
 PDR 373, PDR 374 

Hardcopy function cannot be i tronic] 

R 374 in conjunction with ESI[tronic].  

The following error message appears on printing the screen copy from ESI[tronic]:  

mplemented from ESI[

Affected:   

Printer PDR 373, PD

Fault:   

 

  .  
Windows XP Windows 7 

river problems on printing screen shot. 

Cause: 

Printer d
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Sticky Note
ESI tronic w połączeniu z wydrukiem przez PDR 373,374. USterka:Poniższe ekrany pojawiają się w chwili wystartowania wysruku ekranu z ESI[tronic].Przyczyna:Problemy sterowników drukarek z       WIN xp/7.



Remedy: 

A) Windows XP 

! ustC omers encountering this problem can use the 
following instructions to rectify the fault themselves.  
 

1. End ESI[tronic].  

2. "Select Windows >> Start >> Printers and fax machines". 

� The " Printers and fax machines" window is opened.  

3. 

4. Select the "Properties" entry. 

Mark the printer and click with the right mouse key to open the context menu. 

� The "Properties of HP Desk ej t D5500 series" (PDR 373) or "Properties of 
HP Deskjet D2600 series" (PDR 374) window is opened.  

Select the "Extended" tab. 5. 

6. Deactivate the "Activate extended print function" option and confirm with 
<Store>. 

7. Close the window with <OK> and re-start ESI[tronic]. 
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Sticky Note
Klienci których dotyczy wskazany problem mogą poradzić sobie samodzielnie postępując zgodnie z poniższą procedurą.A) WIN XP: 1. Zakończ ESI[tronic]2. Naciśnij pasek startu>>drukarka i fax. Otworzy się okno drukarka i fax. 3. Zaznacz odpowiednią drukarkę i kliknij prawym przyciskiem myszy aby otworzyć menu dodatkowe (context).4. Wejdz w "ustawienia HP Deskjet D5500 dla (PDR 373) lub D2600 dla (PDR 374)".  5. Wybierz "zaawansowane/dodatkowe".6. Zdeaktywuj "aktywne dodatkowe funkcje drukowania". 7. Zamknij okno klikając OK i zrestartuj ESI[tronic].
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B) Windows 7 

1. End ESI[tronic].  

2. "Select Windows >> Start >> Printers and fax machines". 

� The " Printers and fax machines" window is opened.  

3. 

4. Select the "Printer properties" entry. 

Mark the printer and click with the right mouse key to open the context menu. 

� The "Properties of HP Deskjet D5500 series" (PDR 373) or "Properties of HP Deskjet D2600 series" (PDR 
374) window is opened.  

Select the "Extended" tab. 5. 

6. Deactivate the "Activate extended print function" option and confirm 
with <Store>. 

Close the window with <7. OK> and re-start ESI[tronic]. 
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Sticky Note
Procedura dla WIndows 7.1. Zakończ ESI[tronic]2. Wejdz w pasku startu w WINDOWS>>START>>Drukarki faxy, otworzy się okno drukarki faxy.3. otwórz dodatkowe menu klikając prawy przycisk myszy.4. Wybierz ustawienia drukarki.Dla PDR 373 wybierz HP deskjet D5500, dla PDR 374 wybierz HP Deskjet D2600. Otworzy się dodatkowe okno.5. Wybierz ustawienia dodatkowe.6. Zdeaktywuj "aktywuj dodatkowe funkcje drukowania" i potwierdz naciskająć zapisz.7. Zamknij okno klikając OK i zrestartuj ESI[tronic]. 


