jestli je tiská rna spojena s PC a jestli program ovlá dá  tiská rnu. Program 
automaticky přezkouší vš echna USB propojení  a rozpozná  tak, kde je tiská rna připojena. 
Kromě indikace pro COM port  ukazuje otá čející se č á ra funkčnost sériového připojení 
k tiská rně. Pokud se č á ra neotá čí, toto připojení nefunguje. Mož né příč iny jsou popsá ny 
v kapitole Zá vady a jejich odstranění. 
Vlevo dole je vidět aktuá lní hodnoty pro kalibraci tiská rny. Pomocí š ipek a tlačítka Set 
margin lze tyto hodnoty změnit. Přesný popis je v kapitole Kalibrace tiská rny. 
Obě tlačítka vpravo nahoře slouž í k otvírá ní a zavírá ní zá suvky pro media. Pokud není 
tiská rna obsluhová na automatickým podavačem, ale manuá lně, musí být zá suvka uzavřena 
bezpodmínečně tlačítkem Close printer tray, jinak dojde k chybě tiská rny. Tiská rna ješ tě 
nezavírá  zá suvku automaticky. 
 
 
1.3 Kalibrace tiská rny 
 
Při instalaci ovladačů se automaticky nakopírují PRN soubory „ODP_calprint.prn“ a Corel 
Draw soubor „ODP_calprint.cdr“ do adresá ře C:\WINNT\SYSTEM32\. Oba soubory 
obsahují grafiku, podle které se dá  tiská rna ODP 100 zkalibrovat. 
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Když  se obrá zek natiskne na CD,  lze poznat, je-li tiská rna zkalibrovaná  na střed CD. 
S pomocí programu ODP Manager lze, je-lio to nutné změnit kalibrační hodnoty Left Margin 
(levý okraj) a Top Margin (horní okraj). Okraje se nastaví pomocí š ipek a tlačítkem Set 
Margins se nastavení ulož í. Změna okraje o 100 bodů posune tisk o 1 mm. 
 
 
 
Předloha Corel Draw pro tiská rnu ODP 100 
 
Při instalaci ovladačů se automaticky kopíruje soubor Corel Draw s ná zvem 
„ODP_Vorlage.cdr. do adresá ře C:\WINNT\SYSTEM32\. Tento soubor obsahuje speciá lní 
předlohu, se kterou se s pomocí Corel Draw dají vytvá řet tiskové soubory. 
 
2  Zá vady a jejich odstraně ní 
 
2.1 Tiská rna HP6122 má  zá vadu 
 
Otevření a zavření zá suvky (tray) funguje pouze tehdy, není-li na tiská rně HP6122 indiková n 
chybový stav, tzn. svítí jen spodní LED. Bliká -li některá  ze tří diod nebo svítí-li diody inkoust 
nebo papír, pak se tray nemůž e přes ODP Manager otevřít nebo zavřít. Nejdříve se musí 
odstranit zá vada. 

a) zavřete kryt 
b) vlož te inkoustovou kazetu, popř. vyměňte 
c) tiská rnu krá tce zapněte a vypněte 
d) USB kabel z horního USB konektoru vytá hněte a znovu zasuňte 
e) síť ovou š ňůru vytá hněte a znovu zastrč te 
f) Smaž te tiskové ú lohy ve Status Monitoru tiská rny 

Pokud chcete přeruš it probíhající tisk, zmá čkněte nejhořejší tlačítko na tiská rně spolu s „X“ 
na obsluž ném panelu. 
Vyskytne-li se v průběhu tisku chyba, je zapotřebí smazat tiskovou ú lohu také ve Status 
Monitoru tiská rny. 
 

                     
 
 
 
2.2 Není spojení tiská rny se sériovým portem COM (čá ra se neotá čí) 
 
 Ve sprá vci zařízení je vidět, je-li USB sériový port nainstalová n.   
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S Hyperterminá lem Windows lze otestovat funkčnost sériového portu. 
Po zadá ní „V“ obdrž íte verzi ODP100. Po zadá ní libovolného malého písmena posílá  ODP 
otazník „?“ jako odpověď . Není-li mož né se spojit pomocí Hyperterminá lu, tak ani ODP 
Manager spojení nevytvoří. Na některá  USB rozhraní nelze USB sériový port připojit. 
Mož nosti, jak odstranit zá vadu: 

a) tiská rnu vypnout a zapnout 
b) USB kabel ze spodního USB konektoru vytá hnout a znovu zastrč it. 
c) Síť ový kabel tiská rny vytá hnout a znovu zastrč it. 
d) Program ODP Manager zavřít a znovu spustit. 
e) V případě, ž e operační systém nerozpozná  USB sériový port, nainstalujte znovu 

ovladač . 
 
2.3 LED na tiská rně  svítí trvale nebo blikají 
 
2.3.1 Funkce LED 
Trvale svítící nebo blikající diody udá vají status tiská rny. 

                            
1- LED stavu inkoustové kazety, 2 – LED obnovení č innosti, 3 – LED zapnuto 
 
 
2.3.2 LED Stav inkoustové kazety svítí nebo bliká  
Horní kryt je otevřený 
 Zavřete horní kryt 
Problém s inkoustovou kazetou 
 Přesvědč te se o sprá vnosti typu, vlož ení a naplnění inkoustové kazety, 
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2.3.3 LED  obnovení činnosti bliká  
 
Není vloženo CD 
Vlož te CD 
Zmá čkněte tlačítko Obnovení č innosti na přední straně tiská rny 
 
 
2.3.4 LED Síť bliká  
 
Tiská rna připravuje tisk 
Po ukončení přenosu dat dioda přestane blikat. 
 
2.3.5 Všechny LED blikají 
 
Tiská rna musí být znovu spuště na 
Vypněte a znovu zapněte tiská rnu. 
V případě , že LED blikají dá le 
Vypněte tiská rnu 
Vytá hněte síť ovou š ňůru a po chvilce ji znovu zastrč te 
Zapněte tiská rnu 
 
3 Inkoustové kazety 
3.1 Přezkoušejte stav kazety 
3.1.1 LED Stav ink. kazety 
Pokud je jedna inkoustová  kazeta téměř prá zdná , špatně vlož ená  nebo chybí, bliká  tato 
stavová  LED. Rovněž  bliká  při vlož ení špatného typu kazety. 
 

                               
1 – LED stavu inkoustové kazety 
 
Když   je kazeta téměř prá zdná , přestane LED blikat když  se otevře horní kryt nebo když  
tiská rna tiskne. Při jiných zá vadá ch než  nízká  hladina inkoustu bliká  LED i při otevřeném 
krytu. 
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3.1.2 Přezkoušení stavu inkoustové kazety 
Otevřete horní kryt tiská rny. Šipka nahoře na drž á ku kazet ukazuje na jeden z pěti symbolů, 
které vypovídají o stavu kazety. 
 
 
 

                                 
1. Chyba tříbarevné kazety 2. Chyba černé kazety 3. Nedostatek ink. v tříbarevné kazetě   
4. Nedostatek ink. v černé kazetě  5. Kazety OK 6. Š ipka 
 
Odstraně ní problémů s tříbarevnou nebo černou inkoustovou kazetou 
Když  ukazuje š ipka na symbol pro zá vadu ink. kazety, chybí kazeta buď  ú plně, nebo je 
vlož en špatný typ nebo je kazeta špatně vlož ena č i poškozena. Problém odstraňte ná sledovně: 
 
Symbol Význam Ř ešení 

 

 

Tříbarevná  kazeta 
je poškozena nebo 
nevhodného typu 

Vyměňte kazetu za novou. Pokud se tím 
problém neodstraní, ověřte sprá vnost typu 
kazety. 

 

Černá  kazeta 
je poškozena nebo 
nevhodného typu 

Pokud problém přetrvá vá , vyměňte 
kazetu. Ná vod najdete pod Výměna 
inkoustové kazety. 

 

Tříbarevná  kazeta 
je téměř prá zdná  
 

Vyměňte kazetu. 

 

Černá  kazeta je 
téměř prá zdná  
 

 

 

Inkoustové kazety jsou 
v pořá dku 
 

 

 
Přezkoušejte, jestli je zá vada odstraně na. Zá vada je odstraněna, když  po zavření horního 
krytu svítí zelená  LED trvale a ž á dná  nebliká . 
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3.2 Inkoustové kazety 
 
V tiská rně lze použ ívat ná sledující typy kazet: 
 Černá  
 Tříbarevná  
 
 
 

                                
1. Černá  kazeta 2. Tříbarevná  kazeta 
 
3.2.1 Typy kazet 
 
Kazeta Označení Typové označení 
Černá  
  

HP 51645 

Tříbarevná  
  

HP c6578 

 
Údaje o množ ství inkoustové ná plně jsou uvá děny na obalu kazet. 
3.3 Výmě na inkoustové kazety 
 
Při ná kupu dbejte na sprá vné označení. Prá zdné kazety ponechte v tiská rně až  do jejich 
výměny. Kvůli provozuschopnosti tiská rny musí být kazety zasunuty ve svých pozicích. 
 
!  Nové ani staré kazety neponechá vejte v dosahu dětí ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výměna kazety 
 
1. Síť ovým tlačítkem vypněte tiská rnu. 
2. Otevřete horní kryt. 
    Drž á k kazety se pohybuje doprostřed tiská rny. 
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3. Otevřete zajiš tění kazety v jejím drž á ku . 
4. Vyjměte inkoustovou kazetu z drž á ku. 

 
 
Z balení vyjměte ná hradní kazetu a sejměte z ní ochrannou fólii. 
 

 
 

1. Černá  kazeta  2.  Barevná  kazeta 3. Inkoustové trysky 4. Měděné kontakty 5. 
Ochranná  folie 

 
Pozor !   Nedotýkejte se trysek nebo mě dě ných kontaktů kazety. Dotyk na tyto čá sti může znamenat 
ucpá ní trysek,  selhá ní kazety nebo snížené vodivosti kontaktů. Neodstraňujte mě dě né pá sky, jsou to 
elektrické kontakty.  
 

                   
Zatlač te kazetu pevně do drž á ku. 
Kazetu v drž á ku zajistěte. 
Zavřete horní kryt. 
 Pozor!  Pokud vyměňujete ink. kazetu během tisku, můž e být tisková  ú loha přeruš ena. 
Pokud stavová  LED ink. kazety dá le bliká , přezkouš ejte sprá vnost typového označení kazety. 
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3.3 Údržba inkoustových kazet 
 
Ná sledující ná vrhy pomohou při ú drž bě inkoustových kazet a zajistí stá lou kvalitu tisku. 
• Vyjmě te inkoustovou kazetu z obalu teprve až ji potřebujete. Skladujte v pokojové teplotě  (16 až 

26°C). 
• Odstraňte krycí folii z trysek tě sně  před nasazením kazety. Nenasazujte ji zpá tky, mohlo by dojít 

k poškození trysek. 
• Pokud budou vyjmuty kazety z ochranného obalu, hrozí zaschnutí inkoustu. Skladujte je ve 

vzduchotě sném obalu,  černou kazetu s tryskami na bok a tříbarevnou s tryskami dolů. Nedotýkejte 
se okolí trysek. 

• Nainstalované kazety vyjímejte z tiská rny jen k manuá lnímu čistě ní. Tím se zabrá ní vyschnutí 
inkoustu nebo zaschnutí trysek. 

• Nevytahujte síťovou šňůru, pokud je tiská rna v provozu. Vypně te tiská rnu nejdříve síťovým 
tlačítkem  

 
3.5 Doplňová ní inkoustových kazet 
 
Pokud požadujete optimá lní kvalitu tisku, používejte pouze originá lní kazety HP. 
Pozor!  Poškození vzniklé v důsledku používání neoriginá lních nebo doplňovaných kazet 
jsou důvodem k ukončení zá ruky. 
 
4 Č istě ní krytů tiská rny 
 
4.1 Vně jšek tiská rny 
 
 Použ ívejte pouze destilovanou vodu. Nepouž ívejte ž á dné jiné č istící prostředky. 
 Vlhkým hadříkem odstraňte prach, zbytky inkoustu a jiná  zneč istění na povrchu. 
 
4.2 Vnitřek tiská rny 
 Pozor! Neč istěte vnitřek tiská rny. Žá dné tekutiny se nesmí dostat dovnitř! 
 
4.3 Vodící tyč držá ku kazety 
 Vodící tyč  se nesmí mazat. Při pohybu drž á ku kazety po vodící tyč i je hluk normá lní. 
 
4.4 Výmě na filtru 
 Odš roubujte dvě rýhované matice a vyměňte filtr 
 
4.4 Přeprava a skladová ní 
Transportujte a skladujte tiská rnu ve vyrovnané poloze, aby nedoš lo ke škodá m a ovlivněním 
výkonu. 
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