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1 Πρώτα βήµατα

Ευχαριστούµε που αγοράσατε τον εκτυπωτή. Σε αυτόν τον οδηγό παρέχονται λεπτοµέρειες για τον
τρόπο χρήσης του εκτυπωτή και την επίλυση προβληµάτων σχετικά µε τον εκτυπωτή και την
εκτύπωση.

Η ενότητα αυτή περιέχει πληροφορίες για τα παρακάτω θέµατα:

● Εύρεση άλλων πηγών για το προϊόν

● Άτοµα µε ειδικές ανάγκες

● Κατανόηση των µερών του εκτυπωτή
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Εύρεση άλλων πηγών για το προϊόν 
Μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά µε το προϊόν και επιπλέον πληροφορίες αντιµετώπισης
προβληµάτων που δεν περιλαµβάνονται σε αυτόν τον οδηγό από τις παρακάτω πηγές:

Πηγή Περιγραφή Θέση

Αφίσα εγκατάστασης και ρύθµισης Παρέχει εικονογραφηµένες
πληροφορίες για την εγκατάσταση και
τη ρύθµιση.

Μαζί µε τον εκτυπωτή παρέχεται και το
έντυπο έγγραφο. Επίσης, στο Starter
CD υπάρχει διαθέσιµη και η
ηλεκτρονική έκδοση σε αρχείο Adobe®

Acrobat® Portable Document Format
(PDF).

Οδηγός εκκίνησης Παρέχει οδηγίες για την εγκατάσταση
του εκτυπωτή και πληροφορίες σχετικά
µε θέµατα εγγύησης και ασφάλειας.

Περιλαµβάνεται ως έντυπος οδηγός
στη συσκευασία του εκτυπωτή.

Αρχείο readme και σηµειώσεις έκδοσης Παρέχουν τις πιο πρόσφατες
πληροφορίες και συµβουλές
αντιµετώπισης προβληµάτων.

Περιλαµβάνεται στο Starter CD.

Ενσωµατωµένος Web server (σύνδεση
δικτύου)

Σας δίνει τη δυνατότητα να προβάλετε
πληροφορίες κατάστασης, να αλλάξετε
ρυθµίσεις και να διαχειριστείτε τον
εκτυπωτή από οποιονδήποτε
υπολογιστή στο δίκτυο.

∆είτε Ενσωµατωµένος Web server.

∆ιαθέσιµο µέσω οποιουδήποτε τυπικού
προγράµµατος περιήγησης στο Web.

Εργαλειοθήκη (Microsoft® Windows®) Παρέχει πληροφορίες για την
κατάσταση των κεφαλών εκτύπωσης
και την πρόσβαση στις υπηρεσίες
συντήρησης του εκτυπωτή.

∆είτε Εργαλειοθήκη (Windows).

Η εγκατάσταση της Εργαλειοθήκης
γίνεται µε το λογισµικό του εκτυπωτή,
εφόσον ενεργοποιήσετε µια επιλογή
εγκατάστασης που να την περιλαµβάνει.

Ηλεκτρονική βοήθεια για το
πρόγραµµα οδήγησης του εκτυπωτή
(Windows)

Παρέχει επεξήγηση των λειτουργιών
του προγράµµατος οδήγησης του
εκτυπωτή.

∆ιαθέσιµη στο πρόγραµµα οδήγησης
του εκτυπωτή.

HP Printer Utility (Mac OS) Το HP Printer Utility περιέχει εργαλεία
για τη διαµόρφωση των ρυθµίσεων
εκτύπωσης, τη βαθµονόµηση του
εκτυπωτή, τον καθαρισµό των
κεφαλών εκτύπωσης, την εκτύπωση
της σελίδας διαµόρφωσης του
εκτυπωτή, την ηλεκτρονική παραγγελία
αναλωσίµων και την εύρεση
πληροφοριών υποστήριξης στην
τοποθεσία Web. Μπορείτε επίσης να
διαµορφώσετε τις ρυθµίσεις ασύρµατης
εκτύπωσης.

∆είτε HP Printer Utility (Mac OS).

Η εγκατάσταση του HP Printer Utility
γίνεται µε το λογισµικό του εκτυπωτή.
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Πηγή Περιγραφή Θέση

HP Instant Support Σας βοηθάει να προσδιορίσετε, να
διαγνώσετε και να επιλύσετε
προβλήµατα εκτύπωσης γρήγορα.

∆είτε HP Instant Support.

∆ιαθέσιµη από οποιοδήποτε τυπικό
πρόγραµµα περιήγησης στο Web ή την
Εργαλειοθήκη (Windows).

Πίνακας ελέγχου Παρέχει πληροφορίες κατάστασης,
σφαλµάτων και προειδοποιήσεων
σχετικά µε λειτουργίες του εκτυπωτή.

∆είτε Αναφορά λυχνιών εκτυπωτή.

Αρχεία καταγραφής και αναφορές Παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε
συµβάντα που έχουν παρουσιαστεί.

∆είτε Παρακολούθηση εκτυπωτή.

Σελίδα διαµόρφωσης Εµφανίζει τις πληροφορίες του
εκτυπωτή (όπως το όνοµα προϊόντος,
τον αριθµό µοντέλου, τον αριθµό
σειράς και τον αριθµό έκδοσης του
υλικολογισµικού), τα εξαρτήµατα που
είναι εγκατεστηµένα (όπως τη µονάδα
εκτύπωσης διπλής όψης) και τον
αριθµό των σελίδων που εκτυπώνονται
από τους δίσκους και τα εξαρτήµατα,
καθώς και πληροφορίες για τη στάθµη
του µελανιού και την κατάσταση των
κεφαλών εκτύπωσης. Εάν ο εκτυπωτής
είναι συνδεδεµένος σε δίκτυο, µια
πρόσθετη σελίδα διαµόρφωσης
δικτύου γίνεται διαθέσιµη.

∆είτε Κατανόηση της σελίδας
διαµόρφωσης.

Εκτύπωση διαγνωστικών ποιότητας
εκτύπωσης

Κάνει διάγνωση προβληµάτων που
επηρεάζουν την ποιότητα εκτύπωσης
του εκτυπωτή και σας βοηθάει να
αποφασίσετε εάν πρέπει να εκτελέσετε
εργαλεία συντήρησης για τη βελτίωση
της ποιότητας εκτύπωσης.

∆είτε Για να εκτυπώσετε τη σελίδα
διαγνωστικών ποιότητας εκτύπωσης.

Τοποθεσίες της HP στο Web Παρέχουν τις τελευταίες πληροφορίες
σχετικά µε το λογισµικό του εκτυπωτή,
τα προϊόντα και την υποστήριξη.

www.hp.com/support/officejetprok550

www.hp.com

Τηλεφωνική υποστήριξη της HP Παρέχει πληροφορίες για την
επικοινωνία µε την HP. Κατά τη
διάρκεια της περιόδου εγγύησης, αυτή
η υποστήριξη παρέχεται συχνά χωρίς
χρέωση.

∆είτε Λήψη τηλεφωνικής υποστήριξης
από την HP.
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Άτοµα µε ειδικές ανάγκες
Ο εκτυπωτής HP παρέχει διάφορες λειτουργίες πρόσβασης για άτοµα µε ειδικές ανάγκες.

Προβλήµατα όρασης

Η πρόσβαση στο λογισµικό του εκτυπωτή για άτοµα µε προβλήµατα όρασης είναι δυνατή µέσω των
επιλογών και λειτουργιών για άτοµα µε ειδικές ανάγκες του λειτουργικού σας συστήµατος. Επιπλέον,
υποστηρίζει τεχνολογία, όπως ανάγνωση οθόνης, σύστηµα ανάγνωσης Μπράιγ και εφαρµογές
υπαγόρευσης. Για τους χρήστες µε αχρωµατοψία, τα εγχρωµα κουµπιά και οι καρτέλες που
χρησιµοποιούνται στο λογισµικό και στον εκτυπωτή HP, διαθέτουν απλό κείµενο ή ετικέτες µε
εικονίδια που αποδίδουν την κατάλληλη ενέργεια.

Κινητικά προβλήµατα

Για τους χρήστε µε κινητικά προβλήµατα, οι λειτουργίες του λογισµικού του εκτυπωτή µπορούν να
εκτελεστούν µε εντολές στο πληκτρολόγιο. Το λογισµικό υποστηρίζει και επιλογές των Windows για
άτοµα µε ειδικές ανάγκες, όπως ασύγχρονα πλήκτρα, εναλλαγή πλήκτρων, φίλτρο πλήκτρων και
πλήκτρα ποντικού. Η χρήση των θυρών, των κουµπιών, των δίσκων και των οδηγών χαρτιού του
εκτυπωτή µπορεί να γίνει από χρήστες µε δυνατότητες περιορισµένης πρόσβασης.

Υποστήριξη

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση αυτού του προϊόντος από άτοµα µε ειδικές
ανάγκες και τη δέσµευση της HP για τη δηµιουργία προϊόντων για άτοµα µε ειδικές ανάγκες,
επισκεφθείτε την τοποθεσία της HP στο Web στη διεύθυνση www.hp.com/accessibility.

Για πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση του προϊόντος από άτοµα µε ειδικές ανάγκες σε λειτουργικά
συστήµατα Macintosh, επισκεφθείτε την τοποθεσία web της Apple, στη διεύθυνση www.apple.com/
disability.
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Κατανόηση των µερών του εκτυπωτή
Μπροστινή πλευρά

1 Πίνακας ελέγχου

2 ∆ίσκος εξόδου

3 Οδηγοί χαρτιού

4 ∆ίσκος 1

5 ∆ίσκος 2 (HP Officejet Pro K550dtn/K550dtwn)

6 Κάλυµµα κασέτας µελανιού

7 Κασέτες µελανιού

8 Κεφαλές εκτύπωσης

9 Κούµπωµα κεφαλής εκτύπωσης

10 Άνω κάλυµµα
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Πίνακας ελέγχου
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την επεξήγηση των λυχνιών του πίνακα ελέγχου,
ανατρέξτε στην ενότητα Αναφορά λυχνιών εκτυπωτή.

1 Κουµπί και λυχνία Ενεργοποίηση

2 Κουµπί Σελίδα διαµόρφωσης 

 HP Officejet Pro K550dtn 

 HP Officejet Pro K550dtwn

3 Κουµπί Άκυρο

4 Κουµπί και λυχνία Συνέχεια

5 Λυχνίες κεφαλών εκτύπωσης

6 Λυχνίες κασετών µελανιού
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Πίσω πλευρά

1 Υποδοχή σύνδεσης USB (για σύνδεση συσκευών USB, όπως µονάδες flash) (HP Officejet Pro K550dtwn)

2 Υποδοχή σύνδεσης δικτύου (HP Officejet Pro K550dtn/K550dtwn)

3 Υποδοχή USB

4 Υποδοχή τροφοδοσίας

5 Κάλυµµα πίσω πρόσβασης (HP Officejet Pro K550)

6 Προαιρετικό εξάρτηµα αυτόµατης εκτύπωσης διπλής όψης (µονάδα εκτύπωσης διπλής όψης) (HP Officejet Pro
K550dtn/K550dtwn)
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2 Εγκατάσταση εξαρτηµάτων

Η ενότητα αυτή περιέχει πληροφορίες για τα παρακάτω θέµατα:

● Εγκατάσταση της µονάδας εκτύπωσης διπλής όψης

● Εγκατάσταση δίσκου 2
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Εγκατάσταση της µονάδας εκτύπωσης διπλής όψης
Μπορείτε να εκτυπώσετε αυτόµατα και στις δύο πλευρές ενός χαρτιού εφόσον έχετε εγκαταστήσει
στον εκτυπωτή το προαιρετικό εξάρτηµα αυτόµατης εκτύπωσης διπλής όψης (µονάδα εκτύπωσης
διπλής όψης). Η µονάδα εκτύπωσης διπλής όψης παρέχεται µε τους εκτυπωτές HP Officejet Pro
K550dtn και HP Officejet Pro K550dtwn. Για πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση της µονάδας
εκτύπωσης διπλής όψης, δείτε Εκτύπωση και στις δύο πλευρές (διπλής όψης). ∆είτε επίσης
Εξαρτήµατα για πληροφορίες παραγγελίας.

Για να εγκαταστήσετε τη µονάδα εκτύπωσης διπλής όψης

1. Πιέστε τα κουµπιά στο πίσω κάλυµµα πρόσβασης και αφαιρέστε το κάλυµµα από τον εκτυπωτή.

2. Σύρετε τη µονάδα εκτύπωσης διπλής όψης µέσα στον εκτυπωτή µέχρι να ασφαλίσει στη θέση
της. Μην πιέζετε τα κουµπιά στα πλαϊνά της µονάδας εκτύπωσης διπλής όψης κατά την
εγκατάστασή της. Χρησιµοποιήστε τα µόνο για την αφαίρεση της µονάδας από τον εκτυπωτή.
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Εγκατάσταση δίσκου 2
Ο δίσκος 2 µπορεί να συγκρατήσει έως 350 φύλλα απλού χαρτιού. Παρέχεται µε τους εκτυπωτές HP
Officejet Pro K550dtn και HP Officejet Pro K550dtwn και αποτελεί προαιρετικό εξάρτηµα για τον
εκτυπωτή HP Officejet Pro K550. ∆είτε την ενότητα Εξαρτήµατα για πληροφορίες παραγγελίας.

Για να εγκαταστήσετε το δίσκο 2

1. Ανοίξτε τη συσκευασία του δίσκου, αφαιρέστε τις ταινίες και τα υλικά συσκευασίας και µεταφέρετε
το δίσκο στην προετοιµασµένη θέση. Η επιφάνεια πρέπει να είναι σταθερή, επίπεδη και σε καλά
αεριζόµενο µέρος. Αφήστε χώρο γύρω από τον εκτυπωτή, συµπεριλαµβάνοντας 50 mm (2
ίντσες) για αερισµό.

2. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.

3. Τοποθετήστε τον εκτυπωτή πάνω στο δίσκο.

ΠΡΟΣΟΧΗ Βεβαιωθείτε ότι τα δάχτυλα και τα χέρια σας δεν βρίσκονται κάτω από τον
εκτυπωτή.

4. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
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3 Χρήση εκτυπωτή

Σε αυτή την ενότητα παρέχονται πληροφορίες για τη χρήση µέσων εκτύπωσης του εκτυπωτή, την
αλλαγή των ρυθµίσεων εκτύπωσης και την εκτέλεση βασικών εργασιών εκτύπωσης.

● Επιλογή µέσων εκτύπωσης

● Φόρτωση µέσων

● Ρύθµιση δίσκων

● Αλλαγή ρυθµίσεων εκτύπωσης

● Ακύρωση εργασίας εκτύπωσης

● Εκτύπωση και στις δύο πλευρές (διπλής όψης)

● Εκτύπωση σε ειδικό µέσο και µέσο προσαρµοσµένου µεγέθους
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Επιλογή µέσων εκτύπωσης
Ο εκτυπωτής έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί καλά µε τους περισσότερους τύπους χαρτιών
γραφείου. Συνιστάται να δοκιµάσετε αρκετούς τύπους µέσων εκτύπωσης πριν τα αγοράσετε σε
µεγάλες ποσότητες. Για την καλύτερη δυνατή ποιότητα εκτύπωσης, χρησιµοποιείτε µέσα εκτύπωσης
της HP. Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τα µέσα εκτύπωσης της ΗΡ, επισκεφθείτε την τοποθεσία της HP
στο Web στη διεύθυνση www.hp.com.

Συµβουλές για την επιλογή και τη χρήση µέσων εκτύπωσης
Για βέλτιστα αποτελέσµατα, διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες.

● Χρησιµοποιείτε πάντα µέσα εκτύπωσης που πληρούν τις προδιαγραφές του εκτυπωτή. ∆είτε
Κατανόηση προδιαγραφών υποστηριζόµενων µέσων.

● Τοποθετείτε έναν τύπο µέσου εκτύπωση στο δίσκο κάθε φορά.

● Για το δίσκο 1 και το δίσκο 2, τοποθετείτε τα µέσα εκτύπωσης µε την πλευρά εκτύπωσης προς
τα κάτω και ευθυγραµµισµένα µε τη δεξιά και την πίσω πλευρά του δίσκου. ∆είτε Φόρτωση µέσων.

● Ο δίσκος 2 έχει σχεδιαστεί να δέχεται µόνο απλό χαρτί.

● Μην υπερφορτώνετε τους δίσκους. ∆είτε Κατανόηση προδιαγραφών υποστηριζόµενων µέσων.

● Για να αποφύγετε εµπλοκές, κακή ποιότητα εκτύπωσης και άλλα προβλήµατα στον εκτυπωτή,
αποφύγετε τα παρακάτω µέσα εκτύπωσης:

● Έντυπα µε πολλά αντίγραφα

● Μέσα εκτύπωσης που είναι κατεστραµµένα, τσαλακωµένα ή έχουν ζάρες

● Μέσα εκτύπωσης µε εγκοπές ή διατρήσεις

● Μέσα εκτύπωσης µε υπερβολικά ανάγλυφη επιφάνεια ή που δεν δέχονται καλά το µελάνι

● Μέσα εκτύπωσης που είναι πολύ ελαφριά ή τεντώνονται εύκολα

Κάρτες και φάκελοι

● Αποφύγετε τη χρήση φακέλων µε πολύ γλιστερή επιφάνεια, αυτοκόλλητο κλείσιµο, µεταλλικό
κούµπωµα ή παράθυρο. Αποφύγετε επίσης κάρτες και φακέλους µε χοντρές, ανώµαλες ή
καµπυλωµένες άκρες ή φακέλους µε σηµεία τσαλακωµένα, φθαρµένα ή καταστραµµένα µε
οποιοδήποτε τρόπο.

● Χρησιµοποιήστε φακέλους µε ανθεκτική κατασκευή και βεβαιωθείτε ότι τα διπλώµατα είναι σαφή
και σωστά.

● Τοποθετήστε φακέλους στον εκτυπωτή µε το άνοιγµα προς τα επάνω.

Φωτογραφικό χαρτί

● Χρησιµοποιήστε τη λειτουργία Βέλτιστη για εκτύπωση φωτογραφιών. Με αυτή τη ρύθµιση η
εκτύπωση διαρκεί περισσότερο και χρησιµοποιείται περισσότερη µνήµη του υπολογιστή.

● Πρέπει να αφαιρείτε κάθε φύλλο όταν αυτό εκτυπώνεται και να το αφήνετε να στεγνώσει. Αν
αφήνετε να συσσωρευτούν στο δίσκο µέσα που δεν έχουν στεγνώσει, µπορεί να δηµιουργηθούν
µουτζούρες.
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∆ιαφάνειες

● Τοποθετήστε διαφάνειες µε την ανώµαλη επιφάνεια προς τα κάτω και την αυτοκόλλητη ταινία
προς το πίσω µέρος του εκτυπωτή.

● Για να εκτυπώσετε σε διαφάνειες, χρησιµοποιήστε τη λειτουργία Βέλτιστη. Αυτή η λειτουργία
παρέχει µεγαλύτερο χρόνο προκειµένου να στεγνώσει το µελάνι και εξασφαλίζεται ότι το µελάνι
έχει στεγνώσει πλήρως πριν η επόµενη σελίδα εξέλθει στο δίσκο εξόδου. Αν αφήνετε να
συσσωρευτούν στο δίσκο µέσα που δεν έχουν στεγνώσει, µπορεί να δηµιουργηθούν µουτζούρες.

Μέσα εκτύπωσης ειδικού µεγέθους

● Χρησιµοποιείτε µόνο τα µέσα εκτύπωσης ειδικού µεγέθους που υποστηρίζονται από τον εκτυπωτή.

● Αν η εφαρµογή υποστηρίζει µέσα εκτύπωσης ειδικού µεγέθους, ρυθµίστε το µέγεθος µέσου στην
εφαρµογή πριν από την εκτύπωση του εγγράφου. Εάν όχι, ρυθµίστε το µέγεθος στο πρόγραµµα
οδήγησης του εκτυπωτή. Ίσως χρειαστεί να διαµορφώσετε ξανά τα έγγραφα προκειµένου να
εκτυπωθούν σωστά σε χαρτί ειδικού µεγέθους.

Κατανόηση προδιαγραφών υποστηριζόµενων µέσων

Σηµείωση Ο δίσκος 2 παρέχεται µε τους εκτυπωτές HP Officejet Pro K550dtn και HP
Officejet Pro K550dtwn.

Κατανόηση των υποστηριζόµενων µεγεθών

Μέγεθος µέσου ∆ίσκος 1 ∆ίσκος 2 Μονάδα
εκτύπωσης
διπλής όψης

Τυπικά µεγέθη χαρτιού

U.S. Letter* (216 x 279 mm, 8,5 x 11 ίντσες)

8,5 x 13 ίντσες (216 x 330 mm, 8,5 x 13 ίντσες)  

U.S. Legal* (216 x 356 mm, 8,5 x 14 ίντσες)  

A4* (210 x 297 mm, 8,3 x 11,7 ίντσες)

U.S. Executive* (184 x 267 mm, 7,25 Χ 10,5 ίντσες)

U.S. Statement* (140 x 216 mm, 5,5 x 8,5 ίντσες)   

B5* (182 x 257 mm, 7,17 x 10,12 ίντσες)

A5* (148 x 210 mm, 5,8 x 8,3 ίντσες)  

Φάκελοι

Φάκελος U.S. αρ. 10 (105 x 241 mm, 4,12 x 9,5 ίντσες)   
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Μέγεθος µέσου ∆ίσκος 1 ∆ίσκος 2 Μονάδα
εκτύπωσης
διπλής όψης

Φάκελος Monarch (98 x 191 mm, 3,88 x 7,5 ίντσες)   

Φάκελος για ευχετήριες κάρτες HP (111 x 152 mm, 4,38 x 6 ίντσες)   

Φάκελος A2 (111 x 146 mm, 4,37 x 5,75 ίντσες)   

Φάκελος DL (110 x 220 mm, 4,3 x 8,7 ίντσες)   

Φάκελος C5 (162 x 229 mm, 6,4 x 9 ίντσες)   

Φάκελος C6 (114 x 162 mm, 4,5 x 6,4 ίντσες)   

Ιαπωνικός φάκελος Chou αρ. 3 (120 x 235 mm, 4,7 x 9,3 ίντσες)   

Ιαπωνικός φάκελος Chou αρ. 4 (90 x 205 mm, 3,5 x 8,1 ίντσες)   

Κάρτες

Κάρτα ευρετηρίου* (3 x 5 ίντσες, 76,2 x 127 mm)   

Κάρτα ευρετηρίου* (4 x 6 ίντσες, 102 x 152 mm)  

Κάρτα ευρετηρίου* (5 x 8 ίντσες, 127 x 203 mm)  

Κάρτα Α6* (4,13 x 5,83 ίντσες, 105 x 148,5 mm)  

Hagaki* (100 x 148 mm, 3,9 x 5,8 ίντσες)   

Ofuku Hagaki* (148 x 200 mm, 5,8 x 7,9 ίντσες)   

Μέσα φωτογραφικής εκτύπωσης 

Φωτογραφικό µέσο* (3 x 5 ίντσες, 76,2 x 127 mm)   

Φωτογραφικό µέσο* (4 x 6 ίντσες, 102 x 152 mm)   

Φωτογραφικό µέσο µε αποσπώµενη προεξοχή* (4 x 6 ίντσες, 102 x
152 mm)

  

Φωτογραφικό µέσο µε αποσπώµενη προεξοχή* (4 x 8 ίντσες, 102 x
203 mm)
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Μέγεθος µέσου ∆ίσκος 1 ∆ίσκος 2 Μονάδα
εκτύπωσης
διπλής όψης

Άλλα µέσα 

Μέσα ειδικού µεγέθους* πλάτους από 3 έως 8,5 ίντσες και µήκους
από 5 έως 14 ίντσες (πλάτους 76,2 έως 216 mm και µήκους 127 έως
356 mm)*

  

* Αυτά τα µεγέθη µέσων υποστηρίζουν µη αυτόµατη εκτύπωση διπλής όψης. ∆είτε Εκτύπωση και
στις δύο πλευρές (διπλής όψης).
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Κατανόηση υποστηριζόµενων τύπων και βάρους µέσων

∆ίσκος Τύπος Βάρος Χωρητικότητα

∆ίσκος 1 Χαρτί 60 ως 105 g/m2

(χαρτί bond 16 ως 28 λίβρες)

Μέχρι 250 φύλλα απλού χαρτιού

(ύψος δεσµίδας 25 mm ή 1 ίντσα)

∆ιαφάνειες  Μέχρι 70 φύλλα

(ύψος δεσµίδας 17 mm ή 0,67 ίντσες)

Φωτογραφικό
χαρτί

280 g/m2

(bond 75 λίβρες)

Μέχρι 100 φύλλα

(ύψος δεσµίδας 17 mm ή 0,67 ίντσες)

Ετικέτες  Μέχρι 100 φύλλα

(ύψος δεσµίδας 17 mm ή 0,67 ίντσες)

Φάκελοι 75 ως 90 g/m2

(φάκελος bond 20 ως 24 λίβρες)

Μέχρι 30 φύλλα

(ύψος δεσµίδας 17 mm ή 0,67 ίντσες)

Κάρτες Έως 200 g/m2

(ευρετηρίου 110 λίβρες)

Έως 80 κάρτες

∆ίσκος 2 Μόνο απλό χαρτί 60 ως 105 g/m2

(χαρτί bond 16 ως 28 λίβρες)

Μέχρι 350 φύλλα απλού χαρτιού

(ύψος δεσµίδας 35 mm ή 1,38 ίντσες)

Μονάδα
εκτύπωσης
διπλής όψης

Χαρτί 60 ως 105 g/m2

(χαρτί bond 16 ως 28 λίβρες)

Μ.∆.

∆ίσκος εξόδου Όλα τα
υποστηριζόµενα
µέσα

 Μέχρι 150 φύλλα απλού χαρτιού
(εκτύπωση κειµένου)

Ρύθµιση ελάχιστων περιθωρίων
Τα περιθώρια του εγγράφου πρέπει να είναι ίσα (ή να υπερβαίνουν) τις ρυθµίσεις περιθωρίων
κατακόρυφου προσανατολισµού.
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Μέσα (1) Αριστερό
περιθώριο

(2) ∆εξί
περιθώριο

(3) Άνω
περιθώριο

(4) Κάτω
περιθώριο*

U.S. Letter, U.S. Legal, A4, U.S.
Executive, U.S. Statement, 8,5 x 13
ίντσες, B5, A5, κάρτες, µέσα ειδικού
µεγέθους, φωτογραφικά µέσα

3,3 mm (0,13
ίντσες)

3,3 mm (0,13
ίντσες)

3,3 mm (0,13
ίντσες)

3,3 mm (0,13
ίντσες)

Φάκελοι 16,5 mm (0,65
ίντσες)

16,5 mm (0,65
ίντσες)

3,3 mm (0,13
ίντσες)

3,3 mm (0,13
ίντσες)

* Για να ορίσετε αυτή τη ρύθµιση περιθωρίου σε υπολογιστή µε Windows, κάντε κλικ στην καρτέλα
Εφέ του προγράµµατος οδήγησης του εκτυπωτή και επιλέξτε Ελαχιστοποίηση περιθωρίων.

Σηµείωση Όταν χρησιµοποιείτε τη µονάδα εκτύπωσης διπλής όψης, τα ελάχιστα άνω και
κάτω περιθώρια πρέπει να ταιριάζουν ή να υπερβαίνουν τα 12 mm (0,47 ίντσες).
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Φόρτωση µέσων
Σε αυτή την ενότητα δίνονται οδηγίες για την τοποθέτηση µέσων στον εκτυπωτή.

Για να τοποθετήσετε µέσα εκτύπωσης στο δίσκο 1 ή στο δίσκο 2

1. Τραβήξτε το δίσκο έξω από τον εκτυπωτή πιάνοντας κάτω από το µπροστινό µέρος του δίσκου.

2. Για χαρτί µε µήκος µεγαλύτερο από 11 ίντσες (279 mm), ανασηκώστε το µπροστινό κάλυµµα του
δίσκου (δείτε το σκιασµένο µέρος του δίσκου) και χαµηλώστε το µπροστινό µέρος του δίσκου.

3. Εισάγετε το χαρτί µε την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω κατά µήκος της δεξιά πλευράς του
δίσκου. Βεβαιωθείτε ότι η δεσµίδα χαρτιού ευθυγραµµίζεται µε τη δεξιά και πίσω πλευρά του
δίσκου και ότι δεν υπερβαίνει το σηµάδι γραµµής του δίσκου.

Σηµείωση Στο δίσκο 2 µπορείτε να τοποθετήσετε µόνο απλό χαρτί.
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4. Σύρετε τους οδηγούς χαρτιού στο δίσκο για να τους προσαρµόσετε στο µέγεθος του χαρτιού που
τοποθετείτε.

5. Τοποθετήστε και πάλι το δίσκο στον εκτυπωτή.

ΠΡΟΣΟΧΗ Εάν έχετε τοποθετήσει µέσο εκτύπωσης µεγέθους legal ή µεγαλύτερο,
κρατήστε προς τα κάτω την µπροστινή πλευρά του δίσκου. Αν ανασηκώσετε το
µπροστινό µέρος του δίσκου όταν έχετε τοποθετήσει µέσο µεγάλου µεγέθους, µπορεί να
καταστραφεί το µέσο εκτύπωσης ή να προκληθεί βλάβη στον εκτυπωτή.

6. Τραβήξτε την επέκταση του δίσκου εξόδου.
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Ρύθµιση δίσκων
Από προεπιλογή ο εκτυπωτής ανασύρει µέσα από το δίσκο 1. Εάν ο δίσκος 1 είναι άδειος, ο
εκτυπωτής ανασύρει µέσα από το δίσκο 2 (εάν είναι εγκατεστηµένος και φορτωµένος µε µέσα).
Μπορείτε να αλλάξετε αυτή την προεπιλογή, χρησιµοποιώντας τις παρακάτω λειτουργίες.

● Κλείδωµα δίσκων: Χρησιµοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να προστατέψετε ειδικά µέσα, όπως
επιστολόχαρτα ή προεκτυπωµένα µέσα από µη ηθεληµένη χρήση. Εάν τελειώσει το χαρτί στον
εκτυπωτή κατά την εκτύπωση ενός εγγράφου, δε θα χρησιµοποιηθεί χαρτί από τον κλειδωµένο
δίσκο για την ολοκλήρωση της εκτύπωσης.

● Προκαθορισµένος δίσκος: Χρησιµοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να προσδιορίσετε τον
πρώτο δίσκο από τον οποίο ο εκτυπωτής θα λαµβάνει µέσα εκτύπωσης.

Σηµείωση Για να χρησιµοποιήσετε το κλείδωµα δίσκου και τις προεπιλεγµένες ρυθµίσεις
δίσκου, πρέπει να ενεργοποιήσετε την αυτόµατη επιλογή δίσκου στο λογισµικό του εκτυπωτή.
Αν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεµένος σε δίκτυο και ορίσετε έναν προεπιλεγµένο δίσκο, η
ρύθµιση θα επηρεάσει όλους τους χρήστες του εκτυπωτή.

Ο δίσκος 2 έχει σχεδιαστεί να δέχεται µόνο απλό χαρτί.

Για να ρυθµίσετε τους δίσκους

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιηµένος.

2. Κάντε ένα από τα παρακάτω:

α. Ενσωµατωµένος Web server: Κάντε κλικ στην καρτέλα Ρυθµίσεις και έπειτα στην επιλογή
∆ιαχείριση χαρτιού στο αριστερό παράθυρο.

β. Πρόγραµµα οδήγησης εκτυπωτή (Windows): Κάντε κλικ στην καρτέλα Υπηρεσίες. Στα
Windows 2000, Windows XP και Windows Server 2003, κάντε κλικ στο κουµπί Εκτέλεση
εργασιών σέρβις σε αυτήν τη συσκευή (η επιλογή αυτή είναι διαθέσιµη µόνο εάν έχετε
εγκαταστήσει την Εργαλειοθήκη) και µετά κάντε κλικ στην καρτέλα Υπηρεσίες εκτυπωτών.
Κάντε κλικ στην επιλογή ∆ιαχείριση χαρτιού.

γ. Εργαλειοθήκη (Windows): Κάντε κλικ στην καρτέλα Υπηρεσίες εκτυπωτών και έπειτα στην
επιλογή ∆ιαχείριση χαρτιού.

δ. HP Printer Utility (Mac OS): Κάντε κλικ στη επιλογή Trays Configuration (Ρύθµιση δίσκων)
από τον πίνακα Printer Settings (Ρυθµίσεις εκτυπωτή).

3. Αλλάξτε τις ρυθµίσεις δίσκων που θέλετε και κάντε κλικ στο κουµπί OK ή Apply (Εφαρµογή).

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι τρόποι που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις ρυθµίσεις
δίσκων ώστε να ταιριάζουν µε τις ανάγκες εκτύπωσης.

Θέλετε να... Ακολουθήστε αυτά τα βήµατα

Τοποθετήσετε το ίδιο µέσο εκτύπωσης και στους δύο
δίσκους και να ρυθµίσετε τον εκτυπωτή, ώστε να παίρνει
µέσα εκτύπωσης από τον ένα δίσκο εάν ο άλλος είναι άδειος.

1. Τοποθετήσετε µέσα εκτύπωσης στο δίσκο 1 και το
δίσκο 2. ∆είτε Φόρτωση µέσων.

2. Βεβαιωθείτε ότι το κλείδωµα δίσκου είναι
απενεργοποιηµένο.
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Θέλετε να... Ακολουθήστε αυτά τα βήµατα

Τοποθετήσετε στους δίσκους και ειδικά µέσα εκτύπωσης
(όπως διαφάνειες ή επιστολόχαρτα) και απλό χαρτί.

1. Τοποθετήστε ειδικά µέσα εκτύπωσης στο δίσκο 1 και
απλό χαρτί στο δίσκο 2.

2. Βεβαιωθείτε ότι το κλείδωµα δίσκου είναι ρυθµισµένο
για το δίσκο 1.

Τοποθετήστε µέσα εκτύπωσης και στους δύο δίσκους, αλλά
ρυθµίστε τον εκτυπωτή να παίρνει µέσα εκτύπωσης πρώτα
από τον ένα δίσκο.

1. Τοποθετήσετε µέσα εκτύπωσης στο δίσκο 1 και το
δίσκο 2.

2. Βεβαιωθείτε ότι ο προεπιλεγµένος δίσκος είναι
ρυθµισµένος στο δίσκο που θέλετε.
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Αλλαγή ρυθµίσεων εκτύπωσης
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθµίσεις εκτύπωσης (όπως το µέγεθος ή τον τύπο του χαρτιού) από µια
εφαρµογή ή το πρόγραµµα οδήγησης του εκτυπωτή. Οι αλλαγές που έγιναν από µια εφαρµογή
έχουν προτεραιότητα σε σχέση µε τις αλλαγές που έγιναν από το πρόγραµµα οδήγησης του
εκτυπωτή. Ωστόσο, µόλις κλείσει η εφαρµογή, οι ρυθµίσεις επιστρέφουν στις προεπιλογές που είναι
ρυθµισµένες στο πρόγραµµα οδήγησης του εκτυπωτή.

Σηµείωση Για να ορίσετε τις ρυθµίσεις εκτύπωσης για όλες τις εργασίες εκτύπωσης, κάντε
τις αλλαγές στο πρόγραµµα οδήγησης του εκτυπωτή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις λειτουργίες του προγράµµατος οδήγησης του
εκτυπωτή για Windows, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια στο πρόγραµµα οδήγησης του
εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την εκτύπωση από µια συγκεκριµένη
εφαρµογή, ανατρέξτε στην τεκµηρίωση αυτής της εφαρµογής.

Για να αλλάξετε τις ρυθµίσεις από µια εφαρµογή για τις τρέχουσες
εργασίες (Windows)
1. Ανοίξτε το έγγραφο που θέλετε να εκτυπώσετε.

2. Από το µενού Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση και έπειτα στις επιλογές Ρύθµιση,
Ιδιότητες ή Προτιµήσεις. (Συγκεκριµένες επιλογές µπορεί να διαφέρουν ανάλογα µε την
εφαρµογή που χρησιµοποιείτε.)

3. Αλλάξτε τις ρυθµίσεις που θέλετε και κάντε κλικ στο κουµπί OK, Εκτύπωση ή στην αντίστοιχη
εντολή.

Για να αλλάξετε τις προεπιλεγµένες ρυθµίσεις για όλες τις
επόµενες εργασίες (Windows)
1. Κάντε κλικ στο κουµπί Έναρξη, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Ρυθµίσεις και

έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Εκτυπωτές ή Εκτυπωτές και φαξ.

2. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή και έπειτα κάντε κλικ σε µία από τις επιλογές
Ιδιότητες, Προεπιλογές εγγράφου ή Προτιµήσεις εκτύπωσης.

3. Αλλάξτε τις ρυθµίσεις που θέλετε και κάντε κλικ στο OK.

Για να αλλάξετε ρυθµίσεις (Mac OS)
1. Από το µενού File (Αρχείο), κάντε κλικ στην επιλογή Page Setup (Ρύθµιση σελίδας).

2. Αλλάξτε τις ρυθµίσεις που θέλετε (όπως το µέγεθος χαρτιού) και κάντε κλικ στο OK.

3. Από το µενού File (Αρχείο), κάντε κλικ στην επιλογή Print (Εκτύπωση) για να ανοίξει το
πρόγραµµα οδήγησης του εκτυπωτή.

4. Αλλάξτε τις ρυθµίσεις που θέλετε (όπως µέγεθος µέσου) και κάντε κλικ στο OK ή στο Print
(Εκτύπωση).
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Ακύρωση εργασίας εκτύπωσης
Μπορείτε να ακυρώσετε µια εργασία εκτύπωσης µε έναν από τους παρακάτω τρόπους.

▲ Πίνακας ελέγχου: Πατήστε  (κουµπί Άκυρο). Έτσι θα διαγραφεί η εργασία που ο εκτυπωτής
επεξεργάζεται εκείνη τη στιγµή. ∆εν επηρεάζονται οι εργασίες που βρίσκονται σε αναµονή για
εκτύπωση.

▲ Windows: Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εµφανίζεται στην κάτω δεξιά γωνία
της οθόνης του υπολογιστή. Επιλέξτε την εργασία εκτύπωσης και έπειτα πατήστε το πλήκτρο
Delete στο πληκτρολόγιο.

▲ Mac OS: Κάντε διπλό κλικ στον εκτυπωτή στο Printer Setup Utility (Mac OS X, 10.3, 10.4) ή στο
Print Center (Mac OS X, 10.2). Επιλέξτε την εργασία εκτύπωσης και έπειτα κάντε κλικ στο Delete
(∆ιαγραφή).
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Εκτύπωση και στις δύο πλευρές (διπλής όψης)
Μπορείτε να εκτυπώσετε και στις δύο πλευρές ενός φύλλου µέσου εκτύπωσης, είτε αυτόµατα
χρησιµοποιώντας το προαιρετικό εξάρτηµα αυτόµατης εκτύπωσης διπλής όψης (µονάδα εκτύπωσης
διπλής όψης) ή µη αυτόµατα γυρίζοντας ανάποδα το µέσο εκτύπωσης και τροφοδοτώντας το ξανά
στον εκτυπωτή.

Οδηγίες για εκτύπωση και στις δύο πλευρές ενός φύλλου
● Χρησιµοποιείτε πάντα µέσα εκτύπωσης που πληρούν τις προδιαγραφές του εκτυπωτή. ∆είτε

Κατανόηση προδιαγραφών υποστηριζόµενων µέσων.

● Καθορίστε επιλογές εκτύπωσης διπλής όψης στην εφαρµογή ή στο πρόγραµµα οδήγησης του
εκτυπωτή.

● Μην εκτυπώνετε και στις δύο πλευρές διαφανειών, φακέλων, φωτογραφικού χαρτιού,
γυαλιστερού µέσου ή χαρτιού bond µε βάρος µικρότερο από 16 λίβρες (60g/m2) ή µεγαλύτερο
από 28 λίβρες (105g/m2). Ενδέχεται να δηµιουργηθούν εµπλοκές µε αυτούς τους τύπους µέσων.

● Για αρκετά είδη µέσων απαιτείται ειδικός προσανατολισµός όταν εκτυπώνετε και στις δύο
πλευρές ενός φύλλου, όπως επιστολόχαρτο, προεκτυπωµένο χαρτί και χαρτί µε
υδατογραφήµατα και προδιάτρητο. Όταν εκτυπώνετε από υπολογιστή µε Windows, ο εκτυπωτής
πρώτα εκτυπώνει την πρώτη πλευρά του µέσου. Όταν εκτυπώνετε από υπολογιστή µε Mac OS,
ο εκτυπωτής πρώτα εκτυπώνει τη δεύτερη πλευρά. Τοποθετήστε το µέσο µε την µπροστινή
πλευρά προς τα κάτω.

● Στην αυτόµατη εκτύπωση διπλής όψης, όταν ολοκληρωθεί η εκτύπωση στη µία πλευρά του
µέσου, ο εκτυπωτής θα κρατήσει το µέσο και θα διακόψει προσωρινά τη λειτουργία του µέχρι να
στεγνώσει το µελάνι. Μόλις το µελάνι στεγνώσει, ο εκτυπωτής θα τραβήξει πάλι το µέσο και θα
εκτυπώσει τη δεύτερη πλευρά. Όταν η εκτύπωση ολοκληρωθεί, το µέσο θα εξέλθει στο δίσκο
εξόδου. Μην το πιάσετε προτού ολοκληρωθεί η εκτύπωση.

● Μπορείτε να εκτυπώσετε και στις δύο πλευρές του υποστηριζόµενου µέσου ειδικού µεγέθους,
χρησιµοποιώντας τις δυνατότητες µη αυτόµατης εκτύπωσης διπλής όψης του εκτυπωτή. Για µια
λίστα µε τα υποστηριζόµενα µέσα ειδικού µεγέθους, δείτε Κατανόηση προδιαγραφών
υποστηριζόµενων µέσων.

Για να πραγµατοποιήσετε εκτύπωση διπλής όψης (Windows)
1. Τοποθετήστε τα κατάλληλα µέσα εκτύπωσης. ∆είτε Οδηγίες για εκτύπωση και στις δύο πλευρές

ενός φύλλου και Φόρτωση µέσων.

2. Για αυτόµατη εκτύπωση διπλής όψης, ελέγξτε ότι η µονάδα εκτύπωσης διπλής όψης είναι σωστά
τοποθετηµένη. ∆είτε Εγκατάσταση της µονάδας εκτύπωσης διπλής όψης.

3. Με ένα έγγραφο ανοιχτό, από το µενού Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση και µετά
κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθµιση, Ιδιότητες ή Προτιµήσεις.

4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Τέλος.
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5. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εκτύπωση και στις δύο όψεις. Για αυτόµατη εκτύπωση διπλής
όψης, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιηµένη η επιλογή Χρήση µονάδας αυτόµατης εκτύπωσης
διπλής όψης.

Σηµείωση Εάν η επιλογή Χρήση µονάδας αυτόµατης εκτύπωσης διπλής όψης δεν είναι
διαθέσιµη, κάντε κλικ στην καρτέλα Εφέ και βεβαιωθείτε ότι η επιλογή Ελαχιστοποίηση
περιθωρίων δεν είναι ενεργοποιηµένη.

6. Για αυτόµατη αλλαγή του µεγέθους κάθε σελίδας ώστε να ταιριάζει µε τη διάταξη του εγγράφου
στην οθόνη, ελέγξτε ότι είναι ενεργοποιηµένη η επιλογή ∆ιατήρηση διάταξης. Η απενεργοποίηση
αυτής της επιλογής µπορεί να δηµιουργήσει ανεπιθύµητες αλλαγές σελίδας.

7. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Ξεφύλλισµα προς τα πάνω ανάλογα µε
τον τρόπο που θέλετε το δέσιµο. Για παραδείγµατα, δείτε τα γραφικά στο πρόγραµµα οδήγησης
εκτυπωτή.

8. Εάν θέλετε, επιλέξτε διάταξη φυλλαδίου από την αναπτυσσόµενη λίστα ∆ιάταξη φυλλαδίου.

9. Αλλάξτε οποιεσδήποτε άλλες ρυθµίσεις που θέλετε και κάντε κλικ στο OK.

10
.

Εκτυπώστε το έγγραφό σας.

11
.

Για µη αυτόµατη εκτύπωση διπλής όψης, µετά από την εκτύπωση της µίας πλευράς της δέσµης
χαρτιού, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνης για να τοποθετήσετε ξανά το εκτυπωµένο χαρτί
στο δίσκο και να ολοκληρωθεί η εκτύπωση.

Για να πραγµατοποιήσετε αυτόµατη εκτύπωση διπλής όψης (Mac
OS)
1. Τοποθετήστε τα κατάλληλα µέσα εκτύπωσης. ∆είτε Οδηγίες για εκτύπωση και στις δύο πλευρές

ενός φύλλου και Φόρτωση µέσων.

2. Από το µενού File (Αρχείο), κάντε κλικ στην επιλογή Print (Εκτύπωση).

3. Ανοίξτε την καρτέλα Two Sided Printing (Εκτύπωση διπλής όψης).

4. Ενεργοποιήστε την επιλογή για εκτύπωση και στις δύο πλευρές.

5. Επιλέξτε τον επιθυµητό προσανατολισµό για το δέσιµο κάνοντας κλικ στο κατάλληλο εικονίδιο.

6. Αλλάξτε οποιεσδήποτε άλλες ρυθµίσεις θέλετε και κάντε κλικ στο κουµπί OK ή Print (Εκτύπωση).
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Εκτύπωση σε ειδικό µέσο και µέσο προσαρµοσµένου
µεγέθους

Για εκτύπωση σε ειδικό µέσο ή µέσο προσαρµοσµένου µεγέθους
(Windows)
1. Τοποθετήστε τα κατάλληλα µέσα εκτύπωσης. ∆είτε Φόρτωση µέσων.

2. Με ένα έγγραφο ανοιχτό, από το µενού Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση και µετά
κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθµιση, Ιδιότητες ή Προτιµήσεις.

3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Χαρτί/Ποιότητα.

4. Επιλέξτε τον τύπο µέσου από την αναπτυσσόµενη λίστα Το µέγεθος είναι.

Για να ορίσετε ένα ειδικό µέγεθος µέσου εκτύπωσης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα.

α. Κάντε κλικ στο κουµπί Προσαρµογή.

β. Πληκτρολογήστε ένα όνοµα για το νέο προσαρµοσµένο µέγεθος.

γ. Στα πλαίσια Πλάτος και Ύψος, πληκτρολογήστε τις διαστάσεις και κάντε κλικ στο κουµπί
Αποθήκευση.

δ. Κάντε δύο φορές κλικ στο κουµπί OK για να κλείσετε το πλαίσιο διαλόγου ιδιοτήτων ή
προτιµήσεων του εκτυπωτή. Στη συνέχεια, ανοίξτε πάλι το παράθυρο διαλόγου.

ε. Επιλέξτε το νέο προσαρµοσµένο µέγεθος.

5. Επιλέξτε τύπο µέσου, πραγµατοποιώντας τα παρακάτω:

α. Επιλέξτε Περισσότερα στην αναπτυσσόµενη λίστα Ο τύπος είναι.

β. Επιλέξτε τον τύπο µέσου που θέλετε και κάντε κλικ στο OK.

6. Επιλέξτε την προέλευση χαρτιού από την αναπτυσσόµενη λίστα Η πηγή είναι.

7. Αλλάξτε οποιεσδήποτε άλλες ρυθµίσεις που θέλετε και κάντε κλικ στο OK.

8. Εκτυπώστε το έγγραφό σας.

Για εκτύπωση σε ειδικό µέσο ή µέσο προσαρµοσµένου µεγέθους
(Mac OS)
1. Τοποθετήστε τα κατάλληλα µέσα εκτύπωσης. ∆είτε Φόρτωση µέσων.

2. Από το µενού File (Αρχείο), κάντε κλικ στην επιλογή Page Setup (Ρύθµιση σελίδας).

3. Επιλέξτε µέγεθος µέσου.
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4. Για να ορίσετε ένα ειδικό µέγεθος µέσου εκτύπωσης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα.

α. Από το αναπτυσσόµενου µενού Settings (Ρυθµίσεις), κάντε κλικ στην επιλογή Custom Paper
Size (Προσαρµοσµένο µέγεθος χαρτιού).

β. Κάντε κλικ στην επιλογή New (Νέο) και πληκτρολογήστε ένα όνοµα για το µέγεθος στο
πλαίσιο Paper Size Name (Όνοµα µεγέθους χαρτιού).

γ. Στα πλαίσια Width (Πλάτος) και Height (Ύψος), πληκτρολογήστε τις διαστάσεις και ορίστε
περιθώρια, εάν θέλετε.

δ. Κάντε κλικ στο κουµπί Done (Τέλος) ή ΟΚ και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Save
(Αποθήκευση).

5. Από το µενού File (Αρχείο), κάντε κλικ στην επιλογή Page Setup (Ρύθµιση σελίδας) και επιλέξτε
το νέο προσαρµοσµένο µέγεθος.

6. Κάντε κλικ στο OK.

7. Από το µενού File (Αρχείο), κάντε κλικ στην επιλογή Print (Εκτύπωση).

8. Ανοίξτε την καρτέλα Paper Type/Quality (Τύπος/ποιότητα χαρτιού).

9. Επιλέξτε την καρτέλα Paper (Χαρτί) και επιλέξτε τύπο µέσου.

10
.

Αλλάξτε οποιεσδήποτε άλλες ρυθµίσεις θέλετε και κάντε κλικ στο κουµπί OK ή Print (Εκτύπωση).
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4 Συντήρηση και αντιµετώπιση
προβληµάτων

Σε αυτή την ενότητα περιέχονται οι παρακάτω πληροφορίες για τη συντήρηση του εκτυπωτή και την
αντιµετώπιση προβληµάτων σχετικά µε τον εκτυπωτή ή την εκτύπωση.

● Αντικατάσταση κασετών µελανιού

● Συντήρηση κεφαλών εκτύπωσης

● Μικρορύθµιση χρωµάτων

● Συµβουλές και πηγές αντιµετώπισης προβληµάτων

● Γενικές συµβουλές αντιµετώπισης προβληµάτων

● Επίλυση προβληµάτων εκτύπωσης

● Κακή ποιότητα εκτύπωσης και µη αναµενόµενες εκτυπώσεις

● Επίλυση προβληµάτων τροφοδοσίας χαρτιού

● Επίλυση προβληµάτων διαχείρισης εκτυπωτή

● Αντιµετώπιση προβληµάτων εγκατάστασης

● ∆ιόρθωση εµπλοκών
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Αντικατάσταση κασετών µελανιού
Μπορείτε να ελέγξετε την εκτιµώµενη στάθµη µελανιού από την Εργαλειοθήκη (Windows), το HP
Printer Utility (Mac OS) ή τον ενσωµατωµένο Web server. Για πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση
αυτών των εργαλείων, ανατρέξτε στην ενότητα Επισκόπηση εργαλείων διαχείρισης εκτυπωτή.
Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε τη σελίδα διαµόρφωσης για να προβάλετε αυτές τις πληροφορίες
(ανατρέξτε στην ενότητα Κατανόηση της σελίδας διαµόρφωσης).

Σηµείωση Αφού αφαιρέσετε µια κασέτα από τη συσκευασία της, τοποθετήστε την αµέσως.
Μην αφαιρείτε µια κασέτα από τον εκτυπωτή για µεγάλα χρονικά διαστήµατα.

Για να δείτε ποιες κασέτες µελανιού µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε τον εκτυπωτή,
ανατρέξτε στην ενότητα Αναλώσιµα.

Για να αντικαταστήσετε τις κασέτες µελανιού

1. Τραβήξτε απαλά το κάλυµµα της κασέτας µελανιού για να ανοίξει.

2. Αφαιρέστε την κασέτα µελανιού που πρέπει να αντικατασταθεί, πιάνοντάς την µεταξύ του
αντίχειρα και του δείκτη σας και τραβώντας την προς το µέρος σας.

3. Αφαιρέστε τη νέα κασέτα µελανιού από τη συσκευασία της.

4. Ευθυγραµµίστε την κασέτα µε την χρωµατικά κωδικοποιηµένη υποδοχή και εισάγετε την κασέτα
στην υποδοχή. Πιέστε κάτω την κασέτα µέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.

5. Κλείστε το κάλυµµα των κασετών µελανιού.
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Συντήρηση κεφαλών εκτύπωσης
Αν οι εκτυπωµένοι χαρακτήρες είναι ελλιπείς ή αν σηµεία ή γραµµές λείπουν από τις εκτυπώσεις,
αυτό µπορεί να προκαλείται από βουλωµένα ακροφύσια µελανιού και ίσως πρέπει να καθαρίσετε τις
κεφαλές εκτύπωσης.

Όταν η ποιότητα των εκτυπώσεων δεν είναι καλή, ολοκληρώστε τα σχετικά βήµατα µε βάση την
ακόλουθη σειρά:

1. Ελέγξτε την κατάσταση των κεφαλών εκτύπωσης (δείτε την ενότητα Για να ελέγξετε την
κατάσταση των κεφαλών εκτύπωσης).

2. Εκτυπώστε τη σελίδα διαγνωστικών ποιότητας εκτύπωσης σε ένα καθαρό φύλλο λευκού
χαρτιού. Αξιολογήστε τις προβληµατικές περιοχές και πραγµατοποιήστε τις προτεινόµενες
ενέργειες (δείτε Για να εκτυπώσετε τη σελίδα διαγνωστικών ποιότητας εκτύπωσης).

3. Αν οι χρωµατικές διαβαθµίσεις στις εκτυπωµένες σελίδες έχουν αλλάξει ορατά προς το κίτρινο,
το φούξια ή το µπλε, µικρορυθµίστε το χρώµα (δείτε Μικρορύθµιση χρωµάτων).

4. Καθαρίστε τις επαφές των κεφαλών εκτύπωσης µε µη αυτόµατο τρόπο. ∆είτε Για να καθαρίσετε
τις επαφές των κεφαλών εκτύπωσης µε µη αυτόµατο τρόπο.

5. Αντικαταστήστε τις κεφαλές εκτύπωσης, εάν τα προβλήµατα παραµένουν µετά τον καθαρισµό.
∆είτε Για να αντικαταστήσετε τις κεφαλές εκτύπωσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ Η HP δε φέρει ευθύνη για ζηµιές στον εκτυπωτή που οφείλονται σε τροποποίηση
των κεφαλών εκτύπωσης.

Για να ελέγξετε την κατάσταση των κεφαλών εκτύπωσης
Χρησιµοποιήστε µια από τις παρακάτω µεθόδους για να ελέγξετε την κατάσταση των κεφαλών
εκτύπωσης. Αν η κατάσταση κάποιας κεφαλής εκτύπωσης δεν είναι καλή ή είναι µέτρια, τότε
πραγµατοποιήστε µία ή περισσότερες από τις λειτουργίες συντήρησης, καθαρίστε ή αντικαταστήσετε
την κεφαλή εκτύπωσης.

● Σελίδα διαµόρφωσης: Εκτυπώστε τη σελίδα διαµόρφωσης σε ένα καθαρό φύλλο λευκού
χαρτιού και ελέγξτε την ενότητα που αναφέρεται στην κατάσταση των κεφαλών εκτύπωσης. ∆είτε
Κατανόηση της σελίδας διαµόρφωσης.

● Ενσωµατωµένος Web server: Ανοίξτε τον ενσωµατωµένο Web server (δείτε Για να ανοίξετε
τον ενσωµατωµένο Web server). Κάντε κλικ στην καρτέλα Πληροφορίες και µετά στην επιλογή
Αναλώσιµα µελανιού στο αριστερό παράθυρο.

● Εργαλειοθήκη (Windows): Ανοίξτε την Εργαλειοθήκη (δείτε Για να ανοίξετε την Εργαλειοθήκη).
Κάντε κλικ στην καρτέλα Πληροφορίες και κάντε κλικ στην επιλογή Κατάσταση κεφαλών
εκτύπωσης.

Για να εκτυπώσετε τη σελίδα διαγνωστικών ποιότητας εκτύπωσης
Χρησιµοποιήστε τη σελίδα διαγνωστικών ποιότητας εκτύπωσης για να δείτε προβλήµατα που
επηρεάζουν την ποιότητα εκτύπωσης του εκτυπωτή. Αυτό θα σας βοηθήσει να αποφασίσετε αν θα
εκτελέσετε κάποια εργαλεία συντήρησης για τη βελτίωση της ποιότητας εκτύπωσης. Μπορείτε επίσης
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να προβάλετε πληροφορίες για τη στάθµη του µελανιού και την κατάσταση των κεφαλών εκτύπωσης
στη σελίδα.

● Πίνακας ελέγχου: Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί  (κουµπί Ενεργοποίηση),
πατήστε το κουµπί  (κουµπί Άκυρο) µία φορά, πατήστε το κουµπί  (κουµπί Συνέχεια) 4
φορές και έπειτα αφήστε το κουµπί  (κουµπί Ενεργοποίηση).

● Ενσωµατωµένος Web server: Κάντε κλικ στην καρτέλα Ρυθµίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή
Υπηρεσίες εκτυπωτή στο αριστερό παράθυρο, επιλέξτε Σελίδα διαγνωστικών ποιότητας
εκτύπωσης από την αναπτυσσόµενη λίστα στην ενότητα Ποιότητα εκτύπωσης και κάντε κλικ στο
κουµπί Εφαρµογή.

● Πρόγραµµα οδήγησης εκτυπωτή (Windows): Κάντε κλικ στην καρτέλα Υπηρεσίες. Στα
Windows 2000, Windows XP και Windows Server 2003, κάντε κλικ στο κουµπί Εκτέλεση
εργασιών σέρβις σε αυτήν τη συσκευή (η επιλογή αυτή είναι διαθέσιµη µόνο εάν έχετε
εγκαταστήσει την Εργαλειοθήκη) και µετά κάντε κλικ στην καρτέλα Υπηρεσίες εκτυπωτών. Κάντε
κλικ στην επιλογή Εκτύπωση διαγνωστικών ποιότητας εκτύπωσης και ακολουθήστε τις οδηγίες
στην οθόνη.

● Εργαλειοθήκη (Windows): Κάντε κλικ στην καρτέλα Υπηρεσίες εκτυπωτών και µετά κάντε κλικ
στην επιλογή Εκτύπωση διαγνωστικών ποιότητας εκτύπωσης και ακολουθήστε τις οδηγίες στην
οθόνη.

● HP Printer Utility (Mac OS): Κάντε κλικ στην επιλογή Print PQ Diagnostic Page (Εκτύπωση
διαγνωστικών ποιότητας εκτύπωσης) στην καρτέλα Information and Support (Πληροφορίες και
υποστήριξη).

1 Printer Information (Πληροφορίες εκτυπωτή): Εµφανίζει πληροφορίες του εκτυπωτή (όπως τον αριθµό µοντέλου,
τον αριθµό σειράς και τον αριθµό έκδοσης του υλικολογισµικού), τον αριθµό των σελίδων που εκτυπώνονται από τους
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δίσκους και τη µονάδα εκτύπωσης διπλής όψης, πληροφορίες για τη στάθµη του µελανιού και την κατάσταση των
κεφαλών εκτύπωσης.

2 Test Pattern 1 (∆οκιµαστικό µοτίβο 1): Αν οι γραµµές δεν είναι ευθείες και ενωµένες, ευθυγραµµίστε τις κεφαλές
εκτύπωσης. ∆είτε Για να ευθυγραµµίσετε τις κεφαλές εκτύπωσης.

3 Test Pattern 2 (∆οκιµαστικό µοτίβο 2): Αν υπάρχουν λεπτές λευκές γραµµές σε οποιαδήποτε από τα έγχρωµα
µπλοκ, καθαρίστε τις κεφαλές εκτύπωσης. ∆είτε Για να καθαρίσετε τις κεφαλές εκτύπωσης.

4 Test Pattern 3 (∆οκιµαστικό µοτίβο 3): Αν υπάρχουν σκούρες γραµµές ή λευκά κενά όπου δείχνουν τα βέλη,
πραγµατοποιήστε βαθµονόµηση της γραµµής τροφοδοσίας. ∆είτε Για να κάνετε βαθµονόµηση της γραµµής
τροφοδοσίας.

Για να ευθυγραµµίσετε τις κεφαλές εκτύπωσης
Κάθε φορά που γίνεται αντικατάσταση µιας κεφαλής εκτύπωσης, ο εκτυπωτής εκτελεί αυτόµατη
ευθυγράµµιση των κεφαλών εκτύπωσης για να εξασφαλιστεί η καλύτερη ποιότητα εκτύπωσης.
Όµως, αν η εµφάνιση των εκτυπωµένων σελίδων υποδεικνύει ότι οι κεφαλές εκτύπωσης δεν είναι
σωστά ευθυγραµµισµένες, µπορείτε να ξεκινήσετε τη διαδικασία ευθυγράµµισης µε µη αυτόµατο τρόπο.

● Πίνακας ελέγχου: Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί  (κουµπί Ενεργοποίηση),
πατήστε το κουµπί  (κουµπί Συνέχεια) 2 φορές και έπειτα αφήστε το κουµπί  (κουµπί
Ενεργοποίηση).

● Ενσωµατωµένος Web server: Κάντε κλικ στην καρτέλα Ρυθµίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή
Υπηρεσίες εκτυπωτή στο αριστερό παράθυρο, επιλέξτε Ευθυγράµµιση κεφαλών εκτύπωσης από
την αναπτυσσόµενη λίστα στην ενότητα Ποιότητα εκτύπωσης και κάντε κλικ στο κουµπί Εφαρµογή.

● Πρόγραµµα οδήγησης εκτυπωτή (Windows): Κάντε κλικ στην καρτέλα Υπηρεσίες. Στα
Windows 2000, Windows XP και Windows Server 2003, κάντε κλικ στο κουµπί Εκτέλεση
εργασιών σέρβις σε αυτήν τη συσκευή (η επιλογή αυτή είναι διαθέσιµη µόνο εάν έχετε
εγκαταστήσει την Εργαλειοθήκη) και µετά κάντε κλικ στην καρτέλα Υπηρεσίες εκτυπωτών. Κάντε
κλικ στην επιλογή Ευθυγράµµιση κεφαλών εκτύπωσης και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

● Εργαλειοθήκη (Windows): Κάντε κλικ στην καρτέλα Υπηρεσίες εκτυπωτή και µετά κάντε κλικ
στην επιλογή Ευθυγράµµιση κεφαλών εκτύπωσης και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

● HP Printer Utility (Mac OS): Κάντε κλικ στην επιλογή Align (Ευθυγράµµιση) στην καρτέλα
Information and Support (Πληροφορίες και υποστήριξη).

Για να κάνετε βαθµονόµηση της γραµµής τροφοδοσίας
● Πίνακας ελέγχου: Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί  (κουµπί Ενεργοποίηση),

πατήστε το κουµπί  (κουµπί Συνέχεια) 3 φορές και έπειτα αφήστε το κουµπί  (κουµπί
Ενεργοποίηση).

● Ενσωµατωµένος Web server: Κάντε κλικ στην καρτέλα Ρυθµίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή
Υπηρεσίες εκτυπωτή στο αριστερό παράθυρο, επιλέξτε Βαθµονόµηση γραµµής τροφοδοσίας
από την αναπτυσσόµενη λίστα στην ενότητα Ποιότητα εκτύπωσης και κάντε κλικ στο κουµπί
Εφαρµογή.

● Πρόγραµµα οδήγησης εκτυπωτή (Windows): Κάντε κλικ στην καρτέλα Υπηρεσίες. Στα
Windows 2000, Windows XP και Windows Server 2003, κάντε κλικ στο κουµπί Εκτέλεση
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εργασιών σέρβις σε αυτήν τη συσκευή (η επιλογή αυτή είναι διαθέσιµη µόνο εάν έχετε
εγκαταστήσει την Εργαλειοθήκη) και µετά κάντε κλικ στην καρτέλα Υπηρεσίες εκτυπωτών. Κάντε
κλικ στην επιλογή Βαθµονόµηση γραµµής τροφοδοσίας και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

● Εργαλειοθήκη (Windows): Κάντε κλικ στην καρτέλα Υπηρεσίες εκτυπωτή και µετά κάντε κλικ
στην επιλογή Βαθµονόµηση γραµµής τροφοδοσίας και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

● HP Printer Utility (Mac OS): Κάντε κλικ στην επιλογή Calibrate Linefeed (Βαθµονόµηση
γραµµής τροφοδοσίας) στην καρτέλα Information and Support (Πληροφορίες και υποστήριξη).

Για να καθαρίσετε τις κεφαλές εκτύπωσης

Σηµείωση Ο καθαρισµός χρησιµοποιεί µελάνι, γι' αυτό καθαρίζετε τις κεφαλές εκτύπωσης
µόνον όταν είναι απαραίτητο.

Η διαδικασία καθαρισµού διαρκεί περίπου 3,5 λεπτά. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας,
ενδέχεται να δηµιουργηθεί θόρυβος.

● Πίνακας ελέγχου: Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί  (κουµπί Ενεργοποίηση),
πατήστε το κουµπί  (κουµπί Συνέχεια) 6 φορές και έπειτα αφήστε το κουµπί  (κουµπί
Ενεργοποίηση).

● Ενσωµατωµένος Web server: Κάντε κλικ στην καρτέλα Ρυθµίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή
Υπηρεσίες εκτυπωτή στο αριστερό παράθυρο, επιλέξτε Καθρισµός κεφαλών εκτύπωσης από την
αναπτυσσόµενη λίστα στην ενότητα Ποιότητα εκτύπωσης και κάντε κλικ στο κουµπί Εφαρµογή.

● Πρόγραµµα οδήγησης εκτυπωτή (Windows): Κάντε κλικ στην καρτέλα Υπηρεσίες. Στα
Windows 2000, Windows XP και Windows Server 2003, κάντε κλικ στο κουµπί Εκτέλεση
εργασιών σέρβις σε αυτήν τη συσκευή (η επιλογή αυτή είναι διαθέσιµη µόνο εάν έχετε
εγκαταστήσει την Εργαλειοθήκη) και µετά κάντε κλικ στην καρτέλα Υπηρεσίες εκτυπωτών. Κάντε
κλικ στην επιλογή Καθαρισµός κεφαλών εκτύπωσης και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

● Εργαλειοθήκη (Windows): Κάντε κλικ στην καρτέλα Υπηρεσίες εκτυπωτή και µετά κάντε κλικ
στην επιλογή Καθαρισµός κεφαλών εκτύπωσης και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

● HP Printer Utility (Mac OS): Κάντε κλικ στην επιλογή Clean (Καθαρισµός) στην καρτέλα
Information and Support (Πληροφορίες και υποστήριξη).

Για να καθαρίσετε τις επαφές των κεφαλών εκτύπωσης µε µη
αυτόµατο τρόπο
Εάν µετά από την τοποθέτηση των κεφαλών εκτύπωσης, η µία ή και οι δύο λυχνίες κεφαλών
εκτύπωσης στον πίνακα ελέγχου αρχίσουν να αναβοσβήνουν και ο εκτυπωτής δεν εκτυπώνει, ίσως
χρειαστεί να καθαρίσετε τις επαφές των κεφαλών εκτύπωσης και του εκτυπωτή.
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ΠΡΟΣΟΧΗ Καθαρίστε τις επαφές µόνο αφού έχετε δοκιµάσει να καθαρίσετε τις κεφαλές
εκτύπωσης. ∆είτε Για να καθαρίσετε τις κεφαλές εκτύπωσης. Οι επαφές περιέχουν ευαίσθητα
ηλεκτρονικά στοιχεία στα οποία είναι δυνατό να προκληθεί βλάβη εύκολα.

1. Ανοίξτε το άνω κάλυµµα.

2. Εάν ο φορέας δεν µετακινηθεί αυτόµατα προς τα αριστερά, πατήστε και κρατήστε πατηµένο το
κουµπί  (Συνέχεια) για 3 δευτερόλεπτα. Περιµένετε µέχρι ο φορέας να σταµατήσει να κινείται
και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από τον εκτυπωτή.

3. Σηκώστε το κούµπωµα των κεφαλών εκτύπωσης.

4. Σηκώστε τη λαβή της κεφαλής εκτύπωσης (που αντιστοιχεί στη λυχνία κεφαλής εκτύπωσης που
αναβοσβήνει) και τραβήξτε την κεφαλή εκτύπωσης µε τη λαβή ώστε να βγει από την υποδοχή της.

5. Χρησιµοποιήστε ένα καθαρό, στεγνό και χωρίς χνούδι υλικό. Τέτοια κατάλληλα υλικά µπορεί να
είναι χαρτί από φίλτρο καφέ και ειδικό ύφασµα για τον καθαρισµό γυαλιών οράσεως.

ΠΡΟΣΟΧΗ Μη χρησιµοποιείτε νερό.

6. Καθαρίστε τις επαφές της κεφαλής εκτύπωσης, χωρίς να ακουµπήσετε τα ακροφύσια.

Σηµείωση Μπορείτε να αναγνωρίσετε τις επαφές από τα µικρά τετραγωνάκια χάλκινου
χρώµατος, που είναι συγκεντρωµένα σε µια µεριά στην κεφαλή εκτύπωσης.

Τα ακροφύσια βρίσκονται σε άλλη µεριά της κεφαλής εκτύπωσης. Στα ακροφύσια θα
υπάρχει και µελάνι.

ΠΡΟΣΟΧΗ Εάν ακουµπήσετε τα ακροφύσια, µπορεί να προκληθεί µόνιµη βλάβη σε
αυτά. Επιπλέον, το µελάνι µπορεί να λερώσει τα ρούχα σας.
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7. Μετά τον καθαρισµό, τοποθετήστε την κεφαλή εκτύπωσης επάνω σε ένα φύλλο χαρτιού ή µια
χαρτοπετσέτα. Βεβαιωθείτε ότι τα ακροφύσια κοιτούν προς τα πάνω και δεν έρχονται σε επαφή
µε το χαρτί.

8. Καθαρίστε τις επαφές της κεφαλής εκτύπωσης στο εσωτερικό του εκτυπωτή µε ένα καθαρό,
στεγνό και µαλακό πανί χωρίς χνούδι.

9. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή. Ο πίνακας ελέγχου θα
πρέπει να υποδεικνύει ότι λείπει η κεφαλή εκτύπωσης.

10
.

Τοποθετήστε την κεφαλή εκτύπωσης στην υποδοχή αντίστοιχου χρώµατος (η ετικέτα της
κεφαλής εκτύπωσης πρέπει να ταιριάζει µε την ετικέτα στο κούµπωµα της κεφαλής εκτύπωσης).
Πιέστε τελείως κάτω την κεφαλή εκτύπωσης µέχρι να γίνει καλή επαφή.

11
.

Τραβήξτε το κούµπωµα της κεφαλής εκτύπωσης τελείως µπροστά και µετά πιέστε για να
βεβαιωθείτε ότι το κούµπωµα είναι σωστά ασφαλισµένο. Ενδέχεται να χρειαστεί να ασκήσετε
πίεση προκειµένου να ασφαλιστεί το κούµπωµα.

12
.

Όταν είναι απαραίτητο, επαναλάβετε τα παραπάνω βήµατα για τις υπόλοιπες κεφαλές εκτύπωσης.

13
.

Κλείστε το άνω κάλυµµα.

14
.

Εάν µία ή και οι δύο λυχνίες κεφαλών εκτύπωσης εξακολουθούν να αναβοσβήνουν,
επαναλάβετε τη διαδικασία καθαρισµού που περιγράφεται παραπάνω για την κεφαλής
εκτύπωσης που υποδεικνύει η λυχνία που αναβοσβήνει.

15
.

Εάν µία ή και οι δύο λυχνίες κεφαλών εκτύπωσης εξακολουθούν να αναβοσβήνουν,
αντικαταστήστε την κεφαλή εκτύπωσης που υποδεικνύει η λυχνία που αναβοσβήνει.

16
.

Περιµένετε µέχρι ο εκτυπωτής να προετοιµάσει τις κεφαλές εκτύπωσης και να εκτυπώσει τις
σελίδες ευθυγράµµισης. Αν ο εκτυπωτής δεν εκτυπώσει τις σελίδες, ξεκινήστε τη διαδικασία
ευθυγράµµισης µε µη αυτόµατο τρόπο (δείτε Για να ευθυγραµµίσετε τις κεφαλές εκτύπωσης).

38 Κεφάλαιο 4  Συντήρηση και αντιµετώπιση προβληµάτων ELWW



Για να αντικαταστήσετε τις κεφαλές εκτύπωσης

Σηµείωση Για να δείτε ποιες κεφαλές εκτύπωσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε τον
εκτυπωτή, ανατρέξτε στην ενότητα Αναλώσιµα.

1. Ανοίξτε το άνω κάλυµµα.

2. Εάν ο φορέας δεν µετακινηθεί αυτόµατα προς τα αριστερά, πατήστε και κρατήστε πατηµένο το
κουµπί  (Συνέχεια) για 3 δευτερόλεπτα. Περιµένετε µέχρι ο φορέας να σταµατήσει να κινείται.

3. Σηκώστε το κούµπωµα των κεφαλών εκτύπωσης.

4. Σηκώστε τη λαβή της κεφαλής εκτύπωσης και τραβήξτε την κεφαλή εκτύπωσης µε τη λαβή ώστε
να βγει από την υποδοχή της.

5. Αφαιρέστε τη νέα κεφαλή εκτύπωσης από τη συσκευασία της και µετά αφαιρέστε τα
προστατευτικά καλύµµατα µε πορτοκαλί χρώµα.

6. Τοποθετήστε την κεφαλή εκτύπωσης στην υποδοχή αντίστοιχου χρώµατος (η ετικέτα της
κεφαλής εκτύπωσης πρέπει να ταιριάζει µε την ετικέτα στο κούµπωµα της κεφαλής εκτύπωσης).
Πιέστε τελείως κάτω την κεφαλή εκτύπωσης µέχρι να γίνει καλή επαφή.

7. Τραβήξτε το κούµπωµα της κεφαλής εκτύπωσης τελείως µπροστά και µετά πιέστε για να
βεβαιωθείτε ότι το κούµπωµα είναι σωστά ασφαλισµένο. Ενδέχεται να χρειαστεί να ασκήσετε
πίεση προκειµένου να ασφαλιστεί το κούµπωµα.

8. Κλείστε το άνω κάλυµµα.

9. Περιµένετε µέχρι ο εκτυπωτής να προετοιµάσει τις κεφαλές εκτύπωσης και να εκτυπώσει τις
σελίδες ευθυγράµµισης. Αν ο εκτυπωτής δεν εκτυπώσει τις σελίδες, ξεκινήστε τη διαδικασία
ευθυγράµµισης µε µη αυτόµατο τρόπο (δείτε Για να ευθυγραµµίσετε τις κεφαλές εκτύπωσης).
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Μικρορύθµιση χρωµάτων
Κάθε φορά που γίνεται αντικατάσταση µιας κεφαλής εκτύπωσης, ο εκτυπωτής εκτελεί αυτόµατη
βαθµονόµηση των χρωµάτων για να εξασφαλιστεί η καλύτερη ποιότητα εκτύπωσης. Αν δεν είστε
ικανοποιηµένοι µε την εµφάνιση των χρωµάτων, µπορείτε να ξεκινήσετε τη διαδικασία
βαθµονόµησης των χρωµάτων µε µη αυτόµατο τρόπο.

● Πίνακας ελέγχου: Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί  (Ενεργοποίηση), πατήστε το
κουµπί  (Συνέχεια) 2 φορές και έπειτα αφήστε το κουµπί  (Ενεργοποίηση).

● Ενσωµατωµένος Web server: Κάντε κλικ στην καρτέλα Ρυθµίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή
Υπηρεσίες εκτυπωτή στο αριστερό παράθυρο, ενεργοποιήστε την επιλογή για µικρορύθµιση του
χρώµατος από την αναπτυσσόµενη λίστα στην ενότητα Ποιότητα εκτύπωσης και κάντε κλικ στο
κουµπί Εφαρµογή.

● Πρόγραµµα οδήγησης εκτυπωτή (Windows): Κάντε κλικ στην καρτέλα Υπηρεσίες. Στα
Windows 2000, Windows XP και Windows Server 2003, κάντε κλικ στο κουµπί Εκτέλεση
εργασιών σέρβις σε αυτήν τη συσκευή (η επιλογή αυτή είναι διαθέσιµη µόνο εάν έχετε
εγκαταστήσει την Εργαλειοθήκη) και µετά κάντε κλικ στην καρτέλα Υπηρεσίες εκτυπωτών. Κάντε
κλικ στην επιλογή Μικρορύθµιση χρωµάτων και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

● Εργαλειοθήκη (Windows): Κάντε κλικ στην καρτέλα Υπηρεσίες εκτυπωτή και µετά κάντε κλικ
στην επιλογή Μικρορύθµιση χρωµάτων και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

● HP Printer Utility (Mac OS): Κάντε κλικ στην επιλογή Calibrate Color (Μικρορύθµιση χρώµατος)
στην καρτέλα Information and Support (Πληροφορίες και υποστήριξη).
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Συµβουλές και πηγές αντιµετώπισης προβληµάτων
Χρησιµοποιήστε τις παρακάτω συµβουλές και πηγές για την επίλυση προβληµάτων εκτύπωσης.

● Για εµπλοκή χαρτιού, ανατρέξτε στην ενότητα ∆ιόρθωση εµπλοκών.

● Για προβλήµατα µε την τροφοδοσία χαρτιού, όπως λοξό χαρτί και τροφοδοσία χαρτιού,
ανατρέξτε στην ενότητα Επίλυση προβληµάτων τροφοδοσίας χαρτιού.

Μερικά προβλήµατα εκτυπωτή είναι δυνατό να επιλυθούν µε επαναφορά του εκτυπωτή.

Για να επαναφέρετε τις ρυθµίσεις δικτύου του εκτυπωτή (HP Officejet Pro K550dtn/K550dtwn)

1. Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί  /  (κουµπί Σελίδα διαµόρφωσης), πατήστε το
κουµπί  (κουµπί Συνέχεια) 3 φορές και αφήστε το κουµπί  /  (κουµπί Σελίδα
διαµόρφωσης). Η λυχνία Ενεργοποίησης αναβοσβήνει για µερικά δευτερόλεπτα. Περιµένετε
µέχρι η λυχνία Ενεργοποίησης να παραµείνει αναµµένη.

2. Πατήστε το κουµπί  /  (κουµπί Σελίδα διαµόρφωσης) για να εκτυπωθεί η σελίδα
διαµόρφωσης και ελέγξτε ότι έχει γίνει επαναφορά των ρυθµίσεων δικτύου του εκτυπωτή. Από
προεπιλογή, το όνοµα δικτύου (SSID) είναι “hpsetup” και η λειτουργία επικοινωνίας είναι “ad hoc”.
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Γενικές συµβουλές αντιµετώπισης προβληµάτων
Ελέγξτε τα εξής:

● Η λυχνία Ενεργοποίησης είναι αναµµένη και δεν αναβοσβήνει. Όταν ενεργοποιείτε τον εκτυπωτή
για την πρώτη φορά, χρειάζονται περίπου 8 λεπτά για να γίνει η προετοιµασία του εκτυπωτή
µετά την εγκατάσταση των κεφαλών εκτύπωσης.

● Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής βρίσκεται σε κατάσταση ετοιµότητας. Αν οι λυχνίες είναι αναµµένες
ή αναβοσβήνουν, ανατρέξτε στην ενότητα Αναφορά λυχνιών εκτυπωτή.

● ∆εν εµφανίζεται κανένα µήνυµα σφάλµατος στην οθόνη του υπολογιστή.

● Το καλώδιο τροφοδοσίας και τα άλλα καλώδια λειτουργούν και είναι σταθερά συνδεδεµένα στον
εκτυπωτή. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι συνδεδεµένος σταθερά σε µια πρίζα
εναλλασσόµενου ρεύµατος που λειτουργεί και ότι είναι ενεργοποιηµένος. Ανατρέξτε στην ενότητα
Προδιαγραφές ηλεκτρικής σύνδεσης για τις προδιαγραφές τάσης.

● Το µέσο εκτύπωσης έχει τοποθετηθεί σωστά στο δίσκο και δεν υπάρχει εµπλοκή στον εκτυπωτή.

● Οι κεφαλές εκτύπωσης και τα δοχεία µελανιού έχουν τοποθετηθεί στις σωστές, χρωµατικά
κωδικοποιηµένες υποδοχές. Πιέστε σταθερά σε καθεµιά ξεχωριστά για να βεβαιωθείτε ότι έχουν
τοποθετηθεί σωστά. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει τα προστατευτικά καλύµµατα µε πορτοκαλί
χρώµα από κάθε κεφαλή εκτύπωσης.

● Η ασφάλεια των κεφαλών εκτύπωσης και όλα τα καλύµµατα είναι κλειστά.

● Το κάλυµµα πίσω πρόσβασης (HP Officejet Pro K550) ή η µονάδα εκτύπωσης διπλής όψης (HP
Officejet Pro K550dtn/K550dtwn) είναι καλά ασφαλισµένα στη θέση τους.

● Όλες οι ταινίες και τα υλικά συσκευασίας έχουν αφαιρεθεί από τον εκτυπωτή.

● Ο εκτυπωτής µπορεί να εκτυπώσει µια σελίδα διαµόρφωσης. ∆είτε Κατανόηση της σελίδας
διαµόρφωσης.

● Ο εκτυπωτής έχει οριστεί ως ο τρέχων ή προεπιλεγµένος εκτυπωτής. Στα Windows, ορίστε τον
εκτυπωτή ως προεπιλεγµένο στο φάκελο "Εκτυπωτές". Στους Mac OS, ορίστε τον εκτυπωτή ως
προεπιλεγµένο στο Chooser ή στο Print Center. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην
τεκµηρίωση του υπολογιστή.

● ∆εν έχετε επιλέξει Παύση εκτύπωσης εάν χρησιµοποιείτε υπολογιστή µε Windows.

● ∆εν εκτελούνται πάρα πολλά προγράµµατα κατά την εκτέλεση µιας εργασίας. Κλείστε τα
προγράµµατα που δε χρησιµοποιείτε ή κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή πριν επιχειρήσετε
να εκτελέσετε πάλι την εργασία.
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Επίλυση προβληµάτων εκτύπωσης
Ο εκτυπωτής τερµατίζει τη λειτουργία του µε µη αναµενόµενο τρόπο

Ελέγξτε την τροφοδοσία και τις συνδέσεις τροφοδοσίας

▲ Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι συνδεδεµένος σταθερά σε µια πρίζα εναλλασσόµενου
ρεύµατος που λειτουργεί. Ανατρέξτε στην ενότητα Προδιαγραφές ηλεκτρικής σύνδεσης για τις
προδιαγραφές τάσης.

Ελέγξτε τα ανοίγµατα εξαερισµού του εκτυπωτή

▲ Τα ανοίγµατα εξαερισµού βρίσκονται στα πλαϊνά του εκτυπωτή. Αν τα ανοίγµατα εξαερισµού δεν
είναι ελεύθερα και ο εκτυπωτής υπερθερµανθεί, τότε θα σβήσει αυτόµατα. Βεβαιωθείτε ότι τα
ανοίγµατα εξαερισµού είναι ελεύθερα και ότι ο εκτυπωτής είναι τοποθετηµένος σε δροσερό και
στεγνό µέρος. Για το απαιτούµενο περιβάλλον λειτουργίας του εκτυπωτή, ανατρέξτε στην
ενότητα Προδιαγραφές για το περιβάλλον.

Όλες οι λυχνίες του εκτυπωτή είναι αναµµένες

Παρουσιάστηκε ανεπανόρθωτο σφάλµα

▲ Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια (όπως το καλώδιο ρεύµατος, το καλώδιο δικτύου και το καλώδιο
USB), περιµένετε περίπου 20 δευτερόλεπτα και συνδέστε ξανά τα καλώδια. Εάν το πρόβληµα
παραµένει, επισκεφθείτε την τοποθεσία της HP στο web (www.hp.com/support/officejetprok550)
για τις τελευταίες πληροφορίες αντιµετώπισης προβληµάτων ή τις πιο πρόσφατες διορθώσεις και
ενηµερώσεις προϊόντων.

Ο εκτυπωτής δεν ανταποκρίνεται (δεν εκτυπώνει τίποτα)
Αν ο εκτυπωτής υποστηρίζει ασύρµατη επικοινωνία, δείτε επίσης Προβλήµατα ρύθµισης ή χρήσης
ασύρµατης επικοινωνίας.

Ελέγξτε την εγκατάσταση του εκτυπωτή

▲ ∆είτε Γενικές συµβουλές αντιµετώπισης προβληµάτων.

Ελέγξτε την προετοιµασία των κεφαλών εκτύπωσης

▲ Όταν κάνετε εγκατάσταση ή αντικατάσταση των κεφαλών εκτύπωσης, ο εκτυπωτής εκτυπώνει
αυτόµατα µερικές σελίδες ευθυγράµµισης για ευθυγράµµιση των κεφαλών εκτύπωσης. Αυτή η
διαδικασία διαρκεί περίπου 8 λεπτά. Μέχρι η διαδικασία να ολοκληρωθεί, είναι δυνατή η
εκτύπωση µόνο των σελίδων αυτόµατης ευθυγράµµισης.

Ελέγξτε την εγκατάσταση του λογισµικού του εκτυπωτή

▲ Εάν ο εκτυπωτής είναι απενεργοποιηµένος κατά την εκτύπωση, ένα προειδοποιητικό µήνυµα θα
εµφανιστεί στην οθόνη του υπολογιστή. ∆ιαφορετικά, το λογισµικό του εκτυπωτή ίσως να µην
έχει εγκατασταθεί σωστά. Για την επίλυση αυτού του προβλήµατος, καταργήστε τελείως την
εγκατάσταση του λογισµικού και εγκαταστήστε ξανά το λογισµικό εκτυπωτή. ∆είτε Κατάργηση
εγκατάστασης του λογισµικού εκτυπωτή.

ELWW Επίλυση προβληµάτων εκτύπωσης 43

http://www.hp.com/support/officejetprok550


Ελέγξτε τις συνδέσεις των καλωδίων

● Βεβαιωθείτε ότι και τα δύο άκρα του καλωδίου δικτύου είναι καλά συνδεδεµένα.

● Εάν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεµένος σε δίκτυο, ελέγξτε τα εξής:

● Ελέγξτε τη φωτεινή ένδειξη σύνδεσης στο πίσω µέρος του εκτυπωτή. ∆είτε Επεξήγηση
λυχνιών σύνδεσης δικτύου.

● Βεβαιωθείτε ότι δε χρησιµοποιείτε τηλεφωνικό καλώδιο για τη σύνδεση του εκτυπωτή.

● Ο διανοµέας, ο µεταγωγέας ή ο δροµολογητής του δικτύου είναι ενεργοποιηµένος και
λειτουργεί σωστά.

Ελέγξτε τη ρύθµιση του εκτυπωτή για το περιβάλλον δικτύου

▲ Βεβαιωθείτε ότι χρησιµοποιείτε το σωστό πρόγραµµα οδήγησης και τη σωστή θύρα εκτυπωτή.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις συνδέσεις δικτύου, ανατρέξτε στις ενότητες
∆ιαµόρφωση εκτυπωτή (Windows), ∆ιαµόρφωση του εκτυπωτή (Mac OS) ή στην τεκµηρίωση
που συνοδεύει τον εξοπλισµό του δικτύου σας.

Ελέγξτε αν υπάρχει εγκατεστηµένο λογισµικό τείχους προστασίας

▲ Το προσωπικό λογισµικό τείχους προστασίας είναι ένα πρόγραµµα ασφαλείας το οποίο
προστατεύει τον υπολογιστή από εισβολές. Ωστόσο, το τείχος προστασίας µπορεί να εµποδίσει
την επικοινωνία µεταξύ του υπολογιστή και του εκτυπωτή. Εάν υπάρχει πρόβληµα στην
επικοινωνία µε τον εκτυπωτή, δοκιµάστε να απενεργοποιήσετε προσωρινά το τείχος
προστασίας. Εάν το πρόβληµα παραµένει, το τείχος προστασίας δεν είναι η πηγή του
προβλήµατος επικοινωνίας. Ενεργοποιήστε ξανά το τείχος προστασίας.

Εάν η απενεργοποίηση του τείχους προστασίας σας επιτρέπει την επικοινωνία µε τον εκτυπωτή,
ίσως πρέπει να εκχωρήσετε στον εκτυπωτή µια στατική διεύθυνση ΙΡ και έπειτα να
ενεργοποιήσετε ξανά το τείχος προστασίας. ∆είτε ∆ιαµόρφωση ρυθµίσεων δικτύου.

Ο εκτυπωτής δε δέχεται την κεφαλή εκτύπωσης

Ελέγξτε το κούµπωµα των κεφαλών εκτύπωσης

▲ Βεβαιωθείτε ότι το κούµπωµα της κεφαλής εκτύπωσης είναι καλά κλειστό.

Ελέγξτε την κεφαλή εκτύπωσης

● Βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή εκτύπωσης έχει µπει στη σωστή υποδοχή µε το αντίστοιχο χρώµα.
∆είτε Για να αντικαταστήσετε τις κεφαλές εκτύπωσης.

● Αφαιρέστε την κεφαλή εκτύπωσης και βεβαιωθείτε ότι τα πορτοκαλί προστατευτικά καλύµµατα
έχουν αφαιρεθεί από την κεφαλή εκτύπωσης.

Καθαρισµός κεφαλής εκτύπωσης

▲ Ολοκληρώστε τη διαδικασία καθαρισµού της κεφαλής εκτύπωσης. ∆είτε Συντήρηση κεφαλών
εκτύπωσης.

Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή αφού αφαιρέσετε την κεφαλή εκτύπωσης

▲ Αφού αφαιρέσετε την κεφαλή εκτύπωσης, απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή, περιµένετε περίπου
20 δευτερόλεπτα και ενεργοποιήστε τον ξανά χωρίς να έχετε τοποθετήσει την κεφαλή
εκτύπωσης. Μετά την επανεκκίνηση του εκτυπωτή, τοποθετήστε ξανά την κεφαλή εκτύπωσης.
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Ο εκτυπωτής χρειάζεται πολύ χρόνο για να εκτυπώσει

Ελέγξτε τη διαµόρφωση του συστήµατος

▲ Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήµατος για τον εκτυπωτή.
∆είτε Απαιτήσεις συστήµατος.

Ελέγξτε τις ρυθµίσεις στο λογισµικό του εκτυπωτή

▲ Ο εκτυπωτής εκτυπώνει πιο αργά όταν έχετε επιλέξει τις ρυθµίσεις Βέλτιστη ή Μέγιστη ανάλυση
dpi στην ποιότητα εκτύπωσης. Για να αυξήσετε την ταχύτητα εκτύπωσης, επιλέξτε διαφορετικές
ρυθµίσεις εκτύπωσης στο πρόγραµµα οδήγησης του εκτυπωτή. ∆είτε Αλλαγή ρυθµίσεων
εκτύπωσης.

Ελέγξτε για ραδιοπαρεµβολές

▲ Αν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεµένος µέσω ασύρµατης επικοινωνίας και εκτυπώνει αργά, τότε το
ραδιοφωνικό σήµα µπορεί να είναι ασθενές. ∆είτε Οδηγίες για µείωση των παρεµβολών σε
ασύρµατο δίκτυο.

Εκτυπώνεται κενή σελίδα

Ελέγξτε εάν οι κασέτες µελανιού είναι άδειες

▲ Ελέγξτε τις λυχνίες του εκτυπωτή για να δείτε σε ποιες κασέτες η στάθµη του µελανιού είναι
χαµηλή (δείτε Επεξήγηση λυχνιών πίνακα ελέγχου). Η Εργαλειοθήκη (Windows), το HP Printer
Utility (Mac OS) και η σελίδα διαµόρφωσης (δείτε Κατανόηση της σελίδας διαµόρφωσης)
παρέχουν πληροφορίες για τη στάθµη του µελανιού. Αν εκτυπώνετε ασπρόµαυρο κείµενο και το
αποτέλεσµα είναι λευκή σελίδα, ίσως να είναι άδεια η κασέτα µαύρου µελανιού. ∆είτε
Αντικατάσταση κασετών µελανιού.

Ελέγξτε τις ρυθµίσεις του µέσου

● Πρέπει να επιλέξετε τις σωστές ρυθµίσεις ποιότητας εκτύπωσης στο πρόγραµµα οδήγησης του
εκτυπωτή για τα µέσα που είναι τοποθετηµένα στους δίσκους.

● Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθµίσεις σελίδας στο πρόγραµµα οδήγησης του εκτυπωτή ταιριάζουν µε το
µέγεθος του µέσου που είναι τοποθετηµένο στο δίσκο.

Κάτι λείπει ή είναι λάθος στη σελίδα

Ελέγξτε τις κεφαλές εκτύπωσης

▲ Εκτυπώστε τη σελίδα διαγνωστικών ποιότητας εκτύπωσης σε ένα καθαρό φύλλο λευκού
χαρτιού. Αξιολογήστε τις προβληµατικές περιοχές και πραγµατοποιήστε τις προτεινόµενες
ενέργειες (δείτε Για να εκτυπώσετε τη σελίδα διαγνωστικών ποιότητας εκτύπωσης).

Ελέγξτε τις ρυθµίσεις των περιθωρίων

▲ Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθµίσεις περιθωρίων για το έγγραφο δεν υπερβαίνουν την εκτυπώσιµη
περιοχή του εκτυπωτή. ∆είτε Ρύθµιση ελάχιστων περιθωρίων.

Ελέγξτε τις ρυθµίσεις χρώµατος της εκτύπωσης

▲ Ελέγξτε ότι η επιλογή Εκτύπωση σε κλίµακα του γκρι δεν είναι επιλεγµένη στο πρόγραµµα
οδήγησης του εκτυπωτή.
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Ελέγξτε τη θέση του εκτυπωτή και το µήκος του καλωδίου USB

▲ Τα υψηλά ηλεκτροµαγνητικά πεδία (όπως αυτά που δηµιουργούνται από τα καλώδια USB)
µπορεί µερικές φορές να προκαλέσουν µικρές παραµορφώσεις στις εκτυπώσεις. Μετακινήστε
τον εκτυπωτή µακριά από την πηγή των ηλεκτροµαγνητικών πεδίων. Επίσης, συνιστάται να
χρησιµοποιείτε καλώδιο USB µε µήκος µικρότερο των 3 µέτρων (9,8 ποδών) για να
ελαχιστοποιήσετε την επίδραση των ηλεκτροµαγνητικών πεδίων.

Η τοποθέτηση του κειµένου ή των γραφικών είναι λανθασµένη

Ελέγξτε πώς είναι τοποθετηµένο το µέσο εκτύπωσης

▲ Βεβαιωθείτε ότι οι οδηγοί πλάτους και µήκους του µέσου εφαρµόζουν στις πλευρές της δεσµίδας
του µέσου και ελέγξτε ότι οι δίσκοι δεν είναι υπερφορτωµένοι. ∆είτε Φόρτωση µέσων.

Ελέγξτε το µέγεθος του µέσου εκτύπωσης

● Τα περιεχόµενα µιας σελίδας ίσως να έχουν αποκοπεί αν το µέγεθος του εγγράφου είναι
µεγαλύτερο από το µέσο που χρησιµοποιείτε.

● Βεβαιωθείτε ότι το µέγεθος του µέσου που είναι επιλεγµένο στο πρόγραµµα οδήγησης του
εκτυπωτή ταιριάζει µε το µέγεθος του µέσου που είναι τοποθετηµένο στο δίσκο.

● Εάν χρησιµοποιείτε υπολογιστή µε Windows, επιλέξτε Εξοµοίωση περιθωρίων LaserJet στο
πρόγραµµα οδήγησης του εκτυπωτή, ώστε το µέγεθος του εγγράφου να προσαρµοστεί στο
µέγεθος του µέσου εκτύπωσης που είναι επιλεγµένο. ∆είτε Αλλαγή ρυθµίσεων εκτύπωσης.

Ελέγξτε τις ρυθµίσεις των περιθωρίων

▲ Αν το κείµενο ή τα γραφικά περικόπτονται στα άκρα της σελίδας, βεβαιωθείτε ότι οι ρυθµίσεις
περιθωρίων για το έγγραφο δεν υπερβαίνουν την εκτυπώσιµη περιοχή του εκτυπωτή. ∆είτε
Ρύθµιση ελάχιστων περιθωρίων.

Ελέγξτε τη ρύθµιση του προσανατολισµού σελίδας

▲ Βεβαιωθείτε ότι το µέγεθος του µέσου και ο προσανατολισµός της σελίδας που είναι επιλεγµένα
στην εφαρµογή ταιριάζουν µε τις ρυθµίσεις του προγράµµατος οδήγησης του εκτυπωτή. ∆είτε
Αλλαγή ρυθµίσεων εκτύπωσης.

Ελέγξτε τη θέση του εκτυπωτή και το µήκος του καλωδίου USB

▲ Τα υψηλά ηλεκτροµαγνητικά πεδία (όπως αυτά που δηµιουργούνται από τα καλώδια USB)
µπορεί µερικές φορές να προκαλέσουν µικρές παραµορφώσεις στις εκτυπώσεις. Μετακινήστε
τον εκτυπωτή µακριά από την πηγή των ηλεκτροµαγνητικών πεδίων. Επίσης, συνιστάται να
χρησιµοποιείτε καλώδιο USB µε µήκος µικρότερο των 3 µέτρων (9,8 ποδών) για να
ελαχιστοποιήσετε την επίδραση των ηλεκτροµαγνητικών πεδίων.

Αν καµία από τις παραπάνω λύσεις δεν έχει αποτέλεσµα, το πρόβληµα πιθανώς να οφείλεται στην
αδυναµία της εφαρµογής να ερµηνεύσει σωστά τις ρυθµίσεις εκτύπωσης. Ανατρέξτε στις σηµειώσεις
έκδοσης για γνωστά προβλήµατα διένεξης του λογισµικού ή ανατρέξτε στην τεκµηρίωση της
εφαρµογής ή επικοινωνήστε µε τον κατασκευαστή του λογισµικού για συγκεκριµένη βοήθεια.
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Κακή ποιότητα εκτύπωσης και µη αναµενόµενες
εκτυπώσεις

Εκτυπώσεις κακής ποιότητας

Ελέγξτε τις κεφαλές εκτύπωσης και τις κασέτες µελανιού

● Εκτυπώστε τη σελίδα διαγνωστικών ποιότητας εκτύπωσης σε ένα καθαρό φύλλο λευκού
χαρτιού. Αξιολογήστε τις προβληµατικές περιοχές και πραγµατοποιήστε τις προτεινόµενες
ενέργειες (δείτε Για να εκτυπώσετε τη σελίδα διαγνωστικών ποιότητας εκτύπωσης).

● Αντικαταστήστε τις κασέτες µε χαµηλή στάθµη µελανιού και δοκιµάστε να εκτυπώσετε ξανά.
∆είτε Αντικατάσταση κασετών µελανιού.

Ελέγξτε την ποιότητα του χαρτιού

▲ Το χαρτί ίσως υπερβολική υγρασία ή ανώµαλη επιφάνεια. Βεβαιωθείτε ότι το µέσο εκτύπωσης
που χρησιµοποιείτε πληροί τις προδιαγραφές της HP και δοκιµάστε να εκτυπώσετε πάλι. ∆είτε
Επιλογή µέσων εκτύπωσης.

Ελέγξτε τον τύπο του µέσου που είναι τοποθετηµένο στον εκτυπωτή

● Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος υποστηρίζει τον τύπο µέσου που έχετε τοποθετήσει. ∆είτε Κατανόηση
προδιαγραφών υποστηριζόµενων µέσων.

● Βεβαιωθείτε ότι στο πρόγραµµα οδήγησης του εκτυπωτή έχετε επιλέξει το δίσκο µε το µέσο που
θέλετε να χρησιµοποιήσετε.

Ελέγξτε τη θέση του εκτυπωτή και το µήκος του καλωδίου USB

▲ Τα υψηλά ηλεκτροµαγνητικά πεδία (όπως αυτά που δηµιουργούνται από τα καλώδια USB)
µπορεί µερικές φορές να προκαλέσουν µικρές παραµορφώσεις στις εκτυπώσεις. Μετακινήστε
τον εκτυπωτή µακριά από την πηγή των ηλεκτροµαγνητικών πεδίων. Επίσης, συνιστάται να
χρησιµοποιείτε καλώδιο USB µε µήκος µικρότερο των 3 µέτρων (9,8 ποδών) για να
ελαχιστοποιήσετε την επίδραση των ηλεκτροµαγνητικών πεδίων.

Εκτύπωση ακατανόητων χαρακτήρων
Εάν παρουσιαστεί διακοπή σε εργασία που εκτυπώνεται, ο εκτυπωτής ίσως να µην αναγνωρίζει το
υπόλοιπο µέρος της εργασίας.

Ακυρώστε την εργασία εκτύπωσης και περιµένετε µέχρι ο εκτυπωτής να επιστρέψει σε κατάσταση
ετοιµότητας. Εάν ο εκτυπωτής δεν επιστρέψει σε κατάσταση ετοιµότητας, ακυρώστε όλες τις
εργασίες και περιµένετε πάλι. Όταν ο εκτυπωτής είναι έτοιµος, στείλτε ξανά την εργασία. Αν στον
υπολογιστή σας ζητηθεί να δοκιµάσετε ξανά να εκτυπώσετε την εργασία, κάντε κλικ στο κουµπί Άκυρο.

Ελέγξτε τις συνδέσεις των καλωδίων

▲ Εάν ο εκτυπωτής και ο υπολογιστής συνδέονται µε καλώδιο USB, το πρόβληµα µπορεί να
οφείλεται σε κακή σύνδεση του καλωδίου.

Βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις καλωδίου και στα δύο άκρα είναι σταθερές. Εάν το πρόβληµα
παραµένει, απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή, αποσυνδέστε το καλώδιο από τον εκτυπωτή,
ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή χωρίς να συνδέσετε το καλώδιο και διαγράψετε τις εργασίες που
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τυχόν αποµένουν από την ουρά εκτύπωσης. Όταν η λυχνία Ενεργοποίησης είναι αναµµένη και
δεν αναβοσβήνει, συνδέστε ξανά το καλώδιο.

Ελέγξτε το αρχείο εγγράφου

▲ Το αρχείο εγγράφου µπορεί να είναι κατεστραµµένο. Αν από την ίδια εφαρµογή µπορείτε να
εκτυπώσετε άλλα έγγραφα, προσπαθήστε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο ασφάλειας του
εγγράφου σας, εάν υπάρχει.

Το µελάνι απλώνεται

Ελέγξτε τις ρυθµίσεις εκτύπωσης

● Όταν εκτυπώνετε έγγραφα που χρησιµοποιούν πολύ µελάνι, αφήστε περισσότερο χρόνο για το
στέγνωµα προτού πιάσετε τις εκτυπώσεις. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για διαφάνειες. Στο πρόγραµµα
οδήγησης του εκτυπωτή, επιλέξτε την ποιότητα εκτύπωσης Βέλτιστη, αυξήστε το χρόνο
στεγνώµατος του µελανιού και µειώστε τον κορεσµό του µελανιού, χρησιµοποιώντας τη ρύθµιση
ποσότητας µελανιού στις λειτουργίες για προχωρηµένους (Windows) ή στις λειτουργίες µελανιού
(Mac OS). Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι η µείωση του κορεσµού του µελανιού ενδέχεται να δώσει
ξεθωριασµένες εκτυπώσεις.

● Τα έγχρωµα έγγραφα που έχουν πλούσια, ανάµικτα χρώµατα µπορεί να καµπυλώνουν ή να
εµφανίζουν µουντζούρες κατά την εκτύπωση, όταν χρησιµοποιείτε την ποιότητα εκτύπωσης
Βέλτιστη. Προσπαθήστε να χρησιµοποιήσετε µια άλλη λειτουργία εκτύπωσης όπως Κανονική,
ώστε να µειωθεί η ποσότητα µελανιού ή χρησιµοποιήστε χαρτί Ανώτερης ποιότητας HP,
σχεδιασµένο για την εκτύπωση εγγράφων µε ζωντανά χρώµατα. ∆είτε Αλλαγή ρυθµίσεων
εκτύπωσης.

Ελέγξτε τον τύπο των µέσων εκτύπωσης

▲ Μερικοί τύποι µέσων εκτύπωσης δεν απορροφούν καλά το µελάνι, µε αποτέλεσµα το µελάνι να
στεγνώνει πιο αργά και να εµφανίζονται µουντζούρες. ∆είτε Επιλογή µέσων εκτύπωσης.

Ελέγξτε τις ρυθµίσεις των περιθωρίων

● Αυξήστε τα περιθώρια στο έγγραφο. Ανατρέξτε στην τεκµηρίωση που συνοδεύει την εφαρµογή
λογισµικού.

● Εάν χρησιµοποιείτε υπολογιστή µε Windows, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Ελαχιστοποίηση
περιθωρίων δεν είναι επιλεγµένη στο πρόγραµµα οδήγησης του εκτυπωτή.

Το µελάνι δε γεµίζει πλήρως το κείµενο ή τα γραφικά

Ελέγξτε τις κασέτες µελανιού

▲ Ενδέχεται να έχει εξαντληθεί το µελάνι στις κασέτες µελανιού. Αντικαταστήστε την άδεια κασέτα
µελανιού. Εναλλακτικά, δοκιµάστε να αφαιρέσετε και να τοποθετήσετε ξανά τις κασέτες µελανιού
και βεβαιωθείτε ότι έχουν ασφαλίσει στη θέση τους. ∆είτε Αντικατάσταση κασετών µελανιού.

Ελέγξτε τον τύπο των µέσων εκτύπωσης

▲ Μερικοί τύποι µέσων εκτύπωσης δεν είναι κατάλληλοι για χρήση στον εκτυπωτή σας. ∆είτε
Επιλογή µέσων εκτύπωσης.
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Η εκτύπωση είναι αχνή ή µε θαµπά χρώµατα

Ελέγξτε τον τύπο λειτουργίας εκτύπωσης

▲ Η πρόχειρη ή γρήγορη λειτουργία στο πρόγραµµα οδήγησης του εκτυπωτή σάς επιτρέπει να
εκτυπώνετε πιο γρήγορα και είναι καλή για πρόχειρες εκτυπώσεις. Για καλύτερα αποτελέσµατα,
επιλέξτε Κανονική ή Βέλτιστη. ∆είτε Αλλαγή ρυθµίσεων εκτύπωσης.

Ελέγξτε τη ρύθµιση του τύπου χαρτιού

▲ Για εκτύπωση σε διαφάνειες ή άλλους ειδικούς τύπους µέσου, επιλέξτε τον αντίστοιχο τύπο
µέσου στο πρόγραµµα οδήγησης του εκτυπωτή. ∆είτε Για εκτύπωση σε ειδικό µέσο ή µέσο
προσαρµοσµένου µεγέθους (Windows).

Ελέγξτε τις κασέτες µελανιού

▲ Εάν οι γραµµές του κειµένου ή της εικόνας είναι διακεκοµµένες ή δεν εκτυπώνονται σωστά, µία ή
περισσότερες κασέτες µελανιού µπορεί να µην έχουν µελάνι ή να είναι ελαττωµατικές.
Αντικαταστήστε αυτές τις κασέτες µελανιού µε καινούριες. ∆είτε Αντικατάσταση κασετών µελανιού.

Τα χρώµατα εκτυπώνονται ασπρόµαυρα

Ελέγξτε τις ρυθµίσεις εκτύπωσης

▲ Ελέγξτε ότι η επιλογή Εκτύπωση σε κλίµακα του γκρι δεν είναι επιλεγµένη στο πρόγραµµα
οδήγησης του εκτυπωτή.

Τα χρώµατα εκτυπώνονται λανθασµένα

Ελέγξτε τις ρυθµίσεις εκτύπωσης

▲ Ελέγξτε ότι η επιλογή Εκτύπωση σε κλίµακα του γκρι δεν είναι επιλεγµένη στο πρόγραµµα
οδήγησης του εκτυπωτή.

Ελέγξτε τις κεφαλές εκτύπωσης

▲ Εκτυπώστε τη σελίδα διαγνωστικών ποιότητας εκτύπωσης σε ένα καθαρό φύλλο λευκού
χαρτιού. Αξιολογήστε τις προβληµατικές περιοχές και πραγµατοποιήστε τις προτεινόµενες
ενέργειες (δείτε Για να εκτυπώσετε τη σελίδα διαγνωστικών ποιότητας εκτύπωσης).

Στην εκτύπωση τα χρώµατα είναι ανακατεµένα

Ελέγξτε τις ρυθµίσεις εκτύπωσης

▲ Μερικές ρυθµίσεις τύπου µέσου (όπως για διαφάνειες και φωτογραφικά χαρτιά) και µερικές
ρυθµίσεις ποιότητας εκτύπωσης (όπως η Βέλτιστη) καταναλώνουν περισσότερο µελάνι από
άλλες. Επιλέξτε διαφορετικές ρυθµίσεις εκτύπωσης στο πρόγραµµα οδήγησης του εκτυπωτή και
βεβαιωθείτε ότι επιλέγετε το σωστό τύπο µέσου. ∆είτε Αλλαγή ρυθµίσεων εκτύπωσης.

Ελέγξτε τις κασέτες µελανιού

▲ Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει γίνει επέµβαση στις κασέτες µελανιού. Οι διαδικασίες αναπλήρωσης και
η χρήση µη συµβατών µελανιών µπορεί να επηρεάσουν το περίπλοκο σύστηµα εκτύπωσης και
να προκαλέσουν κακή ποιότητα εκτύπωσης και βλάβη στον εκτυπωτή ή την κεφαλή εκτύπωσης.
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Η HP δεν παρέχει εγγύηση ή υποστήριξη για αναπληρωµένες κασέτες µελανιού. Για
πληροφορίες σχετικά µε τις παραγγελίες, δείτε την ενότητα Αναλώσιµα και εξαρτήµατα της HP

Ελέγξτε τις κεφαλές εκτύπωσης

▲ Εκτυπώστε τη σελίδα διαγνωστικών ποιότητας εκτύπωσης σε ένα καθαρό φύλλο λευκού
χαρτιού. Αξιολογήστε τις προβληµατικές περιοχές και πραγµατοποιήστε τις προτεινόµενες
ενέργειες (δείτε Για να εκτυπώσετε τη σελίδα διαγνωστικών ποιότητας εκτύπωσης).

Τα χρώµατα δεν είναι σωστά ευθυγραµµισµένα

Ελέγξτε τις κεφαλές εκτύπωσης

▲ Εκτυπώστε τη σελίδα διαγνωστικών ποιότητας εκτύπωσης σε ένα καθαρό φύλλο λευκού
χαρτιού. Αξιολογήστε τις προβληµατικές περιοχές και πραγµατοποιήστε τις προτεινόµενες
ενέργειες (δείτε Για να εκτυπώσετε τη σελίδα διαγνωστικών ποιότητας εκτύπωσης).

Ελέγξτε τη θέση των γραφικών

▲ Χρησιµοποιήστε τη δυνατότητα ζουµ ή τη λειτουργία επισκόπησης του λογισµικού σας για να
ελέγξετε αν υπάρχουν κενά στη θέση των γραφικών στη σελίδα.

Γραµµές ή κουκίδες λείπουν από κείµενο ή γραφικά

Ελέγξτε τις κεφαλές εκτύπωσης

▲ Εκτυπώστε τη σελίδα διαγνωστικών ποιότητας εκτύπωσης σε ένα καθαρό φύλλο λευκού
χαρτιού. Αξιολογήστε τις προβληµατικές περιοχές και πραγµατοποιήστε τις προτεινόµενες
ενέργειες (δείτε Για να εκτυπώσετε τη σελίδα διαγνωστικών ποιότητας εκτύπωσης).
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Επίλυση προβληµάτων τροφοδοσίας χαρτιού
Για πληροφορίες σχετικά µε την επίλυση εµπλοκών, δείτε ∆ιόρθωση εµπλοκών.

∆εν είναι δυνατή η εισαγωγή του δίσκου
● Επανατοποθετήστε το δίσκο. Βεβαιωθείτε ότι είναι ευθυγραµµισµένος µε το άνοιγµα στον

εκτυπωτή.

● Ελέγξτε για εµπλοκές χαρτιού. ∆είτε ∆ιόρθωση εµπλοκών.

Παρουσιάστηκε άλλο πρόβληµα τροφοδοσίας χαρτιού

Το µέσο εκτύπωσης δεν υποστηρίζεται για τον εκτυπωτή ή το δίσκο

▲ Πρέπει να χρησιµοποιείτε µόνο µέσα που υποστηρίζονται από τον εκτυπωτή και το δίσκο που
χρησιµοποιείτε. ∆είτε Κατανόηση προδιαγραφών υποστηριζόµενων µέσων.

∆εν γίνεται τροφοδότηση του µέσου από το δίσκο

● Βεβαιωθείτε ότι στο δίσκο υπάρχει µέσο εκτύπωσης. ∆είτε Φόρτωση µέσων. Ξεφυλλίστε το µέσο
πριν την τοποθέτηση.

● Βεβαιωθείτε ότι οι οδηγοί χαρτιού είναι ρυθµισµένοι στις σωστές ενδείξεις του δίσκου για το
µέγεθος του µέσου που έχετε τοποθετήσει. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι οι οδηγοί εφαρµόζουν, αλλά
δε σφίγγουν στη δεσµίδα.

● Βεβαιωθείτε ότι το µέσο εκτύπωσης στο δίσκο δεν είναι καµπυλωµένο. Αν είναι καµπυλωµένο,
λυγίστε τα φύλλα χαρτιού προς την αντίθετη κατεύθυνση για να τα ισιώσετε.

● Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος είναι τοποθετηµένος σωστά.

Το µέσο δεν εξέρχεται σωστά

● Βεβαιωθείτε ότι η προέκταση του δίσκου εξόδου είναι ανοιχτή, διαφορετικά οι εκτυπωµένες
σελίδες µπορεί να πέσουν από τον εκτυπωτή.

● Αφαιρέστε τα επιπλέον µέσα εκτύπωσης από το δίσκο εξόδου. Υπάρχει περιορισµός στον
αριθµό των σελίδων που µπορεί να χωρέσει ο δίσκος.

● Εάν το πίσω κάλυµµα πρόσβασης ή η µονάδα εκτύπωσης διπλής όψης δεν είναι τοποθετηµένα
σωστά κατά τη διάρκεια µιας εργασίας εκτύπωσης, το µέσο µπορεί να εξέλθει από το πίσω
µέρος του εκτυπωτή. Τοποθετήστε ξανά το πίσω κάλυµµα πρόσβασης ή τη µονάδα εκτύπωσης
διπλής όψης ή κλείστε το κάλυµµα της µονάδας εκτύπωσης διπλής όψης.
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Οι σελίδες είναι λοξές

● Βεβαιωθείτε ότι το µέσο που είναι τοποθετηµένο στους δίσκους είναι ευθυγραµµισµένο µε τους
οδηγούς χαρτιού. Εάν χρειάζεται, βγάλτε τους δίσκους από τον εκτυπωτή και τοποθετήστε ξανά
το µέσο σωστά αφού βεβαιωθείτε ότι οι οδηγοί χαρτιού είναι σωστά ευθυγραµµισµένοι.

● Κατά την επανατοποθέτηση ενός δίσκου στον εκτυπωτή, µην ασκείτε πίεση. Η βίαιη εισαγωγή µε
ολόκληρη δεσµίδα χαρτιού µπορεί να κάνει τα φύλλα να γλιστρήσουν µέσα στον εκτυπωτή,
προκαλώντας εµπλοκή στον εκτυπωτή ή τροφοδοσία πολλών φύλλων.

● Βεβαιωθείτε ότι το πίσω κάλυµµα πρόσβασης ή η µονάδα εκτύπωσης διπλής όψης είναι σωστά
τοποθετηµένα.

Τροφοδοτούνται πολλές σελίδες

● Ξεφυλλίστε το µέσο πριν την τοποθέτηση.

● Βεβαιωθείτε ότι οι οδηγοί χαρτιού είναι ρυθµισµένοι στις σωστές ενδείξεις του δίσκου για το
µέγεθος του µέσου που έχετε τοποθετήσει. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι οι οδηγοί εφαρµόζουν, αλλά
δε σφίγγουν στη δεσµίδα.

● Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος δεν είναι υπερφορτωµένος µε χαρτί.

● Κατά την επανατοποθέτηση ενός δίσκου στον εκτυπωτή, µην ασκείτε πίεση. Η βίαιη εισαγωγή µε
ολόκληρη δεσµίδα χαρτιού µπορεί να κάνει τα φύλλα να γλιστρήσουν µέσα στον εκτυπωτή,
προκαλώντας εµπλοκή στον εκτυπωτή ή τροφοδοσία πολλών φύλλων.

● Χρησιµοποιείτε µέσα της HP για βέλτιστη απόδοση.
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Επίλυση προβληµάτων διαχείρισης εκτυπωτή
Σε αυτή την ενότητα παρέχονται λύσεις για συνηθισµένα προβλήµατα σχετικά µε τη διαχείριση του
εκτυπωτή.

∆εν είναι δυνατό το άνοιγµα του ενσωµατωµένου Web server

Ελέγξτε τις ρυθµίσεις του δικτύου

● Βεβαιωθείτε ότι δεν χρησιµοποιείτε τηλεφωνικό καλώδιο ή αντεστραµµένο καλώδιο για τη
σύνδεση του εκτυπωτή µε το δίκτυο. ∆είτε ∆ιαµόρφωση εκτυπωτή (Windows) ή ∆ιαµόρφωση του
εκτυπωτή (Mac OS).

● Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δικτύου είναι σταθερά συνδεδεµένο µε τον εκτυπωτή.

● Ελέγξτε ότι ο διανοµέας, ο µεταγωγέας ή ο δροµολογητής του δικτύου είναι ενεργοποιηµένοι και
λειτουργούν σωστά.

Ελέγξτε τον υπολογιστή

▲ Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής που χρησιµοποιείτε είναι συνδεδεµένος στο δίκτυο.

Ελέγξτε το πρόγραµµα περιήγησης στο Web

▲ Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραµµα περιήγησης στο Web πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις του
συστήµατος. ∆είτε Απαιτήσεις συστήµατος.

Ελέγξτε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή

● Εκτυπώστε τις σελίδες διαµόρφωσης του εκτυπωτή και εντοπίστε τη διεύθυνση ΙΡ του εκτυπωτή
στη δεύτερη σελίδα. ∆είτε Κατανόηση της σελίδας διαµόρφωσης.

● Χρησιµοποιήστε τη λειτουργία ping στον εκτυπωτή µε τη διεύθυνση IP από µια γραµµή εντολών
MS-DOS.

Για παράδειγµα, εάν η διεύθυνση IP είναι 123.123.123.123, πληκτρολογήστε την παρακάτω
διεύθυνση στη γραµµή εντολών MS-DOS:  
C:\Ping 123.123.123.123

Εάν εµφανιστεί µια απάντηση, η διεύθυνση ΙΡ είναι σωστή. Εάν εµφανιστεί απόκριση λήξης
χρόνου, η διεύθυνση ΙΡ δεν είναι σωστή.
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Αντιµετώπιση προβληµάτων εγκατάστασης
Προβλήµατα κατά την εκτύπωση σελίδας ευθυγράµµισης
Όταν κάνετε εγκατάσταση ή αντικατάσταση των κεφαλών εκτύπωσης, ο εκτυπωτής εκτυπώνει
αυτόµατα µερικές σελίδες ευθυγράµµισης για ευθυγράµµιση των κεφαλών εκτύπωσης. Αυτή η
διαδικασία διαρκεί περίπου 8 λεπτά και µετά την εκτύπωση µπορείτε να πετάξετε τις σελίδες
ευθυγράµµισης. Αν ο εκτυπωτής δεν εκτυπώσει τις σελίδες, προσπαθήστε να ξεκινήσετε τη
διαδικασία ευθυγράµµισης µε µη αυτόµατο τρόπο (δείτε Για να ευθυγραµµίσετε τις κεφαλές
εκτύπωσης).

Προβλήµατα κατά την εγκατάσταση λογισµικού

Σηµείωση Επισκεφθείτε την τοποθεσία της HP στο web (www.hp.com/support/
officejetprok550) για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες αντιµετώπισης προβληµάτων,
διορθώσεις και ενηµερώσεις προϊόντων.

Ελέγξτε τις απαιτήσεις του υπολογιστή

▲ Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής πληροί τις απαιτήσεις συστήµατος. ∆είτε Απαιτήσεις συστήµατος.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε πραγµατοποιήσει τις ενέργειες προετοιµασίας για την εγκατάσταση

● Προτού εγκαταστήσετε το λογισµικό σε έναν υπολογιστή µε Windows, βεβαιωθείτε ότι έχετε
κλείσει όλα τα άλλα προγράµµατα.

● Εάν ο υπολογιστής σας δεν αναγνωρίζει τη διαδροµή για τη µονάδα CD που έχετε
πληκτρολογήσει, βεβαιωθείτε ότι έχετε καθορίσει το σωστό γράµµα µονάδας δίσκου.

● Εάν ο υπολογιστής σας δεν µπορεί να αναγνωρίσει το Starter CD στη µονάδα CD, ελέγξτε
µήπως το Starter CD είναι ελαττωµατικό. Μπορείτε να λάβετε το πρόγραµµα οδήγησης του
εκτυπωτή από τη διεύθυνση www.hp.com/support/officejetprok550.

Επανεγκαταστήστε το λογισµικό του εκτυπωτή

▲ Εάν χρησιµοποιείτε Windows και ο υπολογιστής δεν µπορεί να εντοπίσει τον εκτυπωτή,
εκτελέστε το βοηθητικό πρόγραµµα κατάργησης εγκατάστασης (Util\Scrubber\Uninstall.exe στο
Starter CD) για να εκτελέσετε πλήρη κατάργηση εγκατάστασης του λογισµικού του εκτυπωτή.
Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή και εγκαταστήστε ξανά το λογισµικό. ∆είτε Κατάργηση
εγκατάστασης του λογισµικού εκτυπωτή.

Προβλήµατα στη σύνδεση µε δίκτυο

Σηµείωση Μόλις διορθώσετε κάτι τα παρακάτω, εκτελέστε ξανά το πρόγραµµα εγκατάστασης.

Γενική αντιµετώπιση προβληµάτων δικτύου

Εάν δεν µπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισµικό του εκτυπωτή στον υπολογιστή, ελέγξτε τα εξής:

● Όλες οι συνδέσεις καλωδίων στον υπολογιστή και στον εκτυπωτή είναι σταθερές.

● Το δίκτυο είναι λειτουργικό και ο διανοµέας δικτύου είναι ενεργοποιηµένος.
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● Όλες οι εφαρµογές, συµπεριλαµβανοµένων των προγραµµάτων προστασίας από ιούς και των
προσωπικών τειχών προστασίας, είναι προσωρινά κλειστές ή απενεργοποιηµένες.

● Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής έχει εγκατασταθεί στο ίδιο δευτερεύον δίκτυο µε τους υπολογιστές
που πρόκειται να τον χρησιµοποιούν.

● Εάν το πρόγραµµα εγκατάστασης δεν µπορεί να εντοπίσει τον εκτυπωτή, εκτυπώστε τη σελίδα
διαµόρφωσης του εκτυπωτή και κατά την εγκατάσταση του λογισµικού εισάγετε τη διεύθυνση ΙΡ
που υπάρχει σε αυτή τη σελίδα. ∆είτε Κατανόηση της σελίδας διαµόρφωσης.

● Χρησιµοποιήστε τη λειτουργία ping στον εκτυπωτή µε τη διεύθυνση IP από µια γραµµή εντολών
MS-DOS.

Για παράδειγµα, εάν η διεύθυνση IP είναι 123.123.123.123, πληκτρολογήστε την παρακάτω
διεύθυνση στη γραµµή εντολών MS-DOS:  
C:\Ping 123.123.123.123

Εάν εµφανιστεί µια απάντηση, η διεύθυνση ΙΡ είναι σωστή. Εάν εµφανιστεί απόκριση λήξης
χρόνου, η διεύθυνση ΙΡ δεν είναι σωστή.

● Εάν χρησιµοποιείτε υπολογιστή µε Windows, βεβαιωθείτε ότι οι θύρες δικτύου που
δηµιουργούνται στο πρόγραµµα οδήγησης του εκτυπωτή ταιριάζουν µε τη διεύθυνση ΙΡ του
εκτυπωτή:

1. Εκτυπώστε τη σελίδα διαµόρφωσης. ∆είτε Κατανόηση της σελίδας διαµόρφωσης.

2. Στην επιφάνεια εργασίας των Windows, κάντε κλικ στο κουµπί Έναρξη, τοποθετήστε το δείκτη
του ποντικιού στην επιλογή Ρυθµίσεις και µετά κάντε κλικ στην επιλογή Εκτυπωτές ή Εκτυπωτές
και φαξ.

3. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή, έπειτα στην επιλογή Ιδιότητες και έπειτα στην
καρτέλα Θύρες.

4. Από τη σελίδα της καρτέλας Θύρες, επιλέξτε τη θύρα TCP/IP για τον εκτυπωτή και κάντε κλικ
στην επιλογή ∆ιαµόρφωση θύρας. Συγκρίνετε τη διεύθυνση ΙΡ που εµφανίζεται στο παράθυρο
διαλόγου και βεβαιωθείτε ότι ταιριάζει µε τη διεύθυνση ΙΡ που υπάρχει στη σελίδα διαµόρφωσης.
Αν οι διευθύνσεις είναι διαφορετικές, αλλάξτε τη διεύθυνση ΙΡ στο παράθυρο διαλόγου ώστε να
ταιριάζει µε τη διεύθυνση στη σελίδα διαµόρφωσης.

Εναλλακτικά, δηµιουργήστε µια νέα τυπική θύρα TCP/IP της HP (χρησιµοποιώντας τη διεύθυνση
IP που υπάρχει στη σελίδα διαµόρφωσης) κάνοντας τα εξής:

α. Από τη σελίδα της καρτέλας Θύρες, κάντε κλικ στο Προσθήκη θύρας.

β. Επιλέξτε Τυπική θύρα TCP/IP και κάντε κλικ στην επιλογή Νέα θύρα.

γ. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να δηµιουργήσετε µια νέα θύρα TCP/IP
χρησιµοποιώντας τη διεύθυνση ΙΡ του εκτυπωτή.

5. Κάντε κλικ στο OK δύο φορές για να αποθηκεύσετε τις ρυθµίσεις και να κλείσετε τα πλαίσια
διαλόγου.
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Προβλήµατα στη σύνδεση µε ενσύρµατο δίκτυο
● Εάν η λυχνία σύνδεσης στη σύνδεση δικτύου δεν ανάβει, ελέγξτε ότι πληρούνται όλες οι

συνθήκες που περιγράφονται στην ενότητα Γενικές συµβουλές αντιµετώπισης προβληµάτων.

● Παρόλο που δεν συνιστάται η εκχώρηση στατικής διεύθυνσης IP στον εκτυπωτή, εάν το κάνετε
ενδέχεται να επιλυθούν ορισµένα προβλήµατα εγκατάστασης (όπως µια διένεξη µε ένα
προσωπικό τείχος προστασίας). Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε ∆ιαµόρφωση ρυθµίσεων
δικτύου.

Προβλήµατα ρύθµισης ή χρήσης ασύρµατης επικοινωνίας
Εάν ο εκτυπωτής δε µπορεί να επικοινωνήσει µε το δίκτυο µετά την ολοκλήρωση της ασύρµατης
ρύθµισης και της εγκατάστασης του λογισµικού, εκτελέστε µία ή περισσότερες από τις παρακάτω
εργασίες:

Ελέγξτε τις ρυθµίσεις ασύρµατου δικτύου

● Βεβαιωθείτε ότι η ασύρµατη κάρτα του υπολογιστή είναι ρυθµισµένη στο σωστό προφίλ
ασύρµατης λειτουργίας. Προφίλ ασύρµατης λειτουργίας είναι ένα σύνολο ρυθµίσεων δικτύου
µοναδικό για κάθε δεδοµένο δίκτυο. Κάθε κάρτα ασύρµατης λειτουργίας µπορεί να έχει πολλά
προφίλ ασύρµατης λειτουργίας (όπως, ένα για δίκτυο οικιακής χρήσης και ένα για δίκτυο
γραφείου). Ανοίξτε το βοηθητικό πρόγραµµα διαµόρφωσης για την κάρτα δικτύου που είναι
τοποθετηµένη στον υπολογιστή και βεβαιωθείτε ότι το προφίλ που είναι επιλεγµένο είναι αυτό
που αντιστοιχεί στο δίκτυο του εκτυπωτή.

● Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθµίσεις δικτύου του εκτυπωτή ταιριάζουν µε αυτές του δικτύου. Κάντε ένα
από τα παρακάτω για να βρείτε τις ρυθµίσεις για το δικό σας δίκτυο:

● Λειτουργία επικοινωνίας υποδοµής: Ανοίξτε το βοηθητικό πρόγραµµα διαµόρφωσης του
σηµείου ασύρµατης πρόσβασης (WAP).

● Λειτουργία επικοινωνίας ad hoc: Ανοίξτε το βοηθητικό πρόγραµµα διαµόρφωσης για την
κάρτα δικτύου που είναι τοποθετηµένη στον υπολογιστή.

● Συγκρίνετε τις ρυθµίσεις δικτύου µε αυτές που εµφανίζονται στη σελίδα διαµόρφωσης δικτύου
του εκτυπωτή (δείτε Κατανόηση της σελίδας διαµόρφωσης) και σηµειώστε τυχόν διαφορές.
Πιθανά προβλήµατα µπορεί να περιλαµβάνουν τα εξής:

● Το WAP φιλτράρει τις διευθύνσεις υλικού (διευθύνσεις MAC). ∆είτε Για να προσθέσετε
διευθύνσεις υλικού σε ένα σηµείο ασύρµατης πρόσβασης (WAP).

● Μία από αυτές τις ρυθµίσεις στον εκτυπωτή µπορεί να µην είναι σωστή: λειτουργία
επικοινωνίας (υποδοµή ή ad hoc), όνοµα δικτύου (SSID), κανάλι (µόνο δίκτυα ad hoc),
τύπος ελέγχου ταυτότητας, κρυπτογράφηση. ∆είτε Κατανόηση ρυθµίσεων ασύρµατου
δικτύου 802.11.

● Εκτυπώστε ένα έγγραφο. Εάν το έγγραφο εξακολουθεί να µην εκτυπώνεται, τότε επαναφέρετε
τις ρυθµίσεις δικτύου του εκτυπωτή (ανατρέξτε στις οδηγίες της ενότητας Συµβουλές και πηγές
αντιµετώπισης προβληµάτων) και εγκαταστήστε ξανά το λογισµικό του εκτυπωτή (δείτε Ρύθµιση
εκτυπωτή για ασύρµατη επικοινωνία (HP Officejet Pro K550dtwn)).

Εάν οι ρυθµίσεις ασύρµατου δικτύου είναι σωστές, ο υπολογιστής ίσως να είναι συσχετισµένος µε
άλλο ασύρµατο δίκτυο. Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σχετίζεται µε το ασύρµατο δίκτυο του
εκτυπωτή. Οι χρήστες µπορούν να το επιβεβαιώσουν ελέγχοντας τις ρυθµίσεις ασύρµατης
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λειτουργίας στους αντίστοιχους υπολογιστές. Επιπλέον, ελέγξτε ότι οι υπολογιστές έχουν πρόσβαση
στο ασύρµατο δίκτυο.

Εάν οι ρυθµίσεις ασύρµατου δικτύου δεν είναι σωστές, ακολουθήστε αυτά τα βήµατα για να
διορθώσετε τις ρυθµίσεις δικτύου του εκτυπωτή.

1. Συνδέστε τον εκτυπωτή στο δίκτυο µε ένα καλώδιο δικτύου ή στον υπολογιστή χρησιµοποιώντας
το αντεστραµµένο καλώδιο που συνοδεύει τον εκτυπωτή.

2. Ανοίξτε τον ενσωµατωµένο Web server του εκτυπωτή. ∆είτε Ενσωµατωµένος Web server.

3. Κάντε κλικ στην καρτέλα ∆ικτύωση και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Ασύρµατη (802.11)
στο αριστερό παράθυρο.

4. Χρησιµοποιήστε τον οδηγό Προετοιµασία ασύρµατου δικτύου στην καρτέλα Προετοιµασία
ασύρµατου δικτύου για να αλλάξετε τις ρυθµίσεις του εκτυπωτή, ώστε να ταιριάζουν µε τις
ρυθµίσεις του δικτύου.

5. Κλείστε τον ενσωµατωµένο Web server και αποσυνδέστε το καλώδιο από τον εκτυπωτή.

6. Καταργήστε εντελώς την εγκατάσταση του λογισµικού του εκτυπωτή και επανεγκαταστήστε το
λογισµικό. ∆είτε Κατάργηση εγκατάστασης του λογισµικού εκτυπωτή.

Ελέγξτε την ένταση του σήµατος

▲ Ελέγξτε την ένταση του σήµατος που υποδεικνύεται στη σελίδα διαµόρφωσης δικτύου του
εκτυπωτή (δείτε Κατανόηση της σελίδας διαµόρφωσης). Εάν η τιµή είναι '0', οι ασύρµατες
συσκευές (όπως ο υπολογιστής, ο διανοµέας ή ο ασύρµατος δροµολογητής) ίσως να βρίσκονται
πολύ µακριά ή το σήµα ασύρµατης λειτουργίας µπορεί να εµποδίζεται.

Εάν είναι δυνατό, φέρτε τις συσκευές πιο κοντά ή µετακινήστε τις συσκευές για να αποφύγετε
τυχόν εµπόδια ή χωρίσµατα. ∆είτε επίσης την ενότητα Οδηγίες για µείωση των παρεµβολών σε
ασύρµατο δίκτυο.

Ελέγξτε τις λυχνίες του εκτυπωτή

● Εάν η λυχνία Σελίδας διαµόρφωσης συνεχίζει να αναβοσβήνει, η συσκευή µπορεί να είναι
ελαττωµατική.

● Εάν η λυχνία Σελίδας διαµόρφωσης δεν ανάβει, ελέγξτε την κατάσταση του δικτύου και τις
πληροφορίες για τον τύπο σύνδεσης στη σελίδα διαµόρφωσης δικτύου του εκτυπωτή. Εάν
εµφανίζονται οι πληροφορίες 'Offline' (Εκτός σύνδεσης) και 'Wired' (Ενσύρµατο), ο εκτυπωτής
είναι συνδεδεµένος στο ενσύρµατο δίκτυο.

Αποσυνδέστε το καλώδιο δικτύου και διαµορφώστε τον εκτυπωτή για ασύρµατη επικοινωνία.

Σηµείωση Ο εκτυπωτής λειτουργεί είτε σε ενσύρµατη είτε σε ασύρµατη λειτουργία σε
µια δεδοµένη χρονική στιγµή και δε θα εκτυπώσει και στις δύο λειτουργίες ταυτόχρονα.
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∆ιόρθωση εµπλοκών
Για να διορθώσετε µια εµπλοκή
1. Αφαιρέστε όλα τα µέσα εκτύπωσης από το δίσκο εξόδου.

2. Ελέγξτε το πίσω κάλυµµα πρόσβασης ή τη µονάδα εκτύπωσης διπλής όψης.

α. Πιέστε το κουµπί και στις δύο πλευρές του πίσω καλύµµατος πρόσβασης ή της µονάδας
εκτύπωσης διπλής όψης και αφαιρέστε το κάλυµµα ή τη µονάδα.

β. Εντοπίστε τυχόν µπλοκαρισµένο µέσο στο εσωτερικό του εκτυπωτή, πιάστε το και µε τα δύο
χέρια και τραβήξτε το προς τα εσάς.

γ. Αν δεν υπάρχει εµπλοκή εκεί, πιάστε το κούµπωµα στο επάνω µέρος της µονάδας
εκτύπωσης διπλής όψης και χαµηλώστε το κάλυµµά του. Αν η εµπλοκή βρίσκεται στο
εσωτερικό, διορθώστε την προσεκτικά. Κλείστε το κάλυµµα.

δ. Τοποθετήστε ξανά το πίσω κάλυµµα πρόσβασης ή τη µονάδα εκτύπωσης διπλής όψης του
εκτυπωτή.

3. Εάν δεν µπορείτε να εντοπίσετε την εµπλοκή, ανασηκώστε το δίσκο εξόδου και ελέγξτε για
εµπλοκή στο δίσκο 1. Εάν το µέσο έχει µπλοκάρει στο δίσκο, κάντε τα εξής:

α. Τραβήξτε το δίσκο 1 προς τα έξω.
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β. Τραβήξτε το χαρτί προς το µέρος σας.

γ. Τοποθετήστε ξανά το δίσκο και χαµηλώστε το δίσκο εξόδου.

4. Εάν δεν έχετε βρει την εµπλοκή και έχετε τοποθετήσει το δίσκο 2, τραβήξτε το δίσκο και
αφαιρέστε το µπλοκαρισµένο χαρτί, εάν είναι δυνατό. Εάν δεν είναι δυνατό, κάντε τα εξής:

α. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι απενεργοποιηµένος και αποσυνδέστε το καλώδιο
τροφοδοσίας.

β. Σηκώστε τον εκτυπωτή πάνω από το δίσκο 2.

γ. Αφαιρέστε το µπλοκαρισµένο µέσο εκτύπωσης από το κάτω µέρος του εκτυπωτή ή από το
δίσκο 2.

δ. Τοποθετήστε πάλι τον εκτυπωτή πάνω στο δίσκο 2.

5. Ανοίξτε το άνω κάλυµµα. Εάν έχει αποµείνει χαρτί µέσα στον εκτυπωτή, βεβαιωθείτε ότι ο
φορέας έχει µετακινηθεί στα δεξιά του εκτυπωτή, ελευθερώστε τυχόν κοµµάτια χαρτιού ή
τσαλακωµένου µέσου και τραβήξτε το µέσο προς τα εσάς από το επάνω µέρος του εκτυπωτή.

ΠΡΟΕΙ∆/ΣΗ! Μην βάζετε τα χέρια σας στο εσωτερικό του εκτυπωτή, όταν ο εκτυπωτής
είναι ενεργοποιηµένος και το σύστηµα φορέα των κεφαλών εκτύπωσης έχει κολλήσει.
Όταν ανοίξετε το άνω κάλυµµα, το σύστηµα των κεφαλών εκτύπωσης θα επιστρέψει στη
αρχική του θέση στη δεξιά πλευρά του εκτυπωτή. Εάν δεν µετακινηθεί στα δεξιά, σβήστε
τον εκτυπωτή πριν αφαιρέσετε το χαρτί που τυχόν έχει µπλοκάρει.

6. Αφού βγάλετε το µπλοκαρισµένο µέσο εκτύπωσης, κλείστε όλα τα καλύµµατα, ενεργοποιήστε
τον εκτυπωτή (αν τον είχατε απενεργοποιήσει) και στείλτε ξανά την εργασία εκτύπωσης.

Αν αντιµετωπίζετε συχνά εµπλοκές, εκτελέστε έναν έλεγχο τροφοδοσίας χαρτιού για να βεβαιωθείτε
ότι δεν υπάρχουν εµπόδια στη διαδροµή χαρτιού των δίσκων ή της µονάδας εκτύπωσης διπλής
όψης. Σε αυτή τη διαδικασία θα εκτυπωθούν 20 λευκές σελίδες.
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Για να εκτελέσετε έλεγχο τροφοδοσίας χαρτιού

● Ενσωµατωµένος Web server: Κάντε κλικ στην καρτέλα Ρυθµίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή
Υπηρεσίες εκτυπωτή στο αριστερό παράθυρο, ενεργοποιήστε την επιλογή ελέγχου της
τροφοδοσίας χαρτιού από την αναπτυσσόµενη λίστα στην ενότητα Ποιότητα εκτύπωσης και
κάντε κλικ στο κουµπί Εφαρµογή.

● Πρόγραµµα οδήγησης εκτυπωτή (Windows): Κάντε κλικ στην καρτέλα Υπηρεσίες. Στα
Windows 2000, Windows XP και Windows Server 2003, κάντε κλικ στο κουµπί Εκτέλεση
εργασιών σέρβις σε αυτήν τη συσκευή (η επιλογή αυτή είναι διαθέσιµη µόνο εάν έχετε
εγκαταστήσει την Εργαλειοθήκη) και µετά κάντε κλικ στην καρτέλα Υπηρεσίες εκτυπωτών. Κάντε
κλικ στην επιλογή Έλεγχος τροφοδοσίας χαρτιού και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

● Εργαλειοθήκη (Windows): Κάντε κλικ στην καρτέλα Υπηρεσίες εκτυπωτή και µετά κάντε κλικ
στην επιλογή Έλεγχος τροφοδοσίας χαρτιού και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

● HP Printer Utility (Mac OS): Κάντε κλικ στην επιλογή Test Paper Feed (Έλεγχος γραµµής
τροφοδοσίας) στην καρτέλα Information and Support (Πληροφορίες και υποστήριξη).

Για να αποφύγετε εµπλοκές
● Βεβαιωθείτε ότι τίποτα δεν εµποδίζει τη διαδροµή του χαρτιού.

● Μην υπερφορτώνετε τους δίσκους. ∆είτε Κατανόηση προδιαγραφών υποστηριζόµενων µέσων.

● Τοποθετείτε σωστά το χαρτί. ∆είτε Φόρτωση µέσων.

● Κατά την επανατοποθέτηση ενός δίσκου στον εκτυπωτή, µην ασκείτε πίεση. Η βίαιη εισαγωγή µε
ολόκληρη δεσµίδα χαρτιού µπορεί να κάνει τα φύλλα να γλιστρήσουν µέσα στον εκτυπωτή,
προκαλώντας εµπλοκή στον εκτυπωτή ή τροφοδοσία πολλών φύλλων.

● Μην χρησιµοποιείτε καµπυλωµένα ή τσαλακωµένα µέσα εκτύπωσης.

● Να χρησιµοποιείτε πάντα µέσα που συµµορφώνονται ως προς τις προδιαγραφές. ∆είτε Επιλογή
µέσων εκτύπωσης.

● Όταν πρόκειται να στείλετε µια εργασία για εκτύπωση, βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος εξόδου δεν είναι
υπερβολικά γεµάτος.

● Βεβαιωθείτε ότι τα µέσα εκτύπωσης ευθυγραµµίζονται στη δεξιά πλευρά του δίσκου.

● Βεβαιωθείτε ότι οι οδηγοί µήκους και πλάτους του µέσου είναι ρυθµισµένοι ώστε να εφαρµόζουν
στο µέσο, χωρίς να το ζαρώνουν ή να το λυγίζουν.
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5 Αναφορά λυχνιών εκτυπωτή

Οι λυχνίες του εκτυπωτή υποδεικνύουν την κατάσταση του εκτυπωτή και είναι χρήσιµες για το
διαγνωστικό έλεγχο προβληµάτων εκτύπωσης. Η ενότητα αυτή παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τις
λυχνίες του εκτυπωτή, τις πληροφορίες που υποδεικνύουν και την ενέργεια που πρέπει να
εκτελέσετε, εφόσον χρειάζεται.

● Επεξήγηση λυχνιών πίνακα ελέγχου

● Επεξήγηση λυχνιών σύνδεσης δικτύου
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Επεξήγηση λυχνιών πίνακα ελέγχου

1 Κουµπί και λυχνία Ενεργοποίηση

2 Κουµπί Σελίδα διαµόρφωσης 

 HP Officejet Pro K550dtn 

 HP Officejet Pro K550dtwn

3 Κουµπί Άκυρο

4 Κουµπί και λυχνία Συνέχεια

5 Λυχνίες κεφαλών εκτύπωσης

6 Λυχνίες κασετών µελανιού

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την τοποθεσία της HP στο web (www.hp.com/support/
officejetprok550) για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά µε την αντιµετώπιση προβληµάτων ή
τις διορθώσεις και ενηµερώσεις προϊόντων.

Περιγραφή λυχνίας /Μοτίβο λυχνίας  Επεξήγηση και συνιστώµενη ενέργεια

Όλες οι λυχνίες είναι σβηστές.
 

Ο εκτυπωτής είναι απενεργοποιηµένος.

● Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.

● Πατήστε το κουµπί  (κουµπί Ενεργοποίηση).

Η λυχνία Ενεργοποίησης είναι αναµµένη.
 

Ο εκτυπωτής είναι έτοιµος.

▲ ∆εν απαιτείται καµία ενέργεια.
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Περιγραφή λυχνίας /Μοτίβο λυχνίας  Επεξήγηση και συνιστώµενη ενέργεια

Η λυχνία Ενεργοποίησης αναβοσβήνει.
 

Ο εκτυπωτής ενεργοποιείται, απενεργοποιείται ή εκτελεί
µια εργασία εκτύπωσης.

▲ ∆εν απαιτείται καµία ενέργεια.

Ο εκτυπωτής έχει διακόψει προσωρινά τη λειτουργία του
για να στεγνώσει το µελάνι.

▲ Περιµένετε να στεγνώσει το µελάνι.

Η λυχνία Ενεργοποίησης και η λυχνία Συνέχειας
αναβοσβήνουν.

 
Παρουσιάστηκε εµπλοκή µέσου εκτύπωσης στον εκτυπωτή.

▲ Αφαιρέστε όλα τα µέσα εκτύπωσης από το δίσκο
εξόδου. Εντοπίστε το µπλοκαρισµένο χαρτί και
πραγµατοποιήστε απεµπλοκή. ∆είτε ∆ιόρθωση
εµπλοκών.

Ο φορέας του εκτυπωτή έχει σταµατήσει.

● Ανοίξτε το άνω κάλυµµα και αφαιρέστε τυχόν εµπόδια
(όπως µπλοκαρισµένο µέσο).

● Πατήστε το κουµπί  (κουµπί Συνέχεια) για να
συνεχίσετε την εκτύπωση.

● Εάν το σφάλµα παραµένει, απενεργοποιήστε τον
εκτυπωτή και ενεργοποιήστε τον ξανά.

Η λυχνία Ενεργοποίησης είναι αναµµένη και η λυχνία
Συνέχειας αναβοσβήνει.

 
∆εν υπάρχει χαρτί στον εκτυπωτή.

▲ Τοποθετήστε χαρτί και πατήστε το κουµπί  (κουµπί
Συνέχεια).

Ο εκτυπωτής βρίσκεται σε λειτουργία µη αυτόµατης
εκτύπωσης διπλής όψης. Περιµένει να στεγνώσει το
µελάνι για να γυρίσει και να επανατοποθετήσει τις σελίδες.

▲ Τοποθετήστε ξανά τη στοίβα µέσου στον εκτυπωτή

και πατήστε το κουµπί  (κουµπί Συνέχεια).

Η λυχνία Ενεργοποίησης και η λυχνία Συνέχειας είναι
αναµµένες.

 
Ένα κάλυµµα δεν είναι καλά κλειστό.

▲ Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλύµµατα είναι καλά κλειστά.

Το πίσω κάλυµµα πρόσβασης ή η µονάδα εκτύπωσης
διπλής όψης λείπει ή δεν έχει τοποθετηθεί καλά.

▲ Βεβαιωθείτε ότι το πίσω κάλυµµα πρόσβασης (HP
Officejet Pro K550) ή η µονάδα εκτύπωσης διπλής
όψης (HP Officejet Pro K550dtn/K550dtwn) είναι καλά
τοποθετηµένα στο πίσω µέρος του εκτυπωτή.
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Περιγραφή λυχνίας /Μοτίβο λυχνίας  Επεξήγηση και συνιστώµενη ενέργεια

Η λυχνία Ενεργοποίησης και η λυχνία Συνέχειας
αναβοσβήνουν και µία ή περισσότερες από τις λυχνίες
κασετών µελανιού είναι αναµµένες.

 
Μία ή περισσότερες κασέτες µελανιού έχουν λήξει.

ΠΡΟΣΟΧΗ Η συντήρηση ή οι επισκευές που
απαιτούνται για τον εκτυπωτή λόγω της χρήσης
κασετών µελανιού που έχουν λήξει, δεν
καλύπτονται από την εγγύηση.

● Αντικαταστήστε την κασέτα µελανιού που
υποδεικνύεται.

● Εάν επιλέξετε να χρησιµοποιήσετε την κασέτα
µελανιού που έχει λήξει, πατήστε και κρατήστε

πατηµένο το κουµπί  (κουµπί Ενεργοποίηση) και

πατήστε το κουµπί  (κουµπί Συνέχεια) τρεις φορές.
Όλες οι λυχνίες εκτός της λυχνίας Ενεργοποίησης θα
σβήσουν. Βλάβη στον υπολογιστή που είναι
αποτέλεσµα της χρήσης της συγκεκριµένης κασέτας
µελανιού, δε θα καλύπτεται από την εγγύηση.

Η λυχνία Ενεργοποίησης είναι αναµµένη και µία ή
περισσότερες από τις λυχνίες κεφαλής εκτύπωσης
αναβοσβήνουν.

 

Μία ή περισσότερες από τις κεφαλές εκτύπωσης λείπουν.

● Τοποθετήστε την κεφαλή εκτύπωσης που
υποδεικνύεται και προσπαθήστε να εκτυπώσετε.

● Αν το σφάλµα παραµένει, αντικαταστήστε την κεφαλή
εκτύπωσης που υποδεικνύεται.

Η λυχνία Ενεργοποίησης και µία ή περισσότερες από τις
λυχνίες κεφαλών εκτύπωσης αναβοσβήνουν.

 
Μία ή περισσότερες από τις κεφαλές εκτύπωσης είναι
ελαττωµατικές ή απαιτούν προσοχή.

● Βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή εκτύπωσης που
υποδεικνύεται είναι καλά τοποθετηµένη και
προσπαθήστε να εκτυπώσετε. Βγάλτε και
τοποθετήστε ξανά την κεφαλή εκτύπωσης, εάν
χρειάζεται.

● Αν το σφάλµα παραµένει, αντικαταστήστε την κεφαλή
εκτύπωσης που υποδεικνύεται.

Η λυχνία Ενεργοποίησης είναι αναµµένη και µία ή
περισσότερες από τις λυχνίες κασετών µελανιού
αναβοσβήνουν.
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Περιγραφή λυχνίας /Μοτίβο λυχνίας  Επεξήγηση και συνιστώµενη ενέργεια

Μία ή περισσότερες από τις κασέτες µελανιού λείπουν.

● Τοποθετήστε την κασέτα µελανιού που υποδεικνύεται
και προσπαθήστε να εκτυπώσετε.

● Αν το σφάλµα παραµένει, αντικαταστήστε την κασέτα
µελανιού που υποδεικνύεται.

Έχει τελειώσει το µελάνι σε µία ή περισσότερες από τις
κασέτες µελανιού και πρέπει να αντικατασταθούν για να
µπορέσετε να συνεχίσετε την εκτύπωση.

▲ Αντικαταστήστε την κασέτα µελανιού που
υποδεικνύεται.

Η λυχνία Ενεργοποίησης και µία ή περισσότερες από τις
λυχνίες κασετών µελανιού αναβοσβήνουν.

 
Μία ή περισσότερες από τις κασέτες µελανιού είναι
ελαττωµατικές ή απαιτούν προσοχή.

● Βεβαιωθείτε ότι η κασέτα µελανιού που υποδεικνύεται
είναι καλά τοποθετηµένη και προσπαθήστε να
εκτυπώσετε.

● Αν το σφάλµα παραµένει, αντικαταστήστε την κασέτα
µελανιού που υποδεικνύεται.

Η λυχνία Ενεργοποίησης είναι αναµµένη και µία ή
περισσότερες από τις λυχνίες κασετών µελανιού είναι
αναµµένες.

Η λυχνία Ενεργοποίησης αναβοσβήνει και µία ή
περισσότερες από τις λυχνίες κασετών µελανιού είναι
αναµµένες.

 
Μία ή περισσότερες από τις κασέτες µελανιού έχουν
χαµηλό επίπεδο µελανιού και θα πρέπει να
αντικατασταθούν σύντοµα.

▲ Ετοιµάστε νέες κασέτες µελανιού και αντικαταστήστε
τις παλιές µόλις αδειάσουν.

Η λυχνία Σελίδας διαµόρφωσης αναβοσβήνει.

(HP Officejet Pro K550dtwn)
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Περιγραφή λυχνίας /Μοτίβο λυχνίας  Επεξήγηση και συνιστώµενη ενέργεια

Εκτελείται µία από τις παρακάτω διαδικσίες:

● Ο εκτυπωτής προετοιµάζεται για ασύρµατη
επικοινωνία.

● Εάν χρησιµοποιείτε SecureEasySetup (SES) για τη
ρύθµιση του εκτυπωτή, ο εκτυπωτής ίσως προσπαθεί
να συνδεθεί στο ασύρµατο δίκτυο.

● Εάν χρησιµοποιείτε το Windows Connect NowTM για
τη ρύθµιση του εκτυπωτή, ο εκτυπωτής λαµβάνει
πληροφορίες ασύρµατης σύνδεσης από τη µονάδα
flash USB.

Καθεµιά από τις διαδικασίες αυτές διαρκεί λιγότερο από 2
λεπτά.

▲ ∆εν απαιτείται καµία ενέργεια.

Η λυχνία Σελίδας διαµόρφωσης είναι αναµµένη.

(HP Officejet Pro K550dtwn)

 
Ο εκτυπωτής βρίσκεται σε λειτουργία ασύρµατης
επικοινωνίας.

▲ ∆εν απαιτείται καµία ενέργεια.

Όλες οι λυχνίες είναι αναµµένες.
 

Παρουσιάστηκε ανεπανόρθωτο σφάλµα. ∆είτε Όλες οι
λυχνίες του εκτυπωτή είναι αναµµένες.
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Επεξήγηση λυχνιών σύνδεσης δικτύου

1 Λυχνία δραστηριότητας

2 Σύνδεση δικτύου

3 Λυχνία σύνδεσης

Σηµείωση Η ασύρµατη επικοινωνία του εκτυπωτή απενεργοποιείται όταν ο εκτυπωτής
συνδέεται µέσω καλωδίου δικτύου.

Περιγραφή λυχνίας /Μοτίβο λυχνίας  Επεξήγηση και συνιστώµενη ενέργεια

Η λυχνία σύνδεσης είναι αναµµένη. Η λυχνία
δραστηριότητας είναι σβηστή.

 
Ο εκτυπωτής είναι συνδεδεµένος στο δίκτυο αλλά δεν
λαµβάνει ούτε µεταδίδει δεδοµένα µέσω του δικτύου. Ο
εκτυπωτής είναι αναµµένος και σε κατάσταση αναµονής.

▲ ∆εν απαιτείται καµία ενέργεια.
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Περιγραφή λυχνίας /Μοτίβο λυχνίας  Επεξήγηση και συνιστώµενη ενέργεια

Η λυχνία σύνδεσης είναι αναµµένη. Η λυχνία
δραστηριότητας αναβοσβήνει.

 
Ο εκτυπωτής λαµβάνει ή µεταδίδει δεδοµένα µέσω του
δικτύου.

▲ ∆εν απαιτείται καµία ενέργεια.

Η λυχνία σύνδεσης είναι σβηστή. Η λυχνία
δραστηριότητας είναι σβηστή.

 

Ο εκτυπωτής είναι απενεργοποιηµένος ή δεν είναι
συνδεδεµένος στο δίκτυο.

▲ Εάν ο εκτυπωτής είναι απενεργοποιηµένος,
ενεργοποιήστε τον. Αν ο εκτυπωτής είναι
ενεργοποιηµένος και υπάρχει καλώδιο δικτύου
συνδεδεµένο, ανατρέξτε στην ενότητα Προβλήµατα
στη σύνδεση µε δίκτυο.
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6 ∆ιαµόρφωση και διαχείριση εκτυπωτή

Η ενότητα αυτή περιέχει πληροφορίες για τα παρακάτω θέµατα:

● ∆ιαχείριση του εκτυπωτή

● Κατανόηση της σελίδας διαµόρφωσης

● ∆ιαµόρφωση εκτυπωτή (Windows)

● ∆ιαµόρφωση του εκτυπωτή (Mac OS)

● Ρύθµιση εκτυπωτή για ασύρµατη επικοινωνία (HP Officejet Pro K550dtwn)

● Κατάργηση εγκατάστασης του λογισµικού εκτυπωτή
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∆ιαχείριση του εκτυπωτή
Επισκόπηση εργασιών διαχείρισης εκτυπωτή
Στον παρακάτω πίνακα περιγράφονται τα συνηθισµένα εργαλεία του εκτυπωτή που µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για τη διαχείρισή του. Συγκεκριµένες διαδικασίες ίσως να περιλαµβάνουν και άλλες
µεθόδους. Για πληροφορίες σχετικά µε την πρόσβαση στα εργαλεία και τη χρήση αυτών, ανατρέξτε
στην ενότητα Επισκόπηση εργαλείων διαχείρισης εκτυπωτή.

Σηµείωση Οι χρήστες Mac OS µπορούν να χρησιµοποιήσουν τον πίνακα ελέγχου, τον
ενσωµατωµένο Web server και το HP Printer Utility. Οι χρήστες Windows µπορούν να
χρησιµοποιήσουν τον πίνακα ελέγχου, τον ενσωµατωµένο Web server, το πρόγραµµα
οδήγησης εκτυπωτή, την Εργαλειοθήκη, το HP Web Jetadmin και το myPrintMileage.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το λογισµικό HP Web Jetadmin, ανοίξτε το
συγκεκριµένο λογισµικό και ανατρέξτε στην τεκµηρίωσή του. Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά µε το myPrintMileage, επισκεφθείτε την τοποθεσία του myPrintMileage στο web.

Αν θέλετε να... ...χρησιµοποιήσετε αυτά τα εργαλεία.*

 Τµήµατα
του πίνακα
ελέγχου

Ενσωµατωµένος
Web server

Εργαλειοθήκη
(Windows)

HP Printer Utility
(Mac OS)

Λογισµικό
HP Web
Jetadmin

myPrint
Mileage

Παρακολούθηση εκτυπωτή

▲ Κατάσταση
αναλώσιµων

▲ Χρήση αναλώσιµων
και µέσων

     

▲ Λειτουργία και
κατάσταση

  

∆ιαχείριση εκτυπωτή

▲ Συντήρηση εκτυπωτή    

▲ Ασφάλεια εκτυπωτή     

▲ Χρόνος λειτουργίας
εξοικονόµησης
ενέργειας

     

▲ Ρυθµίσεις δίσκου    

▲ Προειδοποιήσεις και
µηνύµατα
ειδοποίησης
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Αν θέλετε να... ...χρησιµοποιήσετε αυτά τα εργαλεία.*

∆ιαµόρφωση ρυθµίσεων δικτύου

▲ ∆ιαµόρφωση
ρυθµίσεων δικτύου

    

Παρακολούθηση εκτυπωτή
Σε αυτήν την ενότητα παρέχονται οδηγίες για την παρακολούθηση του εκτυπωτή.

Χρησιµοποιήστε αυτό το εργαλείο... ...για να λάβετε τις παρακάτω πληροφορίες.

Πίνακας ελέγχου Λαµβάνετε πληροφορίες σχετικά µε την κατάσταση των
εργασιών που επεξεργάζονται, την κατάσταση λειτουργίας
του εκτυπωτή και την κατάσταση των δοχείων µελάνης και
των κεφαλών εκτύπωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Αναφορά λυχνιών
εκτυπωτή.

Ενσωµατωµένος Web server ● Πληροφορίες κατάστασης εκτυπωτή: Κάντε κλικ στην
καρτέλα Πληροφορίες και µετά κάντε κλικ σε µια επιλογή
διαθέσιµη στο αριστερό παράθυρο.

● Κατάσταση δοχείων µελάνης και κεφαλών
εκτύπωσης: Κάντε κλικ στην καρτέλα Πληροφορίες και
µετά στην επιλογή Αναλώσιµα µελανιού στο αριστερό
παράθυρο.

● Συνολική χρήση µελανιού και µέσων: Κάντε κλικ στην
καρτέλα Πληροφορίες και µετά στην επιλογή Χρήση στο
αριστερό παράθυρο.

Εργαλειοθήκη (Windows) ● Πληροφορίες δοχείων µελανιού: Κάντε κλικ στην
καρτέλα Κατάσταση εκτυπωτή για να προβάλετε
πληροφορίες για τη στάθµη του µελανιού και µετά κάντε
κλικ στο κουµπί Πληροφορίες δοχείων µελάνης για να
προβάλετε πληροφορίες σχετικά µε την αντικατάσταση
των δοχείων µελάνης και τις ηµεροµηνίες λήξης.

● Σφάλµατα εκτυπωτή: Κάντε κλικ στην καρτέλα
Κατάσταση εκτυπωτή, στην επιλογή Προτιµήσεις και
µετά επιλέξτε ένα ή περισσότερα πλαίσια ελέγχου για να
ενεργοποιήσετε την προβολή των σφαλµάτων ή των
προειδοποιήσεων του εκτυπωτή.

HP Printer Utility (Mac OS) ▲ Πληροφορίες δοχείων µελανιού: Ανοίξτε την καρτέλα
Information and Support (Πληροφορίες και υποστήριξη)
και κάντε κλικ στην επιλογή Supplies Status (Κατάσταση
αναλώσιµων).
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∆ιαχείριση εκτυπωτή
Σε αυτή την ενότητα δίνονται πληροφορίες για τη διαχείριση του εκτυπωτή και την αλλαγή ρυθµίσεων.

Χρησιµοποιήστε αυτό το εργαλείο... ...για να κάνετε τα εξής.

Πίνακας ελέγχου ▲ Επαναφορά κωδικού πρόσβασης διαχειριστή και
ρυθµίσεων δικτύου: Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το

κουµπί  /  (κουµπί Σελίδα διαµόρφωσης), πατήστε το

κουµπί  (κουµπί Συνέχειας) τρεις φορές και αφήστε το

κουµπί  /  (κουµπί Σελίδα διαµόρφωσης). Για αναλυτικές
οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα Συµβουλές και πηγές
αντιµετώπισης προβληµάτων.

Ενσωµατωµένος Web server ● Αλλαγή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή: Κάντε κλικ στην
καρτέλα Ρυθµίσεις και µετά στην επιλογή Ασφάλεια στο
αριστερό παράθυρο.

● Αλλαγή ρυθµίσεων δίσκου: Κάντε κλικ στην καρτέλα
Ρυθµίσεις και µετά στην επιλογή ∆ιαχείριση χαρτιού στο
αριστερό παράθυρο.

● Εκτέλεση εργασιών συντήρησης εκτυπωτή: Κάντε κλικ στην
καρτέλα Ρυθµίσεις και µετά στην επιλογή Υπηρεσίες
εκτυπωτών στο αριστερό παράθυρο.

Εργαλειοθήκη (Windows) ● Αλλαγή ρυθµίσεων δίσκου: Κάντε κλικ στην καρτέλα
Υπηρεσίες εκτυπωτών και έπειτα στην επιλογή ∆ιαχείριση
χαρτιού.

● Εκτέλεση εργασιών συντήρησης εκτυπωτή: Κάντε κλικ στην
καρτέλα Υπηρεσίες εκτυπωτών και κάντε κλικ στο κουµπί της
εργασίας που θέλετε να πραγµατοποιήσετε.

● Ρύθµιση προειδοποιήσεων και ειδοποιήσεων: Κάντε κλικ
στην καρτέλα Κατάσταση εκτυπωτή και έπειτα στην επιλογή
Προτιµήσεις.
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Χρησιµοποιήστε αυτό το εργαλείο... ...για να κάνετε τα εξής.

Πρόγραµµα οδήγησης εκτυπωτή (Windows) Εκτέλεση εργασιών συντήρησης εκτυπωτή:

1. Στην επιφάνεια εργασίας των Windows, κάντε κλικ στο κουµπί
Έναρξη, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή
Ρυθµίσεις και µετά κάντε κλικ στην επιλογή Εκτυπωτές ή
Εκτυπωτές και φαξ.

2. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή και έπειτα επιλέξτε
Ιδιότητες, Προεπιλογές εγγράφου ή Προτιµήσεις εκτύπωσης.

3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Υπηρεσίες. Στα Windows 2000,
Windows XP και Windows Server 2003, κάντε κλικ στο κουµπί
Εκτέλεση εργασιών σέρβις σε αυτήν τη συσκευή (η επιλογή
αυτή είναι διαθέσιµη µόνο εάν έχετε εγκαταστήσει την
Εργαλειοθήκη) και µετά κάντε κλικ στην καρτέλα Υπηρεσίες
εκτυπωτών. Κάντε κλικ στο κουµπί της εργασίας που θέλετε να
πραγµατοποιήσετε.

HP Printer Utility (Mac OS) ● Αλλαγή ρυθµίσεων δίσκου: Κάντε κλικ στη επιλογή Trays
Configuration (Ρύθµιση δίσκων) από τον πίνακα Printer
Settings (Ρυθµίσεις εκτυπωτή).

● Εκτέλεση εργασιών συντήρησης εκτυπωτή: Ανοίξτε την
καρτέλα Information and Support (Πληροφορίες και
υποστήριξη) και κάντε κλικ στην εργασία που θέλετε να
εκτελέσετε.

∆ιαµόρφωση ρυθµίσεων δικτύου
Σε αυτή την ενότητα δίνονται πληροφορίες για τη διαµόρφωση των ρυθµίσεων δικτύου του εκτυπωτή.

Για µια λίστα µε τις τρέχουσες ρυθµίσεις, εκτυπώστε µια σελίδα διαµόρφωσης. ∆είτε Κατανόηση της
σελίδας διαµόρφωσης.

Χρησιµοποιήστε αυτό το εργαλείο... ...για να κάνετε τα εξής.

Ενσωµατωµένος διακοµιστής Web ● ∆ιαµόρφωση ρυθµίσεων δικτύου: Κάντε κλικ στην καρτέλα
∆ικτύωση.

● Ρύθµιση στατικής διεύθυνσης ΙΡ: Κάντε κλικ στην καρτέλα
∆ικτύωση, επιλέξτε Μη αυτόµατη IP από την αναπτυσσόµενη
λίστα ∆ιαµόρφωση διεύθυνσης IP, εισάγετε τη στατική
διεύθυνση IP στο πλαίσιο Μη αυτόµατη διεύθυνση IP, εισάγετε
τη Μη αυτόµατη µάσκα subnet και τη Μη αυτόµατη
προεπιλεγµένη πύλη, αν χρειάζεται και κάντε κλικ στο κουµπί
Εφαρµογή.

Σηµείωση ∆ε συνιστάται να εκχωρήσετε στατική
διεύθυνση ΙΡ στον εκτυπωτή. Ωστόσο, η στατική
διεύθυνση ΙΡ ίσως λύσει ορισµένα προβλήµατα
εγκατάστασης και εκτύπωσης, όπως µια διένεξη µε
προσωπικό τείχος προστασίας.
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Επισκόπηση εργαλείων διαχείρισης εκτυπωτή

Ενσωµατωµένος Web server
Όταν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεµένος σε δίκτυο, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τον ενσωµατωµένο
web server του εκτυπωτή για να εµφανίσετε τις πληροφορίες κατάστασης, να αλλάξετε ρυθµίσεις και
να διαχειριστείτε τον εκτυπωτή από τον υπολογιστή σας.

Σηµείωση Για µια λίστα µε τις απαιτήσεις συστήµατος για τον ενσωµατωµένο Web server,
ανατρέξτε στην ενότητα Προδιαγραφές εκτυπωτή. Μερικές ρυθµίσεις ίσως να απαιτούν
κωδικό πρόσβασης. Μπορείτε να ανοίξετε και να χρησιµοποιήσετε τον ενσωµατωµένο Web
server χωρίς σύνδεση στο Internet. Ωστόσο, ορισµένες λειτουργίες δεν θα είναι διαθέσιµες.

Για να ανοίξετε τον ενσωµατωµένο Web server

Μπορείτε να ανοίξετε τον ενσωµατωµένο Web server µε τους παρακάτω τρόπους:

Σηµείωση Για να ανοίξετε τον ενσωµατωµένο Web server από το πρόγραµµα οδήγησης του
εκτυπωτή (Windows), την Εργαλειοθήκη (Windows) ή το HP Printer Utility (Mac OS), ο
εκτυπωτής πρέπει να βρίσκεται σε δίκτυο και πρέπει να έχει διεύθυνση IP.

● Πρόγραµµα περιήγησης στο Web: Σε ένα υποστηριζόµενο πρόγραµµα περιήγησης στο Web
στον υπολογιστή σας, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ΙΡ που έχει εκχωρηθεί στον εκτυπωτή.

Για παράδειγµα, εάν η διεύθυνση IP είναι 123.123.123.123, πληκτρολογήστε την ακόλουθη
διεύθυνση στο πρόγραµµα περιήγησης στο Web: http://123.123.123.123

Η διεύθυνση IP του εκτυπωτή αναγράφεται στη σελίδα διαµόρφωσης. ∆είτε Κατανόηση της
σελίδας διαµόρφωσης.

Αφού ανοίξετε τον ενσωµατωµένο Web server, µπορείτε να ορίσετε σελιδοδείκτη σε αυτόν, ώστε
στο µέλλον να επιστρέφετε γρήγορα σε αυτόν.

● Πρόγραµµα οδήγησης εκτυπωτή (Windows): Κάντε κλικ στην καρτέλα Υπηρεσίες και κάντε
κλικ στο κουµπί για να ανοίξει ο ενσωµατωµένος Web server.

● Εργαλειοθήκη (Windows): Κάντε κλικ στην καρτέλα Πληροφορίες και κάντε κλικ στο κουµπί για
να ανοίξει ο ενσωµατωµένος Web server.

● HP Printer Utility (Mac OS): Κάντε κλικ στην επιλογή EWS στην καρτέλα Information and
Support (Πληροφορίες και υποστήριξη).

Σελίδες ενσωµατωµένου Web server

Ο ενσωµατωµένος Web server περιέχει σελίδες τις οποίες µπορείτε να χρησιµοποιήσετε για να δείτε
πληροφορίες σχετικά µε το προϊόν και να αλλάξετε τις ρυθµίσεις του εκτυπωτή. Οι σελίδες περιέχουν
επίσης συνδέσεις σε άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Σελίδες Περιεχόµενα

Πληροφορίες Εµφανίζει τις πληροφορίες κατάστασης του εκτυπωτή, τα
αναλώσιµα και τη χρήση µελάνης και ένα αρχείο καταγραφής µε τα
συµβάντα του εκτυπωτή (όπως σφάλµατα).
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Σελίδες Περιεχόµενα

Ρυθµίσεις Εµφανίζει τις ρυθµίσεις που έχουν διαµορφωθεί για τον εκτυπωτή
και σας δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε αυτές τις ρυθµίσεις.

∆ικτύωση Εµφανίζει την κατάσταση δικτύου και τις ρυθµίσεις δικτύου που
έχουν διαµορφωθεί για τον εκτυπωτή. Αυτές οι σελίδες
εµφανίζονται µόνο εάν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεµένος σε δίκτυο.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε ∆ιαµόρφωση ρυθµίσεων
δικτύου.

Άλλες συνδέσεις Συνδέεστε σε άλλες πηγές, συµπεριλαµβανοµένων ηλεκτρονικών
υπηρεσιών, όπως HP Instant Support, myPrintMileage και
ηλεκτρονικής παραγγελίας αναλώσιµων. ∆είτε HP Instant Support
και myPrintMileage.

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε ή να προσαρµόσετε µια σύνδεση
σε µια τοποθεσία Web της επιλογής σας. Η σύνδεση θα εµφανιστεί
στο αριστερό παράθυρο σε όλες τις σελίδες του ενσωµατωµένου
Web server.

Εργαλειοθήκη (Windows)
Η Εργαλειοθήκη παρέχει πληροφορίες για την κατάσταση και τη συντήρηση του εκτυπωτή. Επίσης,
παρέχει συνδέσεις σε αυτό τον οδηγό για βοήθεια σχετικά µε την εκτέλεση βασικών εργασιών
εκτύπωσης και την επίλυση προβληµάτων.

Σηµείωση Μπορείτε να εγκαταστήσετε την Εργαλειοθήκη από το Starter CD,
ενεργοποιώντας την επιλογή πλήρους εγκατάστασης, εφόσον ο υπολογιστής σας πληροί τις
απαιτήσεις συστήµατος.

Για να παρακολουθήσετε έναν εκτυπωτή σε µια κοινόχρηστη θύρα (για παράδειγµα, \
\όνοµα_θύρας\όνοµα_εκτυπωτή) από έναν υπολογιστή-πελάτη, η Εργαλειοθήκη πρέπει να
εκτελείται στον υπολογιστή του διακοµιστή καθώς και στον υπολογιστή-πελάτη.

Για να ανοίξετε την Εργαλειοθήκη

▲ Από το µενού Έναρξη στον υπολογιστή, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή
Προγράµµατα, µετά στο όνοµα του εκτυπωτή και µετά κάντε κλικ στο εικονίδιο Εργαλειοθήκη.

Καρτέλες Εργαλειοθήκης

Η Εργαλειοθήκη περιέχει τις εξής καρτέλες.

Καρτέλες Περιεχόµενα

Κατάσταση εκτυπωτή ● Επιλεγµένος εκτυπωτής: Εµφανίζει µια λίστα µε τους
εγκατεστηµένους εκτυπωτές που υποστηρίζονται από την
Εργαλειοθήκη.

● Πληροφορίες επιπέδου µελανιού: Εµφανίζει το εκτιµώµενο
επίπεδο µελανιού για κάθε κασέτα.
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Καρτέλες Περιεχόµενα

● Παραγγελία αναλωσίµων: Παρέχει πρόσβαση σε µια
τοποθεσία Web όπου µπορείτε να παραγγείλετε αναλώσιµα
εκτύπωσης ηλεκτρονικά για τον εκτυπωτή.

● Πληροφορίες δοχείων µελάνης: Εµφανίζει τους αριθµούς
παραγγελίας και τις ηµεροµηνίες λήξης για τις τοποθετηµένες
κασέτες µελανιού.

● Προτιµήσεις: Σας επιτρέπει να ορίσετε τις προτιµήσεις σας,
όπως να καθορίσετε εάν θα εµφανίζονται µηνύµατα
σφαλµάτων και εάν θα ακούγεται ηχητική προειδοποίηση όταν
παρουσιάζονται σφάλµατα εκτυπωτή ή εκτύπωσης.

Πληροφορίες ● Πληροφορίες εκτυπωτή: Παρέχει σύνδεση στο
myPrintMileage και εµφανίζει πληροφορίες για την κατάσταση
του υλικού εκτυπωτή και των κεφαλών εκτύπωσης.

● Πληροφορίες Βοήθειας: Παρέχει συνδέσεις στο HP Instant
Support, την Υποστήριξη πελατών της HP και ηλεκτρονική
δήλωση του εκτυπωτή, καθώς και αυτόν τον οδηγό για βοήθεια
στην εκτέλεση βασικών εργασιών εκτύπωσης και αντιµετώπιση
προβληµάτων. ∆είτε HP Instant Support.

Υπηρεσίες εκτυπωτών ● Εκτύπωση διαγνωστικών ποιότητας εκτύπωσης: Σας
επιτρέπει να κάνετε διάγνωση των προβληµάτων που
επηρεάζουν την ποιότητα εκτύπωσης του εκτυπωτή. ∆είτε Για
να εκτυπώσετε τη σελίδα διαγνωστικών ποιότητας εκτύπωσης.

● Έλεγχος τροφοδοσίας χαρτιού: Σας επιτρέπει να ελέγχετε το
µηχανισµό τροφοδοσίας χαρτιού µιας προέλευσης χαρτιού.
Ανατρέξτε στις οδηγίες στην ενότητα ∆ιόρθωση εµπλοκών.

● Εκτύπωση σελίδας διαµόρφωσης: Σας επιτρέπει να
εκτυπώνετε τη σελίδα διαµόρφωσης του εκτυπωτή. Η σελίδα
αυτή περιλαµβάνει πληροφορίες σχετικά µε τον εκτυπωτή και
τα αναλώσιµα. ∆είτε Κατανόηση της σελίδας διαµόρφωσης.

● Ευθυγράµµιση κεφαλών εκτύπωσης: Σας καθοδηγεί στη
διαδικασία ευθυγράµµισης των κεφαλών εκτύπωσης. ∆είτε Για
να ευθυγραµµίσετε τις κεφαλές εκτύπωσης.

● Καθαρισµός κεφαλών εκτύπωσης: Σας καθοδηγεί στη
διαδικασία καθαρισµού των κεφαλών εκτύπωσης. ∆είτε Για να
καθαρίσετε τις κεφαλές εκτύπωσης.

● Βαθµονόµηση γραµµής τροφοδοσίας: Σας επιτρέπει να
πραγµατοποιείτε βαθµονόµηση της γραµµής τροφοδοσίας.
∆είτε Για να κάνετε βαθµονόµηση της γραµµής τροφοδοσίας.

● Μικρορύθµιση χρωµάτων: Σας επιτρέπει να µικρορυθµίζετε
τα χρώµατα για τη διόρθωση προβληµάτων στις χρωµατικές
διαβαθµίσεις. ∆είτε Μικρορύθµιση χρωµάτων.

● ∆ιαχείριση χαρτιού: Σας επιτρέπει να ρυθµίσετε το κλείδωµα
δίσκων και να επιλέξετε προεπιλεγµένο δίσκο (εάν έχετε
τοποθετήσει το δίσκο 2). ∆είτε Ρύθµιση δίσκων.
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HP Printer Utility (Mac OS)
Το HP Printer Utility περιέχει εργαλεία για τη διαµόρφωση των ρυθµίσεων εκτύπωσης, τη
βαθµονόµηση του εκτυπωτή, τον καθαρισµό των κεφαλών εκτύπωσης, την εκτύπωση της σελίδας
διαµόρφωσης του εκτυπωτή, την ηλεκτρονική παραγγελία αναλωσίµων και την εύρεση πληροφοριών
υποστήριξης στην τοποθεσία Web.

Για να ανοίξετε το HP Printer Utility

1. Στο Finder, επιλέξτε Computer (Υπολογιστής) από το µενού Go (Μετάβαση).

2. Επιλέξτε Library (Βιβλιοθήκη) και στη συνέχεια επιλέξτε Printers (Εκτυπωτές).

3. Επιλέξτε hp, Utilities (Βοηθητικά προγράµµατα) και µετά επιλέξτε HP Printer Selector (Επιλογέας
εκτυπωτή HP).

4. Επιλέξτε τον εκτυπωτή και κάντε κλικ στην επιλογή Launch Utility (Εκκίνηση βοηθητικού
προγράµµατος).

Καρτέλες του HP Printer Utility

Καρτέλα "Information and Support" (Πληροφορίες και υποστήριξη)

● Supplies Status (Κατάσταση αναλωσίµων): Εµφανίζει πληροφορίες για τις κεφαλές
εκτύπωσης και κασέτες µελανιού που είναι τοποθετηµένες.

● Device Information (Πληροφορίες συσκευής): Εµφανίζει πληροφορίες σχετικά µε το µοντέλο
και τον αριθµό σειράς του εκτυπωτή. Επιπλέον, σας επιτρέπει να εκτυπώνετε τη σελίδα
διαµόρφωσης του εκτυπωτή. Η σελίδα αυτή περιλαµβάνει πληροφορίες σχετικά µε τον εκτυπωτή
και τα αναλώσιµα. ∆είτε Κατανόηση της σελίδας διαµόρφωσης.

● Print PQ Diagnostic Page (Εκτύπωση διαγνωστικών ποιότητας εκτύπωσης): Σας επιτρέπει
να κάνετε διάγνωση των προβληµάτων που επηρεάζουν την ποιότητα εκτύπωσης του εκτυπωτή.
∆είτε Για να εκτυπώσετε τη σελίδα διαγνωστικών ποιότητας εκτύπωσης.

● Test Paper Feed (Έλεγχος τροφοδοσίας χαρτιού): Σας επιτρέπει να ελέγξετε το µηχανισµό
τροφοδοσίας χαρτιού µιας προέλευσης χαρτιού. Ανατρέξτε στις οδηγίες στην ενότητα ∆ιόρθωση
εµπλοκών.

● Clean (Καθαρισµός): Σας καθοδηγεί στη διαδικασία καθαρισµού των κεφαλών εκτύπωσης.
∆είτε Για να καθαρίσετε τις κεφαλές εκτύπωσης.

● Align (Ευθυγράµµιση): Σας καθοδηγεί στη διαδικασία ευθυγράµµισης των κεφαλών
εκτύπωσης. ∆είτε Για να ευθυγραµµίσετε τις κεφαλές εκτύπωσης.

● Calibrate Color (Μικρορύθµιση χρωµάτων): Σας επιτρέπει να µικρορυθµίσετε τα χρώµατα για
τη διόρθωση προβληµάτων στις χρωµατικές διαβαθµίσεις. ∆είτε Μικρορύθµιση χρωµάτων.

● Calibrate Linefeed (Βαθµονόµηση γραµµής τροφοδοσίας): Σας επιτρέπει να
πραγµατοποιείτε βαθµονόµηση της γραµµής τροφοδοσίας. ∆είτε Για να κάνετε βαθµονόµηση της
γραµµής τροφοδοσίας.

● HP Support (Υποστήριξη ΗΡ): Αποκτάτε πρόσβαση στην τοποθεσία της HP στο Web όπου
µπορείτε να βρείτε υποστήριξη για τον εκτυπωτή, να δηλώσετε τον εκτυπωτή και να βρείτε
πληροφορίες σχετικά µε την επιστροφή και την ανακύκλωση χρησιµοποιηµένων αναλωσίµων
εκτύπωσης.
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Καρτέλα "Printer Settings" (Ρυθµίσεις εκτυπωτή)

● Trays Configuration (∆ιαµόρφωση δίσκων): Ορίστε τον προεπιλεγµένο τύπο και µέγεθος
µέσου για ένα δίσκο και ορίστε την προτεραιότητα δίσκου. ∆είτε Ρύθµιση δίσκων.

● Network Settings (Ρυθµίσεις δικτύου): ∆ιαµορφώστε τις ρυθµίσεις IP για σύνδεση δικτύου.

Network Printer Setup Utility (Mac OS)
Το εργαλείο αυτό σας επιτρέπει να διαµορφώνετε τις ρυθµίσεις δικτύου του εκτυπωτή. Μπορείτε να
διαµορφώσετε ρυθµίσεις ασύρµατης λειτουργίας, όπως όνοµα θέσης δικτύου και ασύρµατη
λειτουργία, καθώς και ρυθµίσεις ενσύρµατης λειτουργίας όπως διεύθυνση TCP/IP, δροµολογητή και
µάσκα subnet.

Για να ανοίξετε το Network Printer Setup Utility (Βοηθητικό πρόγραµµα ρύθµισης δικτύου
εκτυπωτή)

1. Στο Finder, επιλέξτε Computer (Υπολογιστής) από το µενού Go (Μετάβαση).

2. Επιλέξτε Library (Βιβλιοθήκη) και στη συνέχεια επιλέξτε Printers (Εκτυπωτές).

3. Επιλέξτε hp, Utilities (Βοηθητικά προγράµµατα) και µετά επιλέξτε Network Printer Setup Utility
(Βοηθητικό πρόγραµµα ρύθµισης δικτύου εκτυπωτή).

4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να διαµορφώσετε τις ρυθµίσεις δικτύου του εκτυπωτή.

Λογισµικό HP Web Jetadmin
Το λογισµικό HP Web Jetadmin είναι µια λύση διαχείρισης µε βάση το Web για αποµακρυσµένη
εγκατάσταση, διαµόρφωση (µεµονωµένα ή και µαζικά), παρακολούθηση κατάστασης
(συµπεριλαµβανοµένων των επιπέδων των αναλωσίµων), πραγµατοποίηση αποµακρυσµένων
διαγνωστικών ελέγχων και αντιµετώπιση προβληµάτων σε πολλά περιφερειακά δικτύου της HP ή
άλλων κατασκευαστών.

Μόλις εγκαταστήσετε το λογισµικό, µπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό από οποιοδήποτε
σηµείο στο τοπικό σας δίκτυο, χρησιµοποιώντας ένα τυπικό πρόγραµµα περιήγησης στο Web. Για
περισσότερες πληροφορίες ή για να λάβετε το λογισµικό, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/
webjetadmin.

HP Instant Support
Το HP Instant Support είναι µια οικογένεια εργαλείων Web για την αντιµετώπιση προβληµάτων. Σας
βοηθάει στο γρήγορο προσδιορισµό, στη διάγνωση και στην επίλυση προβληµάτων εκτύπωσης.

Το HP Instant Support παρέχει τις παρακάτω πληροφορίες για τη συσκευή:

● Εύκολη πρόσβαση σε συµβουλές αντιµετώπισης προβληµάτων: Παρέχει συµβουλές
προσαρµοσµένες στη δική σας συσκευή.

● Ανάλυση συγκεκριµένων σφαλµάτων συσκευής: Παρέχει άµεση πρόσβαση σε πληροφορίες
που µπορούν να σας βοηθήσουν να διορθώσετε µηνύµατα σφάλµατος της συσκευής σας. Για να
δείτε µια περιγραφή του προβλήµατος καθώς και συστάσεις για την αντιµετώπιση ή την
πρόληψη του προβλήµατος, κάντε κλικ στη σύνδεση µέσα στο µήνυµα. Για να εµφανίσετε µια
λίστα µε προηγούµενα σφάλµατα της συσκευής, κάντε κλικ στην επιλογή Ειδοποιήσεις στα
αριστερά της σελίδας HP Instant Support.
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● Ειδοποίηση για ενηµερώσεις προγράµµατος οδήγησης συσκευής: Σας ειδοποιεί όταν
υπάρχει διαθέσµη µια ενηµέρωση για το πρόγραµµα οδήγησης του εκτυπωτή. Εµφανίζεται ένα
µήνυµα στην αρχική σελίδα του HP Instant Support. Κάντε κλικ στη σύνδεση µέσα στο µήνυµα
για να µεταβείτε απευθείας στην ενότητα λήψης στην τοποθεσία της HP στο Web.

● Λήψη υπηρεσιών υποστήριξης: Παρέχει µια λίστα µε τις υπηρεσίες υποστήριξης που είναι
διαθέσιµες για τη συσκευή σας.

● ∆ιαχείριση χρήσης µελανιού και µέσων (myPrintMileage): Σας βοηθά στη διαχείριση και την
πρόβλεψη της χρήσης των αναλωσίµων του εκτυπωτή. 

● Αυτόµατος διαγνωστικός έλεγχος συσκευής: Εκτελεί διαγνωστικό έλεγχο στη συσκευή σας.
Επιλέξτε Εκτυπωτής από το µενού Αυτόµατη βοήθεια στη σελίδα του Instant Support για να
ξεκινήσει η διαδικασία διάγνωσης των συσκευών. Το HP Instant Support ελέγχει τον υπολογιστή
και εµφανίζεται µια λίστα µε τις διαµορφωµένες συσκευές. Όταν επιλέξετε τη συσκευή στην
οποία θέλετε να κάνετε διάγνωση, το HP Instant Support µπορεί να σας βοηθήσει µε εργασίες,
όπως επιβεβαίωση ότι έχετε το τελευταίο πρόγραµµα οδήγησης της συσκευής και απόκτηση
πρόσβασης σε αναφορές σχετικά µε την κατάσταση της συσκευής και λεπτοµερείς πληροφορίες
διαγνωστικού ελέγχου των συσκευών. Εάν εντοπιστούν σφάλµατα κατά τη διάρκεια αυτής της
διαδικασίας, έχετε την επιλογή να πραγµατοποιήσετε ενηµερώσεις στα προγράµµατα οδήγησης
των συσκευών, ή να πραγµατοποιήσετε διαγνωστικούς ελέγχους στη συσκευή.

● Ηλεκτρονική βοήθεια ειδικών της HP (Active Chat): Παρέχει προσαρµοσµένη βοήθεια από
ειδικούς υποστήριξης της HP µέσω του Web, οποιαδήποτε στιγµή. Απλώς υποβάλετε µια
ερώτηση ή µια περιγραφή του προβλήµατος που αντιµετωπίζετε. Οι πιο πρόσφατες
πληροφορίες ιστορικού συσκευών, διαµόρφωσης συστήµατος και τυχόν ενεργειών που έχετε
πραγµατοποιήσει αποστέλλονται αυτόµατα στην HP (κατόπιν έγκρισής σας) έτσι ώστε να µην
χρειαστεί να περιγράψετε το πρόβληµα ξανά. Ένας ειδικός υποστήριξης της HP θα σας
απαντήσει ηλεκτρονικά, προσφέροντας λύση στο πρόβληµα που αντιµετωπίζετε µε συνοµιλία σε
πραγµατικό χρόνο µέσω του Web.

● Γνωσιακή βάση δεδοµένων (Knowledge database) Χρησιµοποιήστε τη γνωσιακή βάση της
HP για να βρείτε γρήγορα απαντήσεις στις ερωτήσεις σας.

Ασφάλεια και ιδιωτικό απόρρητο

Όταν χρησιµοποιείτε την υπηρεσία HP Instant Support, λεπτοµερείς πληροφορίες της συσκευής,
όπως ο αριθµός σειράς, καταστάσεις σφαλµάτων και η κατάσταση της συσκευής, αποστέλλονται
στην HP. Η HP σέβεται τα προσωπικά σας δεδοµένα και διαχειρίζεται τις πληροφορίες αυτές
σύµφωνα µε τους κανόνες που παρουσιάζονται στην ηλεκτρονική δήλωση εχεµύθειας της ΗΡ
(www.hp.com/country/us/eng/privacy.htm).

Σηµείωση Για να προβάλετε όλα τα δεδοµένα που αποστέλλονται στην HP, επιλέξτε Source
(Προέλευση) (για τον Internet Explorer και το Opera) ή Page Source (Προέλευση σελίδας) (για
τον Netscape και το Mozilla Firefox) από το µενού View (Προβολή) στο πρόγραµµα
περιήγησης στο Web.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο HP Instant Support

▲ Εργαλειοθήκη (Windows): Κάντε κλικ στην καρτέλα Πληροφορίες και κάντε κλικ στο HP Instant
Support.

▲ Ενσωµατωµένος Web server: Σε ένα πρόγραµµα περιήγησης στο Web, πληκτρολογήστε τη
διεύθυνση IP που έχει εκχωρηθεί στη συσκευή. (Η διεύθυνση αναφέρεται στη σελίδα
διαµόρφωσης. ∆είτε Κατανόηση της σελίδας διαµόρφωσης.) 
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Στην ενότητα Άλλες συνδέσεις της καρτέλας Πληροφορίες ή Ρυθµίσεις, κάντε κλικ στο HP Instant
Support.

Σηµείωση Μην ορίσετε σελιδοδείκτη στις σελίδες Web που χρησιµοποιούνται για το άνοιγµα
του HP Instant Support. Εάν ορίσετε σελιδοδείκτη στην τοποθεσία και συνδεθείτε
χρησιµοποιώντας το σελιδοδείκτη, οι σελίδες δεν θα περιέχουν τις τρέχουσες πληροφορίες.

myPrintMileage
Το myPrintMileage είναι µια υπηρεσία της HP που σας βοηθά παρακολουθείτε τη χρήση της
συσκευής, ώστε να µπορείτε να προβλέπετε τη χρήση της και να προγραµµατίζετε την αγορά
αναλώσιµων.

Για να χρησιµοποιήσετε το myPrintMileage, πρέπει να έχετε τα εξής:

● Την Εργαλειοθήκη (Windows) εγκατεστηµένη

● Σύνδεση στο Internet

● Συνδεδεµένη συσκευή

Στην τοποθεσία του myPrintMileage στο Web, µπορείτε να δείτε τα ακόλουθα στοιχεία:

▲ Ανάλυση εκτύπωσης, όπως την ποσότητα του µελανιού που έχει χρησιµοποιηθεί, αν
χρησιµοποιείτε περισσότερο µαύρο ή έγχρωµο µελάνι και τον εκτιµώµενο αριθµό σελίδων που
µπορείτε να εκτυπώσετε µε την υπόλοιπη ποσότητα µελανιού.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο myPrintMileage

● Ενσωµατωµένος Web server: Κάντε κλικ στο myPrintMileage στην ενότητα Άλλες συνδέσεις.

● Εργαλειοθήκη (Windows): Κάντε κλικ στην καρτέλα Πληροφορίες και µετά κάντε κλικ στην
επιλογή myPrintMileage και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

● Γραµµή εργασιών των Windows: Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο Εργαλειοθήκη στη γραµµή
εργασιών των Windows, κάντε κλικ στο myPrintMileage και µετά επιλέξτε Εµφάνιση χρήσης
εκτυπωτή.

Σηµείωση Μην ορίσετε σελιδοδείκτη στις ιστοσελίδες που χρησιµοποιούνται για το άνοιγµα
του myPrintMileage. Εάν ορίσετε σελιδοδείκτη στην τοποθεσία και συνδεθείτε
χρησιµοποιώντας το σελιδοδείκτη, οι σελίδες δεν θα περιέχουν τις τρέχουσες πληροφορίες.
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Κατανόηση της σελίδας διαµόρφωσης 
Χρησιµοποιήστε τη σελίδα διαµόρφωσης για να εµφανίσετε τις τρέχουσες πληροφορίες του
εκτυπωτή, την κατάσταση των κασετών µελανιού και την κατάσταση των κεφαλών εκτύπωσης, για
αντιµετώπιση προβληµάτων εκτυπωτή και για να επιβεβαιώσετε την εγκατάσταση προαιρετικού
εξοπλισµού, όπως της µονάδας εκτύπωσης διπλής όψης. Η σελίδα διαµόρφωσης περιέχει επίσης
ένα αρχείο καταγραφής µε τα πρόσφατα συµβάντα. Εάν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεµένος σε δίκτυο,
εκτυπώνεται µια επιπλέον σελίδα διαµόρφωσης δικτύου. Αυτή η σελίδα εµφανίζει τις ρυθµίσεις
δικτύου του εκτυπωτή.

Εάν χρειάζεται να επικοινωνήσετε µε την HP, συχνά είναι χρήσιµο να εκτυπώσετε τη σελίδα
διαµόρφωσης προτού πραγµατοποιήσετε την κλήση.

1. Printer Information (Πληροφορίες εκτυπωτή): Εµφανίζει τις πληροφορίες του εκτυπωτή
(όπως το όνοµα προϊόντος, τον αριθµό µοντέλου, τον αριθµό σειράς και τον αριθµό έκδοσης του
υλικολογισµικού), τα εξαρτήµατα που είναι εγκατεστηµένα (όπως τη µονάδα εκτύπωσης διπλής
όψης) και τον αριθµό των σελίδων που έχουν εκτυπωθεί από τους δίσκους και τα εξαρτήµατα. 

2. Ink Cartridge Status (Κατάσταση κασετών µελανιού): Εµφανίζει πληροφορίες για την
εκτιµώµενη στάθµη µελανιού (γραφικά απεικονίζονται ως δείκτες), τους αριθµούς καταλόγου και
τις ηµεροµηνίες λήξης των κασετών µελανιού.

3. Printhead Status (Κατάσταση κεφαλών εκτύπωσης): Εµφανίζει την κατάσταση των κεφαλών
εκτύπωσης και τους αριθµούς καταλόγου, τις ηµεροµηνίες πρώτης εγκατάστασης και τις
ηµεροµηνίες λήξης της εγγύησης των κεφαλών εκτύπωσης, καθώς και τη συνολική χρήση
µελανιού. Οι επιλογές κατάστασης της κεφαλή εκτύπωσης είναι: good (καλή), fair (µέτρια) και
replace (αντικατάσταση). Εάν η κατάσταση είναι fair (µέτρια), τότε η ποιότητα εκτύπωσης πρέπει
να παρακολουθηθεί, αλλά η κεφαλή εκτύπωσης δε χρειάζεται αντικατάσταση. Εάν η κατάσταση
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είναι 'replace' (αντικατάσταση), τότε η κεφαλή εκτύπωσης πρέπει να αντικατασταθεί και ο
εκτυπωτής δεν θα λειτουργεί µέχρι αυτή να γίνει. 

4. Event Log (Ηµερολόγιο συµβάντων): Εµφανίζει ένα ηµερολόγιο µε τα συµβάντα που
παρουσιάστηκαν πρόσφατα.

Network Configuration Page (Σελίδα διαµόρφωσης δικτύου)

1. General Information (Γενικές πληροφορίες): Εµφανίζει πληροφορίες για την τρέχουσα
κατάσταση και τον τύπο σύνδεσης του δικτύου, καθώς και άλλες πληροφορίες όπως τη
διεύθυνση URL του ενσωµατωµένου Web server και τη διεύθυνση υλικού του εκτυπωτή.

● Network Status (Κατάσταση δικτύου): Αυτή η ρύθµιση µπορεί να έχει οριστεί στις
επιλογές 'Ready' (Έτοιµο) ή 'Offline' (Εκτός σύνδεσης). Όταν αυτή η ρύθµιση είναι 'Offline'
(Εκτός σύνδεσης), εννοείται ότι η IP εκχωρείται ή διαπραγµατεύεται από τον DNS server ή
ότι η Αυτόµατη IP ή το δίκτυο δεν είναι διαθέσιµα.

● Active Connection Type (Ενεργός τύπος σύνδεσης): Εµφανίζει την τρέχουσα κατάσταση
του τύπου σύνδεσης του εκτυπωτή και του δικτύου. Εµφανίζεται η ένδειξη 'Wired'
(Ενσύρµατη) αν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεµένος σε ενσύρµατο δίκτυο και 'Wireless'
(Ασύρµατη) αν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεµένος σε ασύρµατο δίκτυο.

2. TCP/IP: Εµφανίζει πληροφορίες για τον τρόπο διαµόρφωσης του εκτυπωτή, όπως το όνοµα
κεντρικού υπολογιστή, τη διεύθυνση IP, τη µάσκα subnet, την προεπιλεγµένη πύλη, το
διακοµιστή και το όνοµα υπηρεσίας. Επίσης, περιέχει το πεδίο Config By (∆ιαµόρφωση από), το
οποίο εµφανίζει την τιµή 'AutoIP' (Αυτόµατη IP) αν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεµένος σε δίκτυο
peer-to-peer και την τιµή 'DHCP' αν στον εκτυπωτή έχει εκχωρηθεί µια διεύθυνση IP ή είναι
διαµορφωµένος από ένα διακοµιστή DHCP.
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3. 802.3 Wired (ενσύρµατο)/802.11 Wireless (ασύρµατο): Για ενσύρµατο δίκτυο, το όνοµα της
ενότητας εµφανίζεται ως '802.3 Wired' (802.3 ενσύρµατο), ενώ όταν πρόκειται για ασύρµατο
δίκτυο εµφανίζεται ως '802.11 Wireless' (802.11 ασύρµατο).

● 802.3 Wired (Ενσύρµατο):

▲ iLink Configuration (∆ιαµόρφωση iLink): Οι δυνατές τιµές είναι '10T/100T HalfDplx/
FullDplx', '10T HalfDplx', '100T FullDplx' και '100T HalfDplx'.

● 802.11 Wireless (Ασύρµατο):

● Status (Κατάσταση): Εάν η τιµή είναι 'Associated', (Σχετίζεται), ο εκτυπωτής µπορεί να
επικοινωνήσει µε την ασύρµατη συσκευή (PC/WAP). Εάν η τιµή είναι 'Disassociated' (∆ε
σχετίζεται), ελέγξτε ότι οι σωστές ρυθµίσεις ασύρµατης λειτουργίας, όπως το SSID, κλειδιά/
τύπος κρυπτογράφησης είναι ίδιες και στις δύο συσκευές. Επίσης, επιβεβαιώστε ότι τα
µέρη ασύρµατης πρόσβασης είναι ενεργά και λειτουργούν.

● Radio HW Status (Κατάσταση ασύρµατης λειτουργίας υλικού): Εάν η τιµή είναι
'Initialized' (Έτοιµη), ο εκτυπωτής είναι έτοιµος για χρήση. Όµως, αν η δυνατότητα
ασύρµατης λειτουργίας είναι απενεργοποιηµένη από τον πίνακα ελέγχου ή τον
ενσωµατωµένο Web server, ενεργοποιήστε την ξανά πατώντας και κρατώντας πατηµένο
το κουµπί  (κουµπί Σελίδα διαµόρφωσης) για 5 δευτερόλεπτα µέχρι να ανάψει η
φωτεινή ένδειξη της σελίδας διαµόρφωσης ή ενεργοποιήστε την ξανά µέσω του
ενσωµατωµένου Web server.

● Communication Mode (Λειτουργία επικοινωνίας): Οι δυνατές τιµές είναι 'ad hoc' και
'infrastructure' (υποδοµή). ∆είτε Κατανόηση ρυθµίσεων ασύρµατου δικτύου 802.11 για
λεπτοµέρειες.

● Network Name (SSID) (Όνοµα δικτύου): Από προεπιλογή, ο εκτυπωτής αναζητάει το
όνοµα ασύρµατου δικτύου ή το αναγνωριστικό SSID που ονοµάζεται “hpsetup”. Το
δίκτυο µπορεί να έχει ένα διαφορετικό SSID.

● Signal Strength (1-5) (Ένταση σήµατος): Εάν η τιµή είναι '0', οι ασύρµατες συσκευές
(όπως ο υπολογιστής, ο διανοµέας ή ο ασύρµατος δροµολογητής) ίσως να βρίσκονται
πολύ µακριά ή το σήµα ασύρµατης λειτουργίας µπορεί να εµποδίζεται.

Εάν είναι δυνατό, φέρτε τις συσκευές πιο κοντά ή µετακινήστε τις συσκευές για να
αποφύγετε τυχόν εµπόδια ή χωρίσµατα. ∆είτε επίσης την ενότητα Οδηγίες για µείωση
των παρεµβολών σε ασύρµατο δίκτυο.

● Authentication Type (Τύπος ελέγχου ταυτότητας): Οι δυνατές τιµές είναι 'Open'
(Ανοιχτό), 'OpenThenShared' (Ανοιχτό και έπειτα κοινόχρηστο), 'Shared' (Κοινόχρηστο)
και 'WPA-PSK' (Wi-Fi® Protected Access Pre-Shared Key). ∆είτε Κατανόηση ρυθµίσεων
ασύρµατου δικτύου 802.11 για λεπτοµέρειες.

● Encryption Type (Τύπος κρυπτογράφησης): Οι δυνατές τιµές είναι 'None' (Καµία),
'WEP' (Wired Equivalent Privacy), 'TKIP' (Temporal Key Integrity Protocol), 'AES'
(Advanced Encryption Standard) και 'Automatic' (Αυτόµατη) (AES ή TKIP). ∆είτε
Κατανόηση ρυθµίσεων ασύρµατου δικτύου 802.11 για λεπτοµέρειες.

Η τιµή πρέπει να είναι ίδια µε αυτή των ρυθµίσεων της ασύρµατης συσκευής. Για
παράδειγµα, εάν οι ασύρµατες ρυθµίσεις έχουν οριστεί για τύπο κρυπτογράφησης WEP,
η τιµή που εµφανίζεται στη σελίδα πρέπει να είναι WEP.

● Channel Range (Εµβέλεια καναλιού): Η εµβέλεια µπορεί να έχει τιµή όπως 'Locale'
(Τοπική): 3:0:0:1'.

ELWW Κατανόηση της σελίδας διαµόρφωσης 83



Για δίκτυο ad hoc, η τιµή πρέπει να είναι ίδια µε αυτή των ρυθµίσεων της ασύρµατης
συσκευής.

Το πρώτο ψηφίο αντιστοιχεί στον Τοπικό αριθµό

Locale 0: Κανάλια 1-11:

● 802.11b υψηλής ισχύος

● 802.11g χαµηλής ισχύος

Locale 1: Κανάλια 1-13:

● 802.11b χαµηλής ισχύος

● 802.11g χαµηλής ισχύος

Locale 2: Κανάλια 1-14:

● 802.11b χαµηλής ισχύος

● 802.11g χαµηλής ισχύος

Σηµείωση Το 802.11g δεν επιτρέπεται στο κανάλι 14.

Το δεύτερο ψηφίο αντιστοιχεί στην ad-hoc λειτουργία
συµβατότητας

0: Ονοµαστική τιµή κατάστασης ad-hoc σύνδεσης

1: Η ad-hoc να εµφανίζεται πάντα συνδεδεµένη

Το τρίτο ψηφίο αντιστοιχεί στην τιµή περιορισµού της
σύνδεσης υποδοµής

0: 802.11b ή 802.11g

1: 802.11b µόνο

Το τέταρτο ψηφίο αντιστοιχεί στην τιµή περιορισµού
της ad-hoc σύνδεσης

0: 802.11b ή 802.11g

1: 802.11b µόνο

4. Miscellaneous (∆ιάφορα): Εµφανίζει πληροφορίες, όπως τα πακέτα total, unicast, broadcast
που έχουν σταλεί ή ληφθεί και τις λεπτοµέρειες του διαχειριστή.

▲ Admin Password (Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή): Αναφέρεται η ένδειξη 'Not Set' (∆εν
έχει οριστεί), όταν δεν έχει οριστεί κωδικός πρόσβασης στην καρτέλα Ρυθµίσεις/∆ικτύωση
του ενσωµατωµένου Web server. ∆ιαφορετικά, αναφέρεται η ένδειξη 'Set' (Έχει οριστεί).

Για να εκτυπώσετε τη σελίδα διαµόρφωσης

● Πίνακας ελέγχου: HP Officejet Pro K550: Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί 
(κουµπί Ενεργοποίηση), πατήστε το κουµπί  (κουµπί Άκυρο) µία φορά και έπειτα αφήστε το
κουµπί  (κουµπί Ενεργοποίηση).

HP Officejet Pro K550dtn/K550dtwn: Πατήστε το κουµπί  /  (κουµπί Σελίδα διαµόρφωσης).

● Πρόγραµµα οδήγησης εκτυπωτή (Windows): Κάντε κλικ στην καρτέλα Υπηρεσίες και κάντε
κλικ στην επιλογή Εκτύπωση σελίδας διαµόρφωσης.

84 Κεφάλαιο 6  ∆ιαµόρφωση και διαχείριση εκτυπωτή ELWW



● Εργαλειοθήκη (Windows): Κάντε κλικ στην καρτέλα Υπηρεσίες εκτυπωτή και κάντε κλικ στην
επιλογή Εκτύπωση σελίδας διαµόρφωσης.

● HP Printer Utility (Mac OS): Κάντε κλικ στην επιλογή Device Information (Πληροφορίες
συσκευής) από την καρτέλα Information and Support (Πληροφορίες και υποστήριξη) και µετά
κάντε κλικ στην επιλογή Print Configuration Page (Εκτύπωση σελίδας διαµόρφωσης).
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∆ιαµόρφωση εκτυπωτή (Windows)
Μπορείτε να συνδέσετε τον εκτυπωτή απευθείας µε έναν υπολογιστή ή µπορείτε να έχετε
κοινόχρηστο τον εκτυπωτή µεταξύ άλλων χρηστών σε δίκτυο.

Σηµείωση Για την εκτέλεση του προγράµµατος εγκατάστασης, πρέπει να έχετε
εγκαταστήσει τον Microsoft Internet Explorer 6.0 στο σύστηµα του υπολογιστή.

Επίσης, πρέπει να έχετε δικαιώµατα διαχειριστή για να εγκαταστήσετε ένα πρόγραµµα
οδήγησης εκτυπωτή σε υπολογιστή µε Windows 2000, Windows XP ή Windows Server 2003.

Απευθείας σύνδεση
Μπορείτε να συνδέσετε τον εκτυπωτή απευθείας στον υπολογιστή µε ένα καλώδιο USB.

Σηµείωση Εάν εγκαταστήσετε το λογισµικό εκτυπωτή και συνδέσετε έναν εκτυπωτή µε έναν
υπολογιστή µε Windows, µπορείτε να συνδέσετε πρόσθετους εκτυπωτές στον ίδιο υπολογιστή
µε τα καλώδια USB χωρίς επανεγκατάσταση του λογισµικού του εκτυπωτή.

Κατά την εγκατάσταση του εκτυπωτή, η HP συνιστά να συνδέσετε τον εκτυπωτή αφού
εγκαταστήσετε το λογισµικό επειδή το πρόγραµµα εγκατάστασης έχει σχεδιαστεί ώστε να σας
προσφέρει εµπειρία εύκολης εγκατάστασης. Όµως, αν έχετε συνδέσει πρώτα το καλώδιο, ανατρέξτε
στην ενότητα Για να συνδέσετε τον εκτυπωτή πριν από την εγκατάσταση του λογισµικού.

Για να εγκαταστήσετε το λογισµικό πριν από τη σύνδεση του εκτυπωτή
(συνιστάται)

Σηµείωση Εάν ο υπολογιστής πληροί τις απαιτήσεις του συστήµατος, συνιστάται να
εγκαταστήσετε την Εργαλειοθήκη επιλέγοντας την πλήρη εγκατάσταση. Η Εργαλειοθήκη
παρέχει πληροφορίες για την κατάσταση και τη συντήρηση του εκτυπωτή. Επίσης, παρέχει
πρόσβαση στην τεκµηρίωση και σε εργαλεία ηλεκτρονικής βοήθειας για επίλυση
προβληµάτων του εκτυπωτή. Χωρίς την Εργαλειοθήκη, δεν θα βλέπετε τα µηνύµατα
σφαλµάτων του εκτυπωτή στην οθόνη του υπολογιστή και δεν θα έχετε πρόσβαση στην
τοποθεσία του myPrintMileage στο Web. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Εργαλειοθήκη
(Windows).

1. Κλείστε όλα τα ανοιχτά προγράµµατα.

2. Τοποθετήστε το Starter CD στη µονάδα CD. Το µενού επιλογής του CD ξεκινάει αυτόµατα. Εάν
το µενού του CD δεν ξεκινήσει αυτόµατα, αναζητήστε τη µονάδα CD του υπολογιστή και κάντε
διπλό κλικ στο Setup.exe.

3. Από το µενού του CD, κάντε κλικ στην επιλογή Install (Εγκατάσταση) και ακολουθήστε τις
οδηγίες στην οθόνη.

4. Όταν σας ζητηθεί, ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και συνδέστε τον µε τον υπολογιστή µε ένα
καλώδιο USB. Ο οδηγός Βρέθηκε νέο υλικό εµφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή και το
εικονίδιο εκτυπωτή δηµιουργείται στο φάκελο εκτυπωτών.
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Σηµείωση Μπορείτε να συνδέσετε το καλώδιο USB αργότερα όταν χρησιµοποιήσετε τον
εκτυπωτή.

Μπορείτε, επίσης, να έχετε κοινόχρηστο τον εκτυπωτή µε άλλους υπολογιστές
χρησιµοποιώντας µια απλή µορφή δικτύου, γνωστή ως τοπικά κοινόχρηστο δίκτυο. ∆είτε Για
να έχετε κοινόχρηστο τον εκτυπωτή σε ένα τοπικά κοινόχρηστο δίκτυο.

Για να συνδέσετε τον εκτυπωτή πριν από την εγκατάσταση του λογισµικού
Εάν συνδέσατε τον εκτυπωτή στον υπολογιστή πριν από την εγκατάσταση του λογισµικού του
εκτυπωτή, ο οδηγός Βρέθηκε νέο υλικό εµφανίστηκε στην οθόνη του υπολογιστή.

Σηµείωση Εάν έχετε ενεργοποιήσει τον εκτυπωτή, µην τον απενεργοποιήσετε ή
αποσυνδέσετε το καλώδιο από τον εκτυπωτή ενώ εκτελείται το πρόγραµµα εγκατάστασης. Αν
το κάνετε, το πρόγραµµα εγκατάστασης δεν θα τελειώσει.

1. Στο παράθυρο διαλόγου Βρέθηκε νέο υλικό όπου σας δίνεται η δυνατότητα επιλογής µεθόδου
εντοπισµού του προγράµµατος οδήγησης του εκτυπωτή, ενεργοποιήστε την επιλογή για
προχωρηµένους και κάντε κλικ στο κουµπί Επόµενο.

Σηµείωση Μην επιτρέψετε στον οδηγό Βρέθηκε νέο υλικό να εκτελέσει αυτόµατη
αναζήτηση του προγράµµατος οδήγησης του εκτυπωτή.

2. Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου για τον προσδιορισµό της θέσης της µονάδας και βεβαιωθείτε
ότι τα άλλα πλαίσια ελέγχου δεν είναι ενεργοποιηµένα.

3. Τοποθετήστε το Starter CD στη µονάδα CD. Εάν εµφανιστεί το µενού του CD, κλείστε το.

4. Πραγµατοποιήστε αναζήτηση για να εντοπίσετε τον κατάλογο ρίζας στο Starter CD (για
παράδειγµα D) και κάντε κλικ στο OK.

5. Κάντε κλικ στο Next (Επόµενο) και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

6. Κάντε κλικ στο Τέλος για να κλείσετε τον οδηγό Βρέθηκε νέο υλικό. Ο οδηγός ξεκινάει αυτόµατα
το πρόγραµµα εγκατάστασης (ίσως χρειαστεί λίγος χρόνος). Για τα Windows 98 και Windows
Me, πρέπει να ολοκληρώσετε το πρόγραµµα εγκατάστασης αν θέλετε να εγκαταστήσετε ένα µη
αγγλικό πρόγραµµα οδήγησης εκτυπωτή.

7. Ολοκληρώστε την διαδικασία εγκατάστασης.

Σηµείωση Μπορείτε, επίσης, να έχετε κοινόχρηστο τον εκτυπωτή µε άλλους υπολογιστές
χρησιµοποιώντας µια απλή µορφή δικτύου, γνωστή ως τοπικά κοινόχρηστο δίκτυο. ∆είτε Για
να έχετε κοινόχρηστο τον εκτυπωτή σε ένα τοπικά κοινόχρηστο δίκτυο.

Για να έχετε κοινόχρηστο τον εκτυπωτή σε ένα τοπικά κοινόχρηστο δίκτυο
Σε ένα τοπικά κοινόχρηστο δίκτυο, ο εκτυπωτής συνδέεται απευθείας στη σύνδεση USB ενός
επιλεγµένου υπολογιστή (γνωστός ως διακοµιστής) και γίνεται κοινόχρηστος για άλλους υπολογιστές
(πελάτες).

ELWW ∆ιαµόρφωση εκτυπωτή (Windows) 87



Σηµείωση Κατά την κοινή χρήση ενός απευθείας συνδεδεµένου εκτυπωτή, χρησιµοποιήστε
τον υπολογιστή µε το πιο νέο λειτουργικό σύστηµα ως το διακοµιστή. Για παράδειγµα, εάν
έχετε έναν υπολογιστή µε Windows 2000 και έναν άλλο υπολογιστή µε µια παλαιότερη έκδοση
των Windows, χρησιµοποιήστε τον υπολογιστή µε Windows 2000 ως διακοµιστή.

Χρησιµοποιήστε αυτή τη διαµόρφωση µόνο σε µικρές οµάδες ή όταν η χρήση είναι µικρή. Ο
υπολογιστής που είναι συνδεδεµένος µε τον εκτυπωτή καθυστερεί όταν πολλοί χρήστες τον
χρησιµοποιούν για εκτύπωση.

1. Από την επιφάνεια εργασίας των Windows του υπολογιστή διακοµιστή, κάντε κλικ στο κουµπί
Έναρξη, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Ρυθµίσεις και µετά κάντε κλικ στην
επιλογή Εκτυπωτές ή Εκτυπωτές και φαξ.

2. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή, στην επιλογή Ιδιότητες και έπειτα στην καρτέλα
Κοινή χρήση.

3. Κάντε κλικ στην επιλογή για κοινή χρήση του εκτυπωτή και δώστε στον εκτυπωτή ένα
κοινόχρηστο όνοµα.

4. Για κοινή χρήση του εκτυπωτή µε υπολογιστές πελάτες που χρησιµοποιούν άλλες εκδόσεις των
Windows, κάντε κλικ στην επιλογή Πρόσθετα προγράµµατα οδήγησης για να εγκαταστήσετε τα
προγράµµατα οδήγησης ως µια ευκολία για αυτούς. Πρέπει να έχετε τοποθετήσει το Starter CD
στη µονάδα CD.

Σύνδεση δικτύου
Εάν ο εκτυπωτής έχει δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυο, µπορεί να γίνει κοινόχρηστος σε περιβάλλον
δικτύου µε απευθείας σύνδεση στο δίκτυο. Αυτός ο τύπος σύνδεσης προσφέρει τη δυνατότητα για
διαχείριση του εκτυπωτή χρησιµοποιώντας τον ενσωµατωµένο Web server από οποιονδήποτε
υπολογιστή του δικτύου.

Σηµείωση Για την εκτέλεση του προγράµµατος εγκατάστασης, πρέπει να έχετε
εγκαταστήσει τον Microsoft Internet Explorer 6.0 στο σύστηµα του υπολογιστή.

Ενεργοποιήστε την επιλογή εγκατάστασης για τον τύπο του δικτύου που έχετε:

● ∆ίκτυο πελάτη/διακοµιστή: Εάν το δίκτυο έχει έναν υπολογιστή που λειτουργεί ως
αποκλειστικός διακοµιστής εκτύπωσης, εγκαταστήστε το λογισµικό του εκτυπωτή στο διακοµιστή
(δείτε Για να εγκαταστήσετε έναν εκτυπωτή δικτύου) και µετά εγκαταστήστε το λογισµικό του
εκτυπωτή στους υπολογιστές-πελάτες (δείτε Για εγκατάσταση του λογισµικού εκτύπωσης σε
υπολογιστές-πελάτες).

● ∆ίκτυο peer-to-peer: Εάν έχετε δίκτυο peer-to-peer (ένα δίκτυο χωρίς αποκλειστικό διακοµιστή
εκτύπωσης), εγκαταστήστε το λογισµικό στους υπολογιστές που θα χρησιµοποιούν τον
εκτυπωτή. ∆είτε Για να εγκαταστήσετε έναν εκτυπωτή δικτύου.

Επιπλέον, µπορείτε να συνδεθείτε σε έναν εκτυπωτή δικτύου και µε τους δύο τύπους δικτύων
χρησιµοποιώντας τον οδηγό Προσθήκη εκτυπωτή των Windows. ∆είτε Για να εγκαταστήσετε το
πρόγραµµα οδήγησης εκτυπωτή χρησιµοποιώντας τη λειτουργία "Προσθήκη εκτυπωτή".

88 Κεφάλαιο 6  ∆ιαµόρφωση και διαχείριση εκτυπωτή ELWW



Για να εγκαταστήσετε έναν εκτυπωτή δικτύου
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να εγκαταστήσετε το λογισµικό του εκτυπωτή σύµφωνα µε τα
εξής σενάρια δικτύου:

● Το δίκτυο έχει έναν υπολογιστή που λειτουργεί ως αποκλειστικός διακοµιστής εκτύπωσης

● Έχετε ένα δίκτυο peer-to-peer (ένα δίκτυο χωρίς αποκλειστικό διακοµιστή εκτύπωσης)

1. Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυµµα από τη θύρα δικτύου του εκτυπωτή και συνδέστε τον
εκτυπωτή στο δίκτυο.

2. Κλείστε όσες εφαρµογές λειτουργούν στο σύστηµα του υπολογιστή που λειτουργεί ως
διακοµιστής εκτύπωσης.

3. Τοποθετήστε το Starter CD στη µονάδα CD. Το µενού επιλογής του CD ξεκινάει αυτόµατα. Εάν
το µενού του CD δεν ξεκινήσει αυτόµατα, αναζητήστε τη µονάδα CD του υπολογιστή και κάντε
διπλό κλικ στο Setup.exe.

4. Από το µενού του CD, κάντε κλικ στην επιλογή Install (Εγκατάσταση) και ακολουθήστε τις
οδηγίες στην οθόνη.

5. Στην οθόνη Connection Type (Τύπος σύνδεσης), ενεργοποιήστε την επιλογή για σύνδεση µέσω
δικτύου και κάντε κλικ στο κουµπί Next (Επόµενο).

6. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

Σηµείωση Για κοινή χρήση του εκτυπωτή µε υπολογιστές-πελάτες των Windows, ανατρέξτε
στις ενότητες Για εγκατάσταση του λογισµικού εκτύπωσης σε υπολογιστές-πελάτες και Για να
έχετε κοινόχρηστο τον εκτυπωτή σε ένα τοπικά κοινόχρηστο δίκτυο.

Για εγκατάσταση του λογισµικού εκτύπωσης σε υπολογιστές-πελάτες
Μετά από την εγκατάσταση των προγραµµάτων οδήγησης του εκτυπωτή στον υπολογιστή που
λειτουργεί ως ο διακοµιστής εκτύπωσης, οι λειτουργίες εκτύπωσης µπορεί να είναι κοινόχρηστες.
Μεµονωµένοι χρήστες των Windows που θέλουν να χρησιµοποιήσουν τον εκτυπωτή δικτύου πρέπει
να εγκαταστήσουν το λογισµικό στους υπολογιστές τους (πελάτες).

Ένας υπολογιστής-πελάτης είναι δυνατό να συνδεθεί µε τον εκτυπωτή µε τους εξής τρόπους:

● Στον φάκελο "Εκτυπωτές", κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Προσθήκη εκτυπωτή και ακολουθήστε
τις οδηγίες για εγκατάσταση σε δίκτυο. ∆είτε Για να εγκαταστήσετε το πρόγραµµα οδήγησης
εκτυπωτή χρησιµοποιώντας τη λειτουργία "Προσθήκη εκτυπωτή".

● Στο δίκτυο, πραγµατοποιήστε αναζήτηση του εκτυπωτή και µεταφέρετέ τον στο φάκελο
"Εκτυπωτές".

● Προσθέστε τον εκτυπωτή και και εγκαταστήστε το λογισµικό από το αρχείο INF στο δίκτυό σας.

Στο Starter CD, τα αρχεία INF αποθηκεύονται σε φακέλους, οι οποίοι χρησιµοποιούν την
παρακάτω µορφή: <µονάδα CD>:\Drivers\<λειτουργικό σύστηµα>\<γλώσσα>
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Για παράδειγµα, εάν το γράµµα της µονάδας CD είναι D, τότε η διαδροµή D:\Drivers\Win2k_XP
\English πρέπει να περιέχει το αγγλικό αρχείο INF για Windows 2000, Windows XP και Windows
Server 2003.

Για να εγκαταστήσετε το πρόγραµµα οδήγησης εκτυπωτή χρησιµοποιώντας
τη λειτουργία "Προσθήκη εκτυπωτή"
1. Στην επιφάνεια εργασίας των Windows, κάντε κλικ στο κουµπί Έναρξη, τοποθετήστε το δείκτη

του ποντικιού στην επιλογή Ρυθµίσεις και µετά κάντε κλικ στην επιλογή Εκτυπωτές ή Εκτυπωτές
και φαξ. Ή κάντε κλικ στο κουµπί Έναρξη, κάντε κλικ στο φάκελο Πίνακας ελέγχου και µετά κάντε
διπλό κλικ στην επιλογή Εκτυπωτές ή Εκτυπωτές και φαξ.

2. Κάντε κλικ στο Προσθήκη εκτυπωτή και έπειτα στο κουµπί Επόµενο.

3. Επιλέξτε Εκτυπωτής δικτύου ή ∆ιακοµιστής εκτυπωτή δικτύου.

4. Κάντε κλικ στο κουµπί Επόµενο.

5. Κάντε ένα από τα παρακάτω:

▲ Πληκτρολογήστε τη διαδροµή δικτύου ή το όνοµα ουράς του κοινόχρηστου εκτυπωτή και
κάντε κλικ στο Επόµενο. Κάντε κλικ στην επιλογή Από δισκέτα... όταν ζητηθεί να επιλέξετε το
µοντέλο εκτυπωτή.

▲ Κάντε κλικ στο κουµπί Επόµενο και εντοπίστε τον εκτυπωτή στη λίστα των κοινόχρηστων
εκτυπωτών.

6. Κάντε κλικ στο κουµπί Επόµενο και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για ολοκλήρωση της
εγκατάστασης.
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∆ιαµόρφωση του εκτυπωτή (Mac OS)
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τον εκτυπωτή µε ένα µόνο υπολογιστή Macintosh χρησιµοποιώντας
ένα καλώδιο USB ή µπορείτε να έχετε κοινόχρηστο τον εκτυπωτή µεταξύ άλλων χρηστών του δικτύου.

Για να εγκαταστήσετε το λογισµικό για δίκτυο ή απευθείας
σύνδεση (Mac OS X (10.2, 10.3, 10.4))
1. Συνδέστε τον εκτυπωτή στον υπολογιστή µε ένα καλώδιο USB.

2. Τοποθετήστε το Starter CD στη µονάδα CD. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του CD στην
επιφάνεια εργασίας και µετά κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο εγκατάστασης. Επίσης, µπορείτε να
εντοπίσετε το φάκελο του προγράµµατος εγκατάστασης στο Starter CD.

3. Κάντε κλικ στην επιλογή Install Driver (Εγκατάσταση προγράµµατος οδήγησης) και ακολουθήστε
τις οδηγίες στην οθόνη.

4. Εάν είναι απαραίτητο, κάντε κοινόχρηστο τον εκτυπωτή µε άλλους χρήστες υπολογιστών
Macintosh.

● Απευθείας σύνδεση: Κοινόχρηστη χρήση του εκτυπωτή µε άλλους χρήστες υπολογιστών
Macintosh. ∆είτε Για να έχετε κοινόχρηστο τον εκτυπωτή σε ένα τοπικά κοινόχρηστο δίκτυο
(Mac OS X (10.2, 10.3, 10.4)).

● Σύνδεση δικτύου: Μεµονωµένοι χρήστες υπολογιστών Macintosh που θέλουν να
χρησιµοποιήσουν τον εκτυπωτή δικτύου πρέπει να εγκαταστήσουν το λογισµικό εκτυπωτή
στους υπολογιστές τους.

Για να έχετε κοινόχρηστο τον εκτυπωτή σε ένα τοπικά
κοινόχρηστο δίκτυο (Mac OS X (10.2, 10.3, 10.4))
Όταν συνδέετε τον εκτυπωτή απευθείας, µπορείτε να τον έχετε κοινόχρηστο µε άλλους υπολογιστές
χρησιµοποιώντας µια απλή µορφή δικτύου, γνωστή και ως τοπικά κοινόχρηστο δίκτυο.
Χρησιµοποιήστε αυτή τη διαµόρφωση µόνο σε µικρές οµάδες ή όταν η χρήση είναι µικρή. Ο
υπολογιστής που είναι συνδεδεµένος µε τον εκτυπωτή καθυστερεί όταν πολλοί χρήστες τον
χρησιµοποιούν για εκτύπωση.

Οι βασικές απαιτήσεις για κοινή χρήση σε ένα περιβάλλον Macintosh περιλαµβάνουν τα εξής:

● Οι υπολογιστές Macintosh πρέπει να επικοινωνούν στο δίκτυο µέσω TCP/IP και πρέπει να έχουν
διευθύνσεις ΙΡ. (∆εν υποστηρίζεται το πρωτόκολλο AppleTalk.)

● Ο εκτυπωτής που είναι κοινόχρηστος πρέπει να είναι συνδεδεµένος σε µια ενσωµατωµένη θύρα
USB στον κεντρικό υπολογιστή Macintosh.

● Οι υπολογιστές Macintosh πρέπει να είναι υπολογιστές PowerMac ή PowerPC.

● Ο κεντρικός υπολογιστής Macintosh και οι υπολογιστές-πελάτες Macintosh που χρησιµοποιούν
τον κοινόχρηστο εκτυπωτή πρέπει να έχουν εγκατεστηµένο λογισµικό κοινής χρήσης εκτυπωτή
και το πρόγραµµα οδήγησης εκτυπωτή ή αρχείο PPD για τον εκτυπωτή που είναι
εγκατεστηµένος. (Μπορείτε να εκτελέσετε το πρόγραµµα εγκατάστασης για να εγκαταστήσετε το
πρόγραµµα κοινής χρήσης του εκτυπωτή και τα σχετικά αρχεία Βοήθειας.)
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την κοινή χρήση του εκτυπωτή µέσω USB, ανατρέξτε στις
πληροφορίες υποστήριξης που διατίθενται στην τοποθεσία web της Apple (www.apple.com) ή στη
Βοήθεια Mac στον υπολογιστή.

Για να έχετε κοινόχρηστο τον εκτυπωτή µεταξύ υπολογιστών µε Mac OS

1. Ενεργοποιήστε την κοινή χρήση εκτυπωτή στον υπολογιστή Macintosh (ο κεντρικός
υπολογιστής) που είναι συνδεδεµένος µε τον εκτυπωτή. Ανοίξτε την επιλογή System
Preferences (Προτιµήσεις συστήµατος), κάντε κλικ στο Sharing (Κοινή χρήση), στο Services
(Υπηρεσίες) και ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Printer Sharing (Κοινή χρήση εκτυπωτή).

2. Για να εκτυπώσετε από άλλους υπολογιστές Macintosh (τους υπολογιστές-πελάτες) στο δίκτυο,
προεπιλέξτε τον εκτυπωτή στην ενότητα Sharing (Κοινή χρήση). Στη συνέχεια, επιλέξτε την
περιοχή όπου ο εκτυπωτής είναι κοινόχρηστος και επιλέξτε τον εκτυπωτή.
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Ρύθµιση εκτυπωτή για ασύρµατη επικοινωνία
(HP Officejet Pro K550dtwn)

Μπορείτε να ρυθµίσετε τον εκτυπωτή για ασύρµατη επικοινωνία, ακολουθώντας ένα από τους
παρακάτω τρόπους:

● Χρησιµοποιώντας ένα αντεστραµµένο καλώδιο ή καλώδιο δικτύου  
∆είτε Για να εγκαταστήσετε τον εκτυπωτή σε δίκτυο ad hoc (Mac OS) ή Για να ρυθµίσετε τον
εκτυπωτή για ασύρµατη επικοινωνία (Windows).

● Χρησιµοποιώντας το SecureEasySetup (SES) 
∆είτε Για ρύθµιση ασύρµατης επικοινωνίας µε το SecureEasySetup (SES).

● Χρησιµοποιώντας το Windows Connect Now  
∆είτε Για να ρυθµίσετε την ασύρµατη επικοινωνία για πολλούς εκτυπωτές (µόνο Windows).

Σηµείωση Εάν παρουσιαστούν προβλήµατα, ανατρέξτε στην ενότητα Προβλήµατα
ρύθµισης ή χρήσης ασύρµατης επικοινωνίας.

Για να χρησιµοποιήσετε τον εκτυπωτή µε οποιαδήποτε ασύρµατη σύνδεση, πρέπει να
εκτελέσετε το πρόγραµµα εγκατάστασης τουλάχιστον µία φορά από το Starter CD και
δηµιουργήστε µια ασύρµατη σύνδεση.

Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής δεν είναι συνδεδεµένος στο δίκτυο µε καλώδιο δικτύου.

Η συσκευή αποστολής πρέπει να έχει ενσωµατωµένες δυνατότητες 802.11 ή να έχει
εγκατεστηµένη µια ασύρµατη κάρτα 802.11.

Συνιστάται ο εκτυπωτής και οι υπολογιστές που χρησιµοποιούν τον εκτυπωτή να βρίσκονται
στο ίδιο υποδίκτυο.

Πριν από την εγκατάσταση του λογισµικού του εκτυπωτή, ίσως θέλετε να δείτε τις ρυθµίσεις του
δικτύου. Μπορείτε να πάρετε τις πληροφορίες από τους διαχειριστές του συστήµατος ή
πραγµατοποιήστε τα παρακάτω:

● Λάβετε το όνοµα δικτύου (SSID) και τη λειτουργία επικοινωνίας (υποδοµή ή ad hoc) από το
βοηθητικό πρόγραµµα διαµόρφωσης για το σηµείο ασύρµατης πρόσβασης του δικτύου (WAP) ή
την κάρτα δικτύου του υπολογιστή.

● Μάθετε τον τύπο κρυπτογράφησης που χρησιµοποιεί το δίκτυο, για παράδειγµα Wired
Equivalent Privacy (WEP).

● Μάθετε τον κωδικό ασφάλειας ή το κλειδί κρυπτογράφησης της ασύρµατης συσκευής.

Κατανόηση ρυθµίσεων ασύρµατου δικτύου 802.11

Όνοµα δικτύου (SSID)

Από προεπιλογή, ο εκτυπωτής αναζητάει το όνοµα ασύρµατου δικτύου ή το αναγνωριστικό SSID
που ονοµάζεται “hpsetup”. Το δίκτυο µπορεί να έχει ένα διαφορετικό SSID.
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Λειτουργία επικοινωνίας

Υπάρχουν δύο επιλογές λειτουργίας επικοινωνίας:

● Ad hoc: Σε ένα δίκτυο ad hoc, ο εκτυπωτής έχει οριστεί σε λειτουργία επικοινωνίας ad hoc και
επικοινωνεί απευθείας µε άλλες ασύρµατες συσκευές χωρίς τη χρήση του σηµείου ασύρµατης
πρόσβασης (WAP).

Όλες οι συσκευές στο δίκτυο ad hoc πρέπει να:

● Είναι συµβατές µε 802.11

● Έχουν ad hoc λειτουργία επικοινωνίας

● Έχουν το ίδιο όνοµα δικτύου (SSID)

● Είναι στο ίδιο δευτερεύον δίκτυο και στο ίδιο κανάλι

● Έχουν τις ίδιες ρυθµίσεις ασφάλειας 802.11

● Υποδοµή (συνιστάται): Σε ένα δίκτυο υποδοµής, ο εκτυπωτής έχει ρυθµιστεί σε λειτουργία
επικοινωνίας υποδοµής και επικοινωνεί µε άλλες συσκευές του δικτύου, είτε οι συσκευές είναι
ενσύρµατες ή ασύρµατες, µέσω WAP. Τα WAP συνήθως λειτουργούν ως δροµολογητές ή πύλες
σε µικρά δίκτυα.

Ρυθµίσεις ασφάλειας

Σηµείωση Για τις τρέχουσες ρυθµίσεις του εκτυπωτή, δείτε τη σελίδα διαµόρφωσης δικτύου
στην ενότητα Κατανόηση της σελίδας διαµόρφωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια ασύρµατης λειτουργίας, επισκεφθείτε
την τοποθεσία  
www.weca.net/opensection/pdf/whitepaper_wi-fi_security4-29-03.pdf.

● Έλεγχος ταυτότητας δικτύου: Η εργοστασιακή ρύθµιση του εκτυπωτή είναι 'Open' (Ανοικτός),
για την οποία δεν απαιτείται ασφάλεια ελέγχου ταυτότητας ή κρυπτογράφησης. Οι υπόλοιπες
δυνατές τιµές είναι 'OpenThenShared' (Ανοιχτό και έπειτα κοινόχρηστο), 'Shared' (Κοινόχρηστο)
και 'WPA-PSK' (Wi-Fi® Protected Access Pre-Shared Key).

▲ Το WPA αυξάνει το επίπεδο προστασίας και τον έλεγχο πρόσβασης δεδοµένων που
διακινούνται µέσω του δικτύου, στα υπάρχοντα και στα µελλοντικά δίκτυα Wi-Fi.
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Αντιµετωπίζει όλες τις γνωστές αδυναµίες του WEP, του µηχανισµού ασφάλειας µιας τυπικής
σύνδεσης 802.11.

▲ Το WPA2 είναι η ασφάλεια WPA δεύτερης γενιάς, παρέχοντας στους χρήστες επιχειρήσεων
και στους καταναλωτές Wi-Fi υψηλό επίπεδο ασφάλειας, ώστε µόνο εξουσιοδοτηµένοι
χρήστες να µπορούν να έχουν πρόσβαση στα ασύρµατα δίκτυά τους.

● Κρυπτογράφηση δεδοµένων:

● Το WEP (Wired Equivalent Privacy) παρέχει ασφάλεια µε κρυπτογράφηση δεδοµένων που
αποστέλλονται µέσω ραδιοκυµάτων από µία ασύρµατη συσκευή σε άλλη ασύρµατη
συσκευή. Συσκευές σε δίκτυο µε δυνατότητα WEP χρησιµοποιούν κλειδιά WEP για
κωδικοποίηση δεδοµένων. Εάν το δίκτυο χρησιµοποιεί WEP, πρέπει να γνωρίζετε τα κλειδιά
WEP που χρησιµοποιεί.

● Το WPA χρησιµοποιεί το πρωτόκολλο Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) για
κρυπτογράφηση και χρησιµοποιεί έλεγχο ταυτότητας 802.1X µε έναν από τους
συνηθισµένους τύπους Extensible Authentication Protocol (EAP) που είναι διαθέσιµοι σήµερα.

● Το WPA2 παρέχει µια νέα µέθοδο κρυπτογράφησης, το Advanced Encryption Standard
(AES). Το AES καθορίζεται σε λειτουργία CCM και υποστηρίζει Independent Basic Service
Set (IBSS) για ασφάλεια µεταξύ σταθµών εργασίας σε ad hoc λειτουργία.

Για να εγκαταστήσετε τον εκτυπωτή σε δίκτυο ad hoc (Mac OS)
1. Εγκαταστήστε το υλικό του εκτυπωτή (ανατρέξτε στην αφίσα εγκατάστασης και στον οδηγό

έναρξης).

2. Βεβαιωθείτε ότι µια κάρτα AirPort είναι εγκατεστηµένη στον υπολογιστή.

3. Κλείστε όλα τα ανοιχτά προγράµµατα που λειτουργούν στο σύστηµα του υπολογιστή.

4. Ανοίξτε το AirPort Setup Assistant από το φάκελο Utilities. Ανατρέξτε στην τεκµηρίωση του
AirPort για λεπτοµέρειες σχετικά µε την εγκατάσταση σε ασύρµατα δίκτυα.

5. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Airport από τη γραµµή µενού και επιλέξτε “hpsetup” στην ενότητα
Computer to Computer Networks (∆ίκτυα υπολογιστή προς υπολογιστή).

6. Τοποθετήστε το Starter CD στη µονάδα CD. Το µενού του CD εκτελείται αυτόµατα. Αν το µενού
του CD δεν ξεκινήσει αυτόµατα, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο εγκατάστασης στο Starter CD.

7. Από το µενού του CD, κάντε κλικ στην επιλογή Install Driver (Εγκατάσταση προγράµµατος
οδήγησης) και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

8. Στην οθόνη Connection Type (Τύπος σύνδεσης), ενεργοποιήστε την επιλογή ασύρµατου δικτύου
και κάντε κλικ στο κουµπί Done (Τέλος).

9. Ακολουθήστε τις ηλεκτρονικές οδηγίες του Network Printer Setup Utility (Βοηθητικό πρόγραµµα
ρύθµισης δικτύου εκτυπωτή), οι οποίες εκκινούνται αυτόµατα για την εγκατάσταση του
προγράµµατος οδήγησης του εκτυπωτή.
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Για να ρυθµίσετε τον εκτυπωτή για ασύρµατη επικοινωνία
(Windows)
1. Εγκαταστήστε το υλικό του εκτυπωτή (ανατρέξτε στην αφίσα εγκατάστασης και στον οδηγό

έναρξης).

2. Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυµµα από τη θύρα δικτύου του εκτυπωτή.

3. Κάντε ένα από τα παρακάτω:

● Συνδέστε προσωρινά τον εκτυπωτή µε τον υπολογιστή µε το αντεστραµµένο καλώδιο
(συνοδεύει τον εκτυπωτή).

● Συνδέστε προσωρινά τον εκτυπωτή στον δίκτυο µε ένα καλώδιο δικτύου.

4. Κλείστε όλα τα ανοιχτά προγράµµατα που λειτουργούν στο σύστηµα του υπολογιστή.

5. Τοποθετήστε το Starter CD στη µονάδα CD. Το µενού του CD εκτελείται αυτόµατα. Αν το µενού
του CD δεν ξεκινήσει αυτόµατα, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο εγκατάστασης στο Starter CD.

6. Από το µενού του CD, κάντε κλικ στην επιλογή Install (Εγκατάσταση) και ακολουθήστε τις
οδηγίες στην οθόνη.

7. Στην οθόνη Connection Type (Τύπος σύνδεσης), ενεργοποιήστε την επιλογή για σύνδεση µέσω
δικτύου και κάντε κλικ στο κουµπί Next (Επόµενο).

8. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση και όταν σας
ζητηθεί, αποσυνδέστε το καλώδιο.
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Για ρύθµιση ασύρµατης επικοινωνίας µε το SecureEasySetup (SES)

Σηµείωση Εάν ο ασύρµατος δροµολογητής σας διαθέτει δυνατότητα SES, δείτε τις
παρακάτω οδηγίες για ρύθµιση µε τη χρήση του SES.

1. Εγκαταστήστε το υλικό του εκτυπωτή (ανατρέξτε στην αφίσα εγκατάστασης και στον οδηγό
έναρξης).

2. Πατήστε το κουµπί SES στον ασύρµατο δροµολογητή.

3. Εντός δύο λεπτών πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί  (κουµπί Σελίδα διαµόρφωσης)
στον εκτυπωτή, πατήστε µία φορά το κουµπί  (κουµπί Συνέχεια) και αφήστε το κουµπί 
(κουµπί Σελίδα διαµόρφωσης). Η λυχνία Σελίδας διαµόρφωσης αναβοσβήνει.

4. Περιµένετε περίπου 2 λεπτά και πατήστε το κουµπί  (κουµπί Σελίδα διαµόρφωσης) για να
εκτυπώσετε τη σελίδα διαµόρφωσης του εκτυπωτή και να επιβεβαιώσετε ότι οι ρυθµίσεις SES
ταιριάζουν µε τις ασύρµατες ρυθµίσεις του δροµολογητή.

Σηµείωση Εάν η σύνδεση αποτύχει, ίσως χρειαστεί να επαναφέρετε τις ρυθµίσεις
δικτύου του εκτυπωτή (ανατρέξτε στις οδηγίες της ενότητας Συµβουλές και πηγές
αντιµετώπισης προβληµάτων) και να επαναλάβετε τη διαδικασία. ∆είτε επίσης την ενότητα
Προβλήµατα ρύθµισης ή χρήσης ασύρµατης επικοινωνίας.

5. Κλείστε όλα τα ανοιχτά προγράµµατα που λειτουργούν στο σύστηµα του υπολογιστή.

6. Τοποθετήστε το Starter CD στη µονάδα CD. Το µενού του CD εκτελείται αυτόµατα. Αν το µενού
του CD δεν ξεκινήσει αυτόµατα, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο εγκατάστασης στο Starter CD.

7. Από το µενού του CD, κάντε κλικ στην επιλογή Install (Εγκατάσταση) και ακολουθήστε τις
οδηγίες στην οθόνη για να εγκαταστήσετε το λογισµικό του εκτυπωτή.

Για να ρυθµίσετε την ασύρµατη επικοινωνία για πολλούς
εκτυπωτές (µόνο Windows)
Ο εκτυπωτής υποστηρίζει την τεχνολογία Windows Connect NowTM, η οποία σας επιτρέπει να
εγκαθιστάτε εύκολα πολλούς εκτυπωτές για ασύρµατη σύνδεση. Χρησιµοποιώντας το Wireless
Configuration Utility (Βοηθητικό πρόγραµµα διαµόρφωσης ασύρµατης λειτουργίας) που παρέχεται,
εξάγετε τις ρυθµίσεις ασύρµατης λειτουργίας του υπολογιστή σε µια µονάδα flash USB και µετά
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διαµορφώστε τους εκτυπωτές µε αυτές τις ρυθµίσεις, εισάγοντας τη µονάδα flash στην αντίστοιχη
θύρα USB κάθε εκτυπωτή.

1. Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυµµα από την USB υποδοχή δικτύου του εκτυπωτή.

2. Τοποθετήστε το Starter CD στη µονάδα CD. Το µενού του CD εκτελείται αυτόµατα. Αν το µενού
του CD δεν ξεκινήσει αυτόµατα, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο εγκατάστασης στο Starter CD.

3. Στο µενού του CD, κάντε κλικ στην επιλογή Utilities (Βοηθητικά προγράµµατα) και µετά στην
επιλογή Wireless Configuration Utility (Βοηθητικό πρόγραµµα διαµόρφωσης ασύρµατης
λειτουργίας).

4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και όταν σας ζητηθεί, συνδέστε τη µονάδα flash USB στη
θύρα USB του υπολογιστή. Οι ρυθµίσεις διαµόρφωσης ασύρµατου δικτύου αποθηκεύονται στη
µονάδα flash.

5. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και συνδέστε τη µονάδα flash USB σε κάθε εκτυπωτή που
θέλετε να προσθέσετε στο δίκτυο.

Για να απενεργοποιήσετε την ασύρµατη επικοινωνία
▲ Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί  (κουµπί Σελίδα διαµόρφωσης) του εκτυπωτή για

περίπου 5 δευτερόλεπτα. Η φωτεινή ένδειξη της σελίδας διαµόρφωσης σβήνει.

Οδηγίες για µείωση των παρεµβολών σε ασύρµατο δίκτυο
Οι παρακάτω συµβουλές θα βοηθήσουν στη µείωση των πιθανοτήτων για παρεµβολές σε ασύρµατο
δίκτυο:

● Κρατήστε τις ασύρµατες συσκευές µακριά από µεγάλα µεταλλικά αντικείµενα, όπως ερµάρια
αρχειοθέτησης, καθώς και άλλες ηλεκτροµαγνητικές συσκευές όπως συσκευές µικροκυµάτων και
ασύρµατα τηλέφωνα, καθώς αυτά τα αντικείµενα µπορεί να διακόψουν τα ραδιοσήµατα.

● Κρατήστε τις ασύρµατες συσκευές µακριά από ογκώδη κτίρια, καθώς µπορεί να απορροφήσουν
ραδιοκύµατα και σήµατα µικρότερης έντασης.

● Για ένα δίκτυο υποδοµής, τοποθετήστε το WAP σε µια κεντρική θέση σε ευθεία µε τις ασύρµατες
συσκευές του δικτύου.

● Κρατήστε όλες τις ασύρµατες συσκευές του δικτύου σε εµβέλεια µεταξύ τους.
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Οδηγίες για τη διασφάλιση της ασφάλειας ασύρµατου δικτύου

Για να προσθέσετε διευθύνσεις υλικού σε ένα σηµείο ασύρµατης πρόσβασης
(WAP)
Το φιλτράρισµα MAC είναι µια δυνατότητα ασφαλείας στην οποία ένα σηµείο ασύρµατης πρόσβασης
(WAP) διαµορφώνεται µε µια λίστα διευθύνσεων MAC (ονοµάζονται και “διευθύνσεις υλικού”) των
συσκευών που επιτρέπεται να αποκτήσουν πρόσβαση στο δίκτυο µέσω του WAP.

Αν το WAP δεν έχει τη διεύθυνση υλικού µιας συσκευής που προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση
στο δίκτυο, το WAP αρνείται στη συσκευή την πρόσβαση στο δίκτυο.

Αν το WAP φιλτράρει διευθύνσεις MAC, τότε η διεύθυνση MAC του εκτυπωτή πρέπει να προστεθεί
στη λίστα WAP µε τις αποδεκτές διευθύνσεις MAC.

1. Εκτυπώστε τη σελίδα ρύθµισης παραµέτρων του δικτύου. ∆είτε Κατανόηση της σελίδας
διαµόρφωσης.

2. Ανοίξτε το βοηθητικό πρόγραµµα διαµόρφωσης WAP και προσθέστε τη διεύθυνση υλικού του
εκτυπωτή στη λίστα των αποδεκτών διευθύνσεων MAC.

Άλλες οδηγίες
Για να διατηρήσετε την ασφάλεια του ασύρµατου δικτύου, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες:

● Χρησιµοποιήστε έναν κωδικό πρόσβασης µε τουλάχιστον 20 τυχαίους χαρακτήρες. Σε έναν
κωδικό WPA µπορείτε να χρησιµοποιήσετε έως και 63 χαρακτήρες.

● Αποφύγετε να ορίζετε ως κωδικούς πρόσβασης συνηθισµένες λέξεις ή φράσεις, εύκολες
ακολουθίες χαρακτήρων (όπως τα 1) και προσωπικές πληροφορίες. Χρησιµοποιείτε πάντα
τυχαίες συµβολοσειρές που αποτελούνται από κεφαλαία και πεζά γράµµατα, αριθµούς και εάν
επιτρέπεται, ειδικούς χαρακτήρες όπως σηµεία στίξης.

● Αλλάζετε περιοδικά τον κωδικό πρόσβασης.

● Αλλάξτε τον προεπιλεγµένο κωδικό πρόσβασης που δίνεται από τον κατασκευαστή για
πρόσβαση του διαχειριστή στο σηµείο ασύρµατης πρόσβασης ή στον ασύρµατο δροµολογητή.
Μερικοί δροµολογητές σας επιτρέπουν να αλλάξετε και το όνοµα του διαχειριστή.

● Τοποθετήστε το σηµείο ασύρµατης πρόσβασης ή το δροµολογητή στο κέντρο του δωµατίου και
όχι κοντά σε παράθυρο.

● Απενεργοποιήστε την πρόσβαση διαχειριστή ασύρµατα, εάν είναι δυνατό. Εάν το κάνετε αυτό,
πρέπει να συνδεθείτε στο δροµολογητή µε µια ενσύρµατη σύνδεση Ethernet όταν θέλετε να
κάνετε αλλαγές διαµόρφωσης.

● Απενεργοποιήστε την αποµακρυσµένη πρόσβαση διαχειριστή µέσω του Internet στο
δροµολογητή, εάν είναι δυνατό. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε την αποµακρυσµένη επιφάνεια
εργασίας για να δηµιουργήσετε µια κρυπτογραφηµένη σύνδεση µε έναν υπολογιστή που
λειτουργεί πίσω από το δροµολογητή και να κάνετε αλλαγές στη διαµόρφωση από τον τοπικό
υπολογιστή που έχετε πρόσβαση µέσω του Internet.

● Για να αποφύγετε τυχαία σύνδεση µε ασύρµατο δίκτυο τρίτου, απενεργοποιήστε τη ρύθµιση
αυτόµατης σύνδεσης σε µη προτιµώµενα δίκτυα. Στα Windows XP, αυτή η ρύθµιση
απενεργοποιείται από προεπιλογή.
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Κατάργηση εγκατάστασης του λογισµικού εκτυπωτή
Κατάργηση εγκατάστασης του λογισµικού εκτυπωτή (Windows) 
Εάν χρησιµοποιείτε Windows 2000, Windows XP ή Windows Server 2003, πρέπει να διαθέτετε
δικαιώµατα διαχειριστή για να καταργήσετε την εγκατάσταση του λογισµικού του εκτυπωτή.

1. Αν ο υπολογιστής είναι συνδεδεµένος απευθείας στον υπολογιστή µε ένα καλώδιο USB,
αποσυνδέστε τον εκτυπωτή.

2. Κλείστε όλα τα ανοιχτά προγράµµατα.

3. Από το µενού Έναρξη, ανοίξτε τον Πίνακα Ελέγχου.

4. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Προσθαφαίρεση προγραµµάτων.

5. Επιλέξτε το λογισµικό εκτυπωτή που θέλετε να καταργήσετε.

6. Κάντε κλικ στο κουµπί για προσθήκη ή κατάργηση λογισµικού.

7. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την κατάργηση της εγκατάστασης του
λογισµικού.

Σηµείωση Αν η διαδικασία κατάργησης της εγκατάστασης αποτύχει, κάντε
επανεκκίνηση του υπολογιστή και ολοκληρώστε τα παραπάνω βήµατα για να
απεγκαταστήσετε το λογισµικό. Αν η εγκατάσταση λογισµικού δεν ήταν επιτυχής,
ολοκληρώστε τα παρακάτω βήµατα για την εκτέλεση του βοηθήµατος απεγκατάστασης.

8. Κάντε επανεκκίνηση των Windows.

9. Τοποθετήστε το Starter CD στη µονάδα CD. Το µενού του CD εκτελείται αυτόµατα. Αν το µενού
του CD δεν ξεκινήσει αυτόµατα, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο εγκατάστασης στο Starter CD.

10
.

Στο µενού του CD, κάντε κλικ στην επιλογή Utilities (Βοηθητικά προγράµµατα) και µετά στην
επιλογή Uninstaller (Πρόγραµµα κατάργησης εγκατάστασης). Ή εντοπίστε το βοηθητικό
πρόγραµµα κατάργησης εγκατάστασης (Util\Scrubber\Uninstall.exe) στο Starter CD και
εκτελέστε το.

11
.

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την κατάργηση της εγκατάστασης του
λογισµικού.
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Κατάργηση εγκατάστασης λογισµικού εκτυπωτή (Mac OS)
1. Αν ο υπολογιστής είναι συνδεδεµένος απευθείας στον υπολογιστή µε ένα καλώδιο USB,

αποσυνδέστε τον εκτυπωτή.

2. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή.

Σηµείωση Εάν δεν επανεκκινήσετε τον υπολογιστή προτού να απεγκαταστήσετε το
λογισµικό, µερικά αρχεία δεν αφαιρούνται από τον υπολογιστή σας όταν τρέχετε την
προαιρετική επιλογή Uninstall (Κατάργηση εγκατάστασης).

3. Τοποθετήστε το Starter CD στη µονάδα CD.

4. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του CD στην επιφάνεια εργασίας.

5. Κάντε διπλό κλικ στο το εικονίδιο εγκατάστασης και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

6. Όταν εµφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου Main Installation (Κύρια Εγκατάσταση), επιλέξτε Uninstall
(Κατάργηση εγκατάστασης) από την αναπτυσσόµενη λίστα στην πάνω αριστερή πλευρά του
πλαισίου διαλόγου.

7. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να καταργήσετε το λογισµικό εκτυπωτή.
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Α Αναλώσιµα και εξαρτήµατα της HP

Σε αυτή την ενότητα παρέχονται πληροφορίες για τα αναλώσιµα και τα εξαρτήµατα της ΗΡ για τον
εκτυπωτή. Οι πληροφορίες υπόκεινται σε αλλαγές. Επισκεφθείτε την τοποθεσία της ΗΡ στο Web
(www.hpshopping.com) για τις πιο πρόσφατες ενηµερώσεις. Μπορείτε επίσης να πραγµατοποιήσετε
την αγορά µέσω της τοποθεσίας στο Web.

● Ηλεκτρονική παραγγελία αναλώσιµων εκτύπωσης

● Εξαρτήµατα

● Αναλώσιµα
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Ηλεκτρονική παραγγελία αναλώσιµων εκτύπωσης
Εκτός από την τοποθεσία της ΗΡ στο Web, µπορείτε να παραγγείλετε αναλώσιµα εκτύπωσης µέσω
του ενσωµατωµένου Web server ή της Εργαλειοθήκης (Windows).

Απαιτήσεις συστήµατος για παραγγελία αναλώσιµων εκτύπωσης

Για να χρησιµοποιήσετε την Εργαλειοθήκη, πρέπει να διαθέτετε τα εξής:

● Πρόσβαση στο Internet

● Εκτυπωτή συνδεδεµένο στον υπολογιστή µε καλώδιο USB ή συνδεδεµένο στο δίκτυο

● Την Εργαλειοθήκη εγκατεστηµένη στον υπολογιστή (υποστηρίζεται µόνο για τα Windows)

Για να χρησιµοποιήσετε τον ενσωµατωµένο Web server, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε τα παρακάτω:

● ∆ίκτυο µε TCP/IP (δεν υποστηρίζονται δίκτυα µε IPX/SPX)

● Εκτυπωτή συνδεδεµένο στο δίκτυο

● Πρόγραµµα περιήγησης στο Web εγκατεστηµένο στον υπολογιστή (Microsoft Internet Explorer
5.5, Netscape 7.0, Opera 7.54, Mozilla Firefox 1.0 ή Safari 1.2 και µεταγενέστερων εκδόσεων)

Για να παραγγείλετε αναλώσιµα εκτύπωσης

1. Ενσωµατωµένος Web server: Στην καρτέλα Πληροφορίες, κάντε κλικ στην επιλογή
Παραγγελία αναλωσίµων.

Εργαλειοθήκη (Windows): Στην καρτέλα Κατάσταση εκτυπωτή, κάντε κλικ στην επιλογή
Παραγγελία αναλωσίµων.

HP Printer Utility (Mac OS): Κάντε κλικ στην επιλογή Κατάσταση αναλωσίµων στην καρτέλα
Πληροφορίες και υποστήριξη και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Παραγγελία αναλωσίµων HP.

Γίνεται εκκίνηση του προεπιλεγµένου προγράµµατος περιήγησης στο Web και εµφανίζεται µια
τοποθεσία Web.

2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην τοποθεσία Web για να επιλέξετε και να παραγγείλετε αναλώσιµα
εκτύπωσης.
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Εξαρτήµατα
Εξάρτηµα της ΗΡ για αυτόµατη εκτύπωση διπλής όψης C8255A

∆ίσκος εισόδου 350 φύλλων C8256A

HP USB A-B (2 µέτρα) C6518A
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Αναλώσιµα
Κασέτες µελανιού

Αν διαµένετε στην Ευρώπη, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/eu/hard-to-find-supplies για
πληροφορίες σχετικά µε τις κασέτες µελανιού HP 88.

HP 88 Μαύρο C9385A

HP 88 Κυανό C9386A

HP 88 Φούξια C9387A

HP 88 Κίτρινο C9388A

HP 88L Μαύρο C9396A

HP 88L Κυανό C9391A

HP 88L Φούξια C9392A

HP 88L Κίτρινο C9393A

Κεφαλές εκτύπωσης

HP 88 Μαύρη και κίτρινη C9381A

HP 88 Φούξια και κυανή C9382A

Μέσα εκτύπωσης της HP

Για να παραγγείλετε µέσα εκτύπωσης, όπως Χαρτί ανώτερης ποιότητας της HP, Φιλµ διαφανειών HP
Premium για εκτυπωτές inkjet, Σιδερότυπο χαρτί HP ή Ευχετήριες κάρτες της HP, επισκεφθείτε την
τοποθεσία www.hp.com.

Επιλέξτε τη χώρα/περιοχή σας και έπειτα επιλέξτε Αγορά ή Αγορές.
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Β Υποστήριξη και εγγύηση

Οι πληροφορίες της ενότητας Συντήρηση και αντιµετώπιση προβληµάτων προτείνουν λύσεις για
συνηθισµένα προβλήµατα. Αν ο εκτυπωτής δεν λειτουργεί κανονικά και οι οδηγίες αυτές δεν έλυσαν
το πρόβληµα που αντιµετωπίζετε, χρησιµοποιήστε µια από τις παρακάτω υπηρεσίες υποστήριξης
για να λάβετε βοήθεια.

Η ενότητα αυτή περιέχει πληροφορίες για τα παρακάτω θέµατα:

● Λήψη ηλεκτρονικής βοήθειας

● Λήψη τηλεφωνικής υποστήριξης από την HP

● ∆ήλωση περιορισµένης εγγύησης της Hewlett-Packard

● Αναλώσιµα HP για εκτυπωτές ψεκασµού - Γρήγορη αναφορά εγγύησης
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Λήψη ηλεκτρονικής βοήθειας
Μπορείτε να λάβετε υποστήριξη από την ΗΡ από τις παρακάτω ηλεκτρονικές πηγές:

● Web: Επισκεφθείτε την τοποθεσία της HP στο web (www.hp.com/support/officejetprok550) για
τις τελευταίες πληροφορίες λογισµικού, προϊόντος, λειτουργικού συστήµατος και υποστήριξης.

● Εργαλειοθήκη (Windows): Η Εργαλειοθήκη παρέχει εύκολες και αναλυτικές λύσεις για
συνηθισµένα προβλήµατα εκτύπωσης. ∆είτε Εργαλειοθήκη (Windows).

● Ενσωµατωµένος Web server: Όταν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεµένος σε δίκτυο, µπορείτε να
χρησιµοποιήσετε τον ενσωµατωµένο web server του εκτυπωτή για να εµφανίσετε τις
πληροφορίες κατάστασης, να αλλάξετε ρυθµίσεις και να διαχειριστείτε τον εκτυπωτή από τον
υπολογιστή σας. ∆είτε Ενσωµατωµένος Web server.
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Λήψη τηλεφωνικής υποστήριξης από την HP
Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, µπορείτε να λάβετε βοήθεια από το Κέντρο υποστήριξης
πελατών της HP.

Πριν καλέσετε
Επισκεφθείτε την τοποθεσία της HP στο web (www.hp.com/support/officejetprok550) για τις πιο
πρόσφατες πληροφορίες αντιµετώπισης προβληµάτων, διορθώσεις και ενηµερώσεις προϊόντων.

Για να βοηθήσετε τους αντιπροσώπους του κέντρου υποστήριξης πελατών να σας εξυπηρετήσουν
καλύτερα, έχετε έτοιµες τις παρακάτω πληροφορίες, εάν πρέπει να καλέσετε την ΗΡ.

1. Εκτυπώστε τη σελίδα διαµόρφωση του εκτυπωτή. ∆είτε Κατανόηση της σελίδας διαµόρφωσης.
Εάν ο εκτυπωτής δεν εκτυπώνει, να έχετε έτοιµες τις παρακάτω πληροφορίες.

● µοντέλο εκτυπωτή

● αριθµός µοντέλου και αριθµός σειράς (δείτε στο πίσω µέρος του εκτυπωτή)

2. Ελέγξτε το λειτουργικό σύστηµα που χρησιµοποιείτε, για παράδειγµα Windows 98 SE.

3. Εάν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεµένος σε δίκτυο, ελέγξτε το λειτουργικό σύστηµα του δικτύου.

4. Σηµειώστε πώς ο εκτυπωτής συνδέεται µε το σύστηµά σας, για παράδειγµα µέσω USB ή
σύνδεσης δικτύου.

5. Σηµειώστε τον αριθµό έκδοσης του λογισµικού του εκτυπωτή, όπως Έκδοση HP Officejet Pro
K550 Series: 60.52.213.0. (Για να βρείτε τον αριθµό έκδοσης του προγράµµατος οδήγησης του
εκτυπωτή, ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου µε τις ρυθµίσεις ή τις ιδιότητες του εκτυπωτή και κάντε
κλικ στην καρτέλα Πληροφορίες.)

6. Αν αντιµετωπίζετε πρόβληµα εκτύπωσης από µια συγκεκριµένη εφαρµογή, σηµειώστε την
εφαρµογή και τον αριθµό έκδοσης.

Αριθµοί τηλεφωνικής υποστήριξης
Σε πολλά µέρη, η HP προσφέρει τεχνική τηλεφωνική υποστήριξη χωρίς χρέωση κλήσης κατά τη
διάρκεια της περιόδου εγγύησης. Ωστόσο, ορισµένοι από τους αριθµούς υποστήριξης που
αναφέρονται παρακάτω ενδέχεται να µην προσφέρουν κλήση χωρίς χρέωση.

Για την πιο ενηµερωµένη λίστα µε τους αριθµούς τηλεφωνικής υποστήριξης, ανατρέξτε στη
διεύθυνση www.hp.com/support.

Χώρα/Περιοχή Αριθµός τηλεφώνου

Αλγερία 61 56 45 43

Αργεντινή 0-800-555-5000

Μπουένος Άιρες: 54-11-4708-1600

Αυστραλία 1300 721 147

1902 910 910 (εκτός περιόδου εγγύησης)
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Χώρα/Περιοχή Αριθµός τηλεφώνου

Αυστρία www.hp.com/support

Μπαχρέιν 17212049

Βέλγιο www.hp.com/support

Βραζιλία 0-800-709-7751

Σάο Πάολο: 55-11-4004-7751

Καναδάς 1-800-474-6836

Περιοχή Μισισόγκας: (905) 206-4663

Κεντρική Αµερική και Καραϊβική www.hp.com/support

Χιλή 800-360-999

Κίνα 021-3881 4518

800-810-3888

Κολοµβία 01-8000-51-4746-8368

Μπογκοτά: 571-606-9191

Κόστα Ρίκα 0-800-011-1046

Κύπρος 800 9 2649

∆ηµοκρατία της Τσεχίας 810 222 222

∆ανία www.hp.com/support

Ισηµερινός Andinatel: 1-999-119  
800-711-2884

Pacifictel: 1-800-225-528  
800-711-2884

Αίγυπτος (02) 6910602

Ελ Σαλβαδόρ 800-6160

Φινλανδία www.hp.com/support

Γαλλία www.hp.com/support

Γερµανία

HP bietet während der Gewährleistungsfrist vielerorts gebührenfreien
telefonischen Support an. Die nachfolgend aufgelisteten
Rufnummern sind jedoch unter Umständen nicht gebührenfrei.

Zur weiteren Klärung oder um zusätzliche Information zu erhalten,
können Sie Kontakt mit der Online-Kundenbetreuung von HP
(www.hp.com/cpso-support/guide/psd/cscemea.html) aufnehmen.

www.hp.com/support

Ελλάδα ∆ιεθνώς: +30 210 6073603

Από τη χώρα: 801 11 22 55 47

Γουατεµάλα 1-800-711-2884

Χονγκ Κονγκ Ε.∆.Π. 2802 4098
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Χώρα/Περιοχή Αριθµός τηλεφώνου

Ουγγαρία 1 382 1111

Ινδία 1 600 44 7737

Υποστήριξη σε χίντι και αγγλικά

Ινδονησία +62 (21) 350 3408

Ιρλανδία www.hp.com/support

Ισραήλ (0) 9 830 4848

Ιταλία www.hp.com/support

Τζαµάικα 1-800-711-2884

Ιαπωνία 0570-000511

Navi Dial, Μόνο στο εσωτερικό της Ιαπωνίας: 03-3335-9800

Κορέα, ∆ηµοκρατία της 1588-3003

Λουξεµβούργο www.hp.com/support

Μαλαισία 1800 88 8588

Μεξικό Πόλη του Μεξικό: 55-5258-9922

Εκτός Πόλης του Μεξικό: 01-800-472-68368

Μαρόκο 22 404747

Ολλανδία www.hp.com/support

Νέα Ζηλανδία 0800 441 147

Νιγηρία 1 3204 999

Νορβηγία www.hp.com/support

Παναµάς 1-800-711-2884

Παραγουάη 009 800 54 1 0006

Περού 0-800-10111

Φιλιππίνες 2 867 3551

Πολωνία 22 5666 000

Πορτογαλία www.hp.com/support

Πουέρτο Ρίκο 1-877-232-0589

∆οµινικανή ∆ηµοκρατία 1-800-711-2884

Ρουµανία (21) 315 4442

Ρωσία Μόσχα: 095 777 3284

Αγία Πετρούπολη: 812 332 4240

Σαουδική Αραβία 800 897 1415

Σιγκαπούρη 6 272 5300

Σλοβακία 0850 111 256
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Χώρα/Περιοχή Αριθµός τηλεφώνου

Νότιος Αφρική ∆ιεθνώς: +27 11 2589301

RSA: 086 0001030

Υπόλοιπη ∆υτική Αφρική +351 213 17 63 80

Ισπανία www.hp.com/support

Σουηδία www.hp.com/support

Ελβετία www.hp.com/support

Ταϊβάν 02-8722-8000

Ταϊλάνδη +66 (2) 353 9000

Τρινιντάντ και Τοµπάγκο 1-800-711-2884

Τυνησία 71 89 12 22

Τουρκία 90 216 444 71 71

Ηνωµένο Βασίλειο www.hp.com/support

Ουκρανία (044) 230-51-06

Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα 600 54 47 47

ΗΠΑ 1-(800)-474-6836

Ουρουγουάη 0004-054-177

Βενεζουέλα 0-800-474-68368

Καράκας: 58-212-278-8666

Βιετνάµ +84 88234530
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∆ήλωση περιορισµένης εγγύησης της Hewlett-Packard
Προϊόν της HP ∆ιάρκεια περιορισµένης εγγύησης

Λογισµικό 1 έτος

Εξαρτήµατα 1 έτος

Κασέτες µελανιού 6 µήνες*

Κεφαλές εκτύπωσης 1 έτος*

Περιφερειακό υλικό εκτυπωτή (δείτε λεπτοµέρειες παρακάτω) 1 έτος

* Για αναλυτικές πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.hp.com/support/inkjet_warranty.

Παράταση περιορισµένης εγγύησης
1. Η Hewlett-Packard εγγυάται στον πελάτη-τελικό χρήστη ότι τα παραπάνω προϊόντα της HP δε

θα παρουσιάσουν ελαττώµατα στα υλικά και την εργασία για τη χρονική διάρκεια που
προσδιορίζεται παραπάνω, η οποία διάρκεια ξεκινά από την ηµέρα αγοράς του προϊόντος από
τον πελάτη.

2. Για τα προϊόντα λογισµικού, η περιορισµένη εγγύηση της HP ισχύει µόνο για την περίπτωση
αδυναµίας εκτέλεσης εντολών προγραµµατισµού. Η HP δεν εγγυάται ότι η λειτουργία
οποιουδήποτε προϊόντος θα είναι χωρίς διακοπές ή σφάλµατα.

3. Η περιορισµένη εγγύηση της HP καλύπτει µόνο εκείνα τα ελαττώµατα που προκύπτουν ως
αποτέλεσµα κανονικής χρήσης του προϊόντος και δεν καλύπτει οποιοδήποτε άλλο πρόβληµα,
όπως αυτά που προκύπτουν από τα εξής:

α. Ακατάλληλη συντήρηση ή µετατροπή

β. Λογισµικό, µέσα εκτύπωσης, εξαρτήµατα ή αναλώσιµα που δεν παρέχονται ούτε
υποστηρίζονται από την HP

γ. Λειτουργία εκτός των προδιαγραφών του προϊόντος

δ. Μη εγκεκριµένη µετατροπή ή εσφαλµένη χρήση.

4. Για τους εκτυπωτές της HP, η χρήση κασέτας µελανιού που δεν είναι της HP ή κασέτας µελανιού
που έχει αναγοµωθεί, δεν επηρεάζει ούτε την εγγύηση προς τον πελάτη ούτε τις συµβάσεις
υποστήριξης του πελάτη µε την HP. Ωστόσο, αν η δυσλειτουργία ή βλάβη του εκτυπωτή
αποδοθεί στη χρήση κασέτας µελανιού που δεν είναι της HP ή κασέτας µελανιού που έχει
αναγοµωθεί, η HP θα επιβάλει χρέωση µε βάση τις κανονικές τιµές για το χρόνο και τα υλικά που
απαιτήθηκαν για την επισκευή του εκτυπωτή για τη συγκεκριµένη δυσλειτουργία ή βλάβη.

5. Αν η HP λάβει, κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, ειδοποίηση για ελάττωµα σε
οποιοδήποτε προϊόν που καλύπτεται από την εγγύηση της HP, η HP φέρει το δικαίωµα να
αποφασίσει αν θα επισκευάσει ή αν θα αντικαταστήσει το προϊόν.

6. Αν η HP δεν µπορεί να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει, ανάλογα µε την περίπτωση, ένα
ελαττωµατικό προϊόν που καλύπτεται από την εγγύηση της HP, η HP µέσα σε εύλογο χρόνο από
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τη στιγµή που θα λάβει την ειδοποίηση για το ελάττωµα, θα επιστρέψει το ποσό που
καταβλήθηκε για την αγορά του προϊόντος.

7. Η HP δεν είναι υποχρεωµένη να επισκευάσει, να αντικαταστήσει ή να καταβάλει χρηµατική
αποζηµίωση έως ότου ο πελάτης επιστρέψει το ελαττωµατικό προϊόν στην HP.

8. Τα προϊόντα αντικατάστασης µπορεί να είναι καινούρια ή σαν καινούρια, υπό την προϋπόθεση
ότι λειτουργεί τουλάχιστον εξίσου καλά µε το προϊόν που αντικαθίσταται.

9. Τα προϊόντα της HP ενδέχεται να περιλαµβάνουν ανακατασκευασµένα µέρη, εξαρτήµατα ή
υλικά, ισοδύναµα σε απόδοση µε καινούρια.

10
.

Η ∆ήλωση περιορισµένης εγγύησης της HP ισχύει σε κάθε χώρα/περιοχή όπου το προϊόν της
HP που καλύπτεται από την εγγύηση διανέµεται από την HP. ∆ιατίθενται συµβάσεις για
πρόσθετες υπηρεσίες εγγύησης, όπως επιτόπου επισκευή, σε όλα τα εξουσιοδοτηµένα κέντρα
υποστήριξης της HP στις χώρες/περιοχές όπου το προϊόν διανέµεται από την HP ή από
εξουσιοδοτηµένο εισαγωγέα.

Περιορισµοί εγγύησης
ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η HP ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΤΗΣ ∆ΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΟΠΟΙΟΥ∆ΗΠΟΤΕ ΕΙ∆ΟΥΣ, ΡΗΤΗ
Ή ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Ή ΤΗΝ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ.

Περιορισµοί ευθύνης
1. Στο βαθµό που επιτρέπεται από την τοπική νοµοθεσία, τα ένδικα µέσα που παρέχονται στην

παρούσα ∆ήλωση εγγύησης είναι τα µόνα και αποκλειστικά ένδικα µέσα του πελάτη.

2. ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΙΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ∆ΗΛΩΣΗ
ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η HP ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙ∆ΙΚΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ Ή ΣΥΝΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΖΗΜΙΕΣ,
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, Α∆ΙΚΟΠΡΑΞΙΑ Ή ΑΛΛΗ ΝΟΜΙΚΗ
ΘΕΩΡΙΑ Ή ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΖΗΜΙΕΣ
ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ.

Τοπική νοµοθεσία
1. Η παρούσα ∆ήλωση εγγύησης παρέχει στον πελάτη συγκεκριµένα νοµικά δικαιώµατα. Ο

πελάτης ενδέχεται επίσης να έχει και άλλα δικαιώµατα τα οποία διαφέρουν από πολιτεία σε
πολιτεία στις ΗΠΑ, από επαρχία σε επαρχία στον Καναδά, και από χώρα σε χώρα στον
υπόλοιπο κόσµο.

2. Στο βαθµό που η παρούσα ∆ήλωση εγγύησης είναι ασύµβατη µε την τοπική νοµοθεσία, η
παρούσα ∆ήλωση εγγύησης θα θεωρείται ότι έχει τροποποιηθεί ώστε να συµµορφώνεται προς
την τοπική νοµοθεσία. Σύµφωνα µε την τοπική νοµοθεσία, ορισµένες δηλώσεις αποποίησης και
ορισµένοι περιορισµοί της ∆ήλωσης εγγύησης µπορεί να µην ισχύουν για τον πελάτη. Για
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παράδειγµα, ορισµένες πολιτείες στις ΗΠΑ, καθώς και ορισµένες κυβερνήσεις εκτός των ΗΠΑ
(συµπεριλαµβανοµένων των επαρχιών του Καναδά), ενδέχεται να:

α. Μην επιτρέπουν να περιορίζονται τα θεσπισµένα δικαιώµατα ενός πελάτη από τις
αποποιήσεις και τους περιορισµούς της παρούσας ∆ήλωσης εγγύησης (π.χ. στο Ηνωµένο
Βασίλειο),

β. Περιορίζουν τη δυνατότητα ενός κατασκευαστή να εφαρµόσει αποποιήσεις και περιορισµούς
αυτού του είδους ή

γ. Παρέχουν στον πελάτη πρόσθετα δικαιώµατα εγγύησης, καθορίζουν τη διάρκεια των
υπονοούµενων εγγυήσεων, τις οποίες ο κατασκευαστής δεν µπορεί να αποποιηθεί ή
επιτρέπουν περιορισµούς στη διάρκεια των υπονοούµενων εγγυήσεων.

3. ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝ∆ΙΑ, ΟΙ
ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ
Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ∆ΕΝ ΑΠΟΚΛΕΙΟΥΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝ, ΑΛΛΑ
ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΘΕΣΠΙΣΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΩΛΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ HP ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ.
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Αναλώσιµα HP για εκτυπωτές ψεκασµού - Γρήγορη
αναφορά εγγύησης

Αυτές οι πληροφορίες αποτελούν σύνοψη εύκολης ανάγνωσης της ολοκληρωµένης δήλωσης
εγγύησης της ΗΡ. Για να διαβάσετε την ολοκληρωµένη δήλωση εγγύησης, επισκεφθείτε την
τοποθεσία www.hp.com/support/inkjet_warranty και επιλέξτε τα αναλώσιµά σας.

Το προϊόν που διαθέτετε καλύπτεται από εγγύηση;
Αν πιστεύετε ότι τα αναλώσιµα µελανιού ή η κεφαλή εκτύπωσης είναι ελαττωµατικά, µπορείτε να τα
επιστρέψετε και να σας καταβληθεί χρηµατική αποζηµίωση ή να αντικατασταθούν εφόσον ΟΛΑ τα
παρακάτω ισχύουν:

● Αναλώσιµα µελανιού: το µελάνι δεν έχει τελειώσει

● Αναλώσιµα µελανιού: δεν έχουν αναπληρωθεί, ανακατασκευαστεί ή δεν έχουν αλλοιωθεί µε άλλο
τρόπο

● Αναλώσιµα µελανιού: δεν έχει περάσει η ηµεροµηνία "λήξης της εγγύησης" στην ετικέτα του
προϊόντος

● Κεφαλή εκτύπωσης: δεν έχει περάσει 1 χρόνος από την ηµεροµηνία τοποθέτησης της κεφαλής
εκτύπωσης ή δεν έχει περάσει η ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης στην κεφαλή εκτύπωσης,
οποιαδήποτε είναι η πιο πρόσφατη

Για να προσδιοριστεί η ηµεροµηνία τοποθέτησης της κεφαλής εκτύπωσης, ανατρέξτε στην ενότητα
"Κατάσταση κεφαλών εκτύπωσης" στη σελίδα διαµόρφωσης.

Θέσεις ηµεροµηνίας λήξης εγγύησης:

Μορφή ηµεροµηνίας: ΕΕΕΕ/MM/ΗΗ

Λήξη αναλώσιµων της HP για εκτυπωτές ψεκασµού
Καθώς το µελάνι παλιώνει, χάνει νερό. Όταν το µελάνι είναι αρκετά παλιό, µπορεί να καταστρέψει τις
κεφαλές εκτύπωσης ή άλλα µέρη του συστήµατος εκτύπωσης. Σε κανονική χρήση, το µελάνι στις
περισσότερες κασέτες µελανιού θα τελειώσει πριν το µελάνι να παλιώσει αρκετά ώστε να προκαλέσει
βλάβη. Συνιστάται να αντικαταθιστάτε την κασέτα µελανιού πριν την ηµεροµηνία λήξης. Αν το µελάνι
έχει λήξει, ο εκτυπωτής θα διακόψει την εκτύπωση και θα πρέπει να αποδεχτείτε τη χρήση του
ληγµένου µελανιού για να συνεχιστεί η εκτύπωση. ∆είτε την "Ηµεροµηνία λήξης (Ε-M-Η)" που
βρίσκεται κάτω από την ενότητα "Κατάσταση κασέτας µελανιού" στη σελίδα διαµόρφωσης.
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Πώς να επιστρέψετε ένα προϊόν
Υπάρχουν δύο τρόποι για να επιστρέψετε ένα προϊόν που καλύπτεται από εγγύηση:

● Επισκεφθείτε το κατάστηµα λιανικής πώλησης απ' όπου προµηθευτήκατε το προϊόν (υπόκειται
στην πολιτική επιστροφής του καταστήµατος λιανικής πώλησης).

● Αν δεν µπορείτε να επιστρέψετε το προϊόν στο κατάστηµα λιανικής πώλησης, επισκεφθείτε την
τοποθεσία της HP στην τοποθεσία Web (www.hp.com/support/officejetprok550) ή καλέστε τον
αριθµό τηλεφωνικής υποστήριξης που αναφέρεται στο ένθετο που περιλαµβάνεται στη
συσκευασία του προϊόντος.
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Γ Προδιαγραφές εκτυπωτή

Ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογή µέσων εκτύπωσης για τις προδιαγραφές µέσων και χειρισµού µέσων.

Φυσικές προδιαγραφές

∆ιαθέσιµα µοντέλα και φυσικές
διαστάσεις

Μέγεθος (πλάτος x βάθος x
ύψος)

HP Officejet Pro K550: 
496 x 403,2 x 212,5 mm (19,5 x 15,9 x 8,4 ίντσες)

HP Officejet Pro K550dtn/K550dtwn: 
496 x 503,9 x 301,2 mm (19,5 x 19.8 x 11,9 ίντσες)

 Βάρος (χωρίς τις κεφαλές
εκτύπωσης ή τις κασέτες
µελανιού)

HP Officejet Pro K550:  
9,7 kg (21,4 λίβρες)

HP Officejet Pro K550dtn/K550dtwn:  
12,9 kg (28,5 λίβρες)

Λειτουργίες και δυνατότητες προϊόντος

Συνδεσιµότητα  ● Συµβατή µε USB 2.0 υψηλής ταχύτητας

● Υποστηρίζεται υποδοχή σύνδεσης USB µέχρι
πλήρους ταχύτητας.

● Fast Ethernet 10/100Base-TX για σύνδεση
σύνδεση σε ενσύρµατο δίκτυο (HP Officejet
Pro K550dtn/K550dtwn)

● Ασύρµατο δίκτυο 802.11b/g (HP Officejet Pro
K550dtwn)

Μέθοδος εκτύπωσης  Θερµική εκτύπωση ψεκασµού κατ' απαίτηση

Κασέτες µελανιού  Τέσσερις κασέτες µελανιού (µία κασέτα για µαύρο,
κυανό, φούξια και κίτρινο µελάνι)

Κεφαλές εκτύπωσης  ∆ύο κεφαλές εκτύπωσης (µία για το µαύρο και
κίτρινο µελάνι και µία για το φούξια και κυανό µελάνι)

Αποδόσεις αναλωσίµων  Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/
pageyield/ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
µε τις εκτιµώµενες αποδόσεις των κασετών µελανιού.

Γλώσσες συσκευής  Βελτιωµένη HP PCL 3
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Φυσικές προδιαγραφές

Υποστήριξη γραµµατοσειρών  Γραµµατοσειρές ΗΠΑ: CG Times, CG Times Italic,
Universe, Universe Italic, Courier, Courier Italic,
Letter Gothic, Letter Gothic Italic.

Κύκλος παραγωγής  Έως 7500 σελίδες ανά µήνα

Προδιαγραφές επεξεργαστή και µνήµης

Επεξεργαστής συσκευής ▲ MIPS 5KF 64-bit (300 MHz)

Μνήµη συσκευής ● Ενσωµατωµένη µνήµη RAM 32 MB

● Ενσωµατωµένη µνήµη Flash ROM 16 MB

Προδιαγραφές λειτουργικού συστήµατος και πρωτοκόλλου δικτύου

Συµβατότητα λειτουργικού συστήµατος ● Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP 64-bit (εκδόσεις
Professional και Home) και Windows Server 2003

● Mac OS X (10.2, 10.3, 10.4)

● Linux

Απαιτήσεις συστήµατος

Σηµείωση Τα περίπλοκα,
µεγάλα έγγραφα µε πολλά
γραφικά ενδέχεται να απαιτούν
µεγαλύτερο χώρο στο σκληρό
δίσκο.

Ελάχιστες ● Windows 98: Pentium® 90 MHz, µνήµη RAM
16 MB, 145 MB ελεύθερο χώρο στο σκληρό
δίσκο

● Windows Me: Pentium 150 MHz, µνήµη RAM
32 MB, 145 MB ελεύθερο χώρο στο σκληρό
δίσκο

● Windows 2000: Pentium 300 MHz, µνήµη
RAM 64 MB, 145 MB ελεύθερο χώρο στο
σκληρό δίσκο

● Windows XP 64-bit edition: Pentium 300
MHz, µνήµη RAM 64 MB, 180 MB ελεύθερο
χώρο στο σκληρό δίσκο

● Windows Server 2003: Pentium 300 MHz,
µνήµη RAM 128 MB, 180 MB ελεύθερο χώρο
στο σκληρό δίσκο

● Mac OS X (10.2, 10.3, 10.4): 333 MHz, µνήµη
RAM 128 MB, 100 MB ελεύθερο χώρο στο
σκληρό δίσκο

● Microsoft Internet Explorer 6.0

Συνιστώµενες ● Windows 98 και Windows Me: Pentium 266
MHz, µνήµη RAM 32 MB, 175 MB ελεύθερο
χώρο στο σκληρό δίσκο

● Windows 2000: Pentium 300 MHz, µνήµη
RAM 64 MB, 190 MB ελεύθερο χώρο στο
σκληρό δίσκο
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Φυσικές προδιαγραφές

● Windows XP 64-bit edition: Pentium 300
MHz, µνήµη RAM 128 MB, 210 MB ελεύθερο
χώρο στο σκληρό δίσκο

● Windows Server 2003: Pentium 550 MHz,
µνήµη RAM 256 MB, 210 MB ελεύθερο χώρο
στο σκληρό δίσκο

● Mac OS X (10.2, 10.3, 10.4): 333 MHz, µνήµη
RAM 256 MB, 200 MB ελεύθερο χώρο στο
σκληρό δίσκο

● Microsoft Internet Explorer 6.0 ή νεότερο

Συµβατότητα λειτουργικού συστήµατος
δικτύου

● Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP 64-bit (εκδόσεις
Professional και Home)

● Mac OS X (10.2, 10.3, 10.4)

● Microsoft Windows Terminal Server Edition 4.0

● Microsoft Windows Server 2003 (παλαιότερα γνωστό ως Microsoft Windows
XP Server Terminal Services)

● Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services µε Citrix MetaFrame 1.8

● Microsoft Windows Server 2003 Terminal Services µε Citrix MetaFrame 1.8

● Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services µε Citrix V1.8

● Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services µε Citrix XP

● Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services

Συµβατά πρωτόκολλα δικτύου ▲ TCP/IP

∆ιαχείριση δικτύου Πρόσθετα προγράµµατα
HP Web Jetadmin

 

Ενσωµατωµένος Web
server

Λειτουργίες

● ∆υνατότητα αποµακρυσµένης διαµόρφωσης
και διαχείρισης συσκευών δικτύου

● myPrintMileage

Απαιτήσεις συστήµατος

● ∆ίκτυο µε TCP/IP (δεν υποστηρίζονται δίκτυα
µε IPX/SPX)

● Πρόγραµµα περιήγησης στο Web (Microsoft
Internet Explorer 5.5, Netscape 7.0, Opera
7.54, Mozilla Firefox 1.0 ή Safari 1.2 και
µεταγενέστερων εκδόσεων)

● Σύνδεση δικτύου. (∆εν µπορείτε να
χρησιµοποιήσετε τον ενσωµατωµένο Web
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Φυσικές προδιαγραφές

server όταν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεµένος
απευθείας σε υπολογιστή.)

● Σύνδεση Internet (για µερικές λειτουργίες).
Μπορείτε να ανοίξετε και να χρησιµοποιήσετε
τον ενσωµατωµένο Web server χωρίς σύνδεση
στο Internet. Ωστόσο, ορισµένες λειτουργίες
δεν θα είναι διαθέσιµες.

● Πρέπει να βρίσκεται στην ίδια πλευρά του
τείχους προστασίας µε τον εκτυπωτή.

Προδιαγραφές λειτουργίας

Ταχύτητα (U.S. Letter) Πρόχειρη λειτουργία:

● Ασπρόµαυρο κείµενο: 37 σελίδες ανά λεπτό (σελ./λ.)

● Κείµενο µε έγχρωµα γραφικά: 33 σελ./λ.

Κανονική λειτουργία:

● Ασπρόµαυρο κείµενο: 16 σελ./λ.

● Κείµενο µε έγχρωµα γραφικά: 16 σελ./λ.

Βέλτιστη λειτουργία:

● Ασπρόµαυρο κείµενο: 5 σελ./λ.

● Κείµενο µε έγχρωµα γραφικά: 5 σελ./λ.

Ταχύτητα ισοδύναµη µε laser*:

● Ασπρόµαυρο κείµενο: 12 σελ./λ.

● Κείµενο µε έγχρωµα γραφικά: 10 σελ./λ.

* Συγκριτικά µε έγχρωµους εκτυπωτές laser µε κόστος µικρότερο των 500 δολ.
ΗΠΑ. Η "Ταχύτητα ισοδύναµη µε laser" αποτελεί µέθοδο µέτρησης της HP, η
οποία ισοδυναµεί µε την ταχύτητα εκτύπωσης τυπικών εγγράφων γραφείου στην
προεπιλεγµένη λειτουργία. Συγκριτικά µε τις ταχύτητες που αναφέρουν οι
κατασκευαστές εκτυπωτών laser κατά το 2005.

Ανάλυση Ασπρόµαυρη

▲ Μέχρι 1200 dpi µε µαύρο µελάνι

Έγχρωµη

▲ Εξελιγµένη ποιότητα φωτογραφικής εκτύπωσης HP µε µελάνια Vivera (µέχρι
4800 x 1200 βελτιστοποιηµένα dpi σε φωτογραφικό χαρτί HP Premium Plus
µε 1200 x 1200 dpi εισόδου)

Προδιαγραφές για το περιβάλλον

Περιβάλλον λειτουργίας Θερµοκρασία λειτουργίας 5° έως 40°C (41° έως 104°F)
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Φυσικές προδιαγραφές

Συνιστώµενες συνθήκες
λειτουργίας

15° έως 35°C (59° έως 95°F)

Συνιστώµενη σχετική
υγρασία

15 ως 80 % χωρίς συµπύκνωση

Περιβάλλον φύλαξης Θερµοκρασία φύλαξης -40° έως 70°C (-40° έως 158°F)

Σχετική υγρασία φύλαξης Έως 90 % χωρίς συµπύκνωση, σε θερµοκρασία
65°C (150°F)

Προδιαγραφές ηλεκτρικής σύνδεσης

Παροχή τροφοδοσίας Ενσωµατωµένη παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος

Απαιτήσεις τροφοδοσίας ▲ Τάση εισόδου: 100 έως 240 VAC (±10%), 50/60 Hz

Προδιαγραφές εκποµπής ήχου (εκτύπωση σε πρόχειρη λειτουργία, επίπεδα θορύβου σύµφωνα µε ISO 7779)

Πίεση ήχου (σε θέση κοντά στον
εκτυπωτή)

LpAd 55 (dBA)

Ισχύς ήχου LwAd 6.9 (BA)

Υποστηριζόµενες συσκευές

Μονάδες USB flash ● SanDisk Cruzer Micro: Υψηλής ταχύτητας, 0120-256, 256 MB

● Iomega Micro Mini: Πλήρους ταχύτητας, 064-0417450-YCAE032171 , 64 MB

● Kingston DataTraveler II: Υψηλής ταχύτητας, KF112504 f5274-006, 128 MB

● Sony Microvault: Υψηλής ταχύτητας, D04825AB, 256 MB

● Transcend Jet Flash: Πλήρους ταχύτητας, 10714605250451, 128 MB
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∆ Πληροφορίες κανονισµών

Η ενότητα αυτή περιέχει πληροφορίες για τα παρακάτω θέµατα:

● FCC statement

● Άλλες πληροφορίες κανονισµών

● Πληροφορίες κανονισµών για τα ασύρµατα προϊόντα

● Declaration of conformity

● Πρόγραµµα περιβαλλοντικής αειφορίας
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FCC statement
The United States Federal Communications Commission (in 47 cfr 15.105) has specified that the
following notices be brought to the attention of users of this product. This device complies with part
15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not
cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.

Shielded cables
Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not
expressly approved by the Hewlett-Packard Company, may cause harmful interference and
void the FCC authorization to operate this equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device,
pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection
against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can
radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may
cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful
interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off
and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following
measures:

● Reorient or relocate the receiving antenna.

● Increase the separation between the equipment and receiver.

● Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is
connected.

● Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Exposure to radio frequency radiation

ΠΡΟΣΟΧΗ The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency
exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for
human contact during normal operation is minimized.

This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a
manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid
the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the
antenna shall not be less than 20cm (8 inches) during normal operation.
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Άλλες πληροφορίες κανονισµών
∆ήλωση ΕΜΙ (Κορέα)

∆ήλωση VCCI (Ιαπωνία)

Κανονιστικός αριθµός µοντέλου

Για σκοπούς αναγνώρισης σε σχέση µε τους κανονισµούς, το προϊόν σας διαθέτει έναν Κανονιστικό
αριθµό µοντέλου. Ο Κανονιστικός αριθµός µοντέλου για το δικό σας προϊόν είναι SNPRC-0501-01
(HP Officejet Pro K550/K550dtn) ή SNPRC-0501-02 (HP Officejet Pro K550dtwn). Αυτός ο
κανονιστικός αριθµός δεν πρέπει να συγχέεται µε την εµπορική ονοµασία (HP Officejet Pro K550) ή
τον αριθµό προϊόντος (C8157A, C8158A, C8159A).

∆ήλωση σχετικά µε το καλώδιο ρεύµατος

Απαγορεύεται η επισκευή του καλωδίου τροφοδοσίας. Εάν είναι ελαττωµατικό, πρέπει να απορριφθεί
ή να επιστραφεί στον προµηθευτή.
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Κατηγοριοποίηση λυχνιών LED
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Πληροφορίες κανονισµών για τα ασύρµατα προϊόντα
Notice to users in Canada/Note à l'attention des utilisateurs
Canadien
For Indoor Use. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions
from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department
of Communications. The internal wireless radio complies with RSS 210 of Industry Canada.

For Indoor Use. Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les
limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le
brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada. Le composant RF
interne est conforme a la norme CDN-210 d'Industrie Canada.

Notice to users in Brail/Notificação de Normas de Uso de
Dispositivos Sem Fio do Brasil
Modelo Regulatório : RSVLD-0403

Atenção :Guarde este encarte para futuras referências. Ele é parte integrante do Manual do Usuário.

Notice to users in Italy
License required for use. Verify with your dealer or directly with General Direction for Frequency
Planning and Management (Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze).

E'necessaria una concessione ministeriale anche per l'uso del prodotto. Verifici per favore con il
proprio distributore o direttamente presso la Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze.

Notice to users in France
For 2.4 GHz Wireless LAN operation of this product certain restrictions apply: This equipment may
be used indoor for the entire 2400-2483.5 MHz frequency band (channels 1-13). For outdoor use,
only 2454-2483.5 MHz frequency band (channels 10-13) may be used. For the latest requirements,
see www.art-telecom.fr.

Pour une utilisation en rseau sans fil 2,4 GHz de ce produit, certaines restrictions s'appliquent : cet
appareil peut tre utilis l'intrieur des btiments sur toute la bande de frquences 2400-2483,5 MHz
(canaux 1 13). Pour une utilisation l'extrieur des btiments, seule la partie 2454-2483,5 MHz (canaux
10 13) peut tre utilise. Pour connatre les dernires rglementations en vigueur, consultez le site Web
www.art-telecom.fr.
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Notice to users in the European Union
Radio products with the CE 0984 or CE alert marking comply with the R&TTE Directive (1999/5/EC)
issued by the Commission of the European Community.

Σηµείωση Low-power radio LAN product operating in 2.4-GHz band, for Home and Office
environments. In some countries/regions, using the product may be subject to specific
restrictions as listed for specific countries/regions below.

This product may be used in the following EU and EFTA countries/regions: Austria, Cyprus, Czech
Republic, Belgium, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy,
Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Slovak Republic, Slovenia,
Spain, Sweden, United Kingdom, Iceland, Liechtenstein, Norway, Switzerland. For normal wireless
LAN operation of this product, only a limited band is available in France (Channels 10, 11, 12 and
13). L'Autorité de régulation des télécommunications (ART) has special regulations for hotspots
allowing additional channels. For more information, including local rulings and authorization, please
see the ART website: www.art-telecom.fr.
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Declaration of conformity
HP OfficeJet Pro K550/K550dtn

DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Name: Hewlett-Packard Singapore (Pte) Ltd

Manufacturer's Address: Imaging and Printing Manufacturing Operations Singapore 
60 Alexandra Terrace, #07-01, The Comtech, Singapore 118502

declares, that the product

Product Name: HP OfficeJet Pro K550, HP OfficeJet Pro K550dtn

Product Number: C8157A, C8158A

Regulatory Model Number(1): SNPRC-0501-01

Product Accessory Number: C8256A / 350-sheet tray 2 
C8255A / HP auto-duplexer unit

Product Options: All

conforms to the following Product Specifications:

Safety: IEC 60950-1:2001 / EN 60950-1:2001 
IEC 60825-1:1994 + A1 + A2 / EN 60825-1:1994 + A1 + A2 Class 1 for LEDs

EMC: CISPR 22:1993 + A1 + A2 / EN 55022:1994 + A1 + A2 Class B (2) 
CISPR 24:1997 + A1 + A2 / EN 55024: 1998 + A1 + A2 
IEC 61000-3-2:2000 / EN 61000-3-2:2000 
IEC 61000-3-3:1994 + A1:2001 / EN 61000-3-3:1995 + A1:2001

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B / VCCI-2 (2) 
ICES-003 Issue 4

Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC and the EMC Directive 89/336/
EEC, and carries the CE marking accordingly.

(1) This product is assigned a Regulatory model number that stays with the regulatory aspects of the design. The
Regulatory Model Number is the main product identifier in the regulatory documentation and test reports, this number
should not be confused with the marketing name or the product numbers.

(2) The product was tested in a typical configuration with Hewlett Packard personal computer systems.

Singapore, 31 May 2005  Chan Kum Yew 
Director, Quality

Local Contact for regulatory topics only:

European Contact: Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, Germany 
USA Contact: Hewlett-Packard Company, HPCC, 20555 S.H. 249 Houston, Texas, 77070 
Australia Contact: Hewlett Packard Australia Ltd, Product Regulations Manager, 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria
3130, Australia.
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HP OfficeJet Pro K550dtwn

DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Name: Hewlett-Packard Singapore (Pte) Ltd

Manufacturer's Address: Imaging and Printing Manufacturing Operations Singapore 
60 Alexandra Terrace, #07-01, The Comtech, Singapore 118502

declares, that the product

Product Name: HP OfficeJet Pro K550dtwn

Product Number: C8159A

Regulatory Model Number(1): SNPRC-0501-02

Product Accessory Number: C8256A / 350-sheet tray 2 
C8255A / HP auto-duplexer unit

Radio Module Number: RSVLD-0403

Product Options: All

conforms to the following Product Specifications:

Safety: IEC 60950-1:2001 / EN 60950-1:2001 
IEC 60825-1:1994 + A1 + A2 / EN 60825-1:1994 + A1 + A2 Class 1 for LEDs

EMC: CISPR 22:1993 + A1 + A2 / EN 55022:1994 + A1 + A2 Class B (2) 
CISPR 24:1997 + A1 + A2 / EN 55024: 1998 + A1 + A2 
IEC 61000-3-2:2000 / EN 61000-3-2:2000 
IEC 61000-3-3:1994 + A1:2001 / EN 61000-3-3:1995 + A1:2001

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B(2) 
ICES-003 Issue 4

Radio: EN 300 328-2:2001 
EN 301 489-1:2002 
EN 301 489-17:2002

Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC, EMC Directive 89/336/EEC
and the R&TTE Directive 99/5/EC, and carries the CE marking accordingly.

(1) This product is assigned a Regulatory model number that stays with the regulatory aspects of the design. The
Regulatory Model Number is the main product identifier in the regulatory documentation and test reports, this number
should not be confused with the marketing name or the product numbers.

(2) The product was tested in a typical configuration with Hewlett Packard personal computer systems.

Singapore, 31 May 2005  Chan Kum Yew 
Director, Quality

Local Contact for regulatory topics only:

European Contact: Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, Germany 
USA Contact: Hewlett-Packard Company, HPCC, 20555 S.H. 249 Houston, Texas, 77070 
Australia Contact: Hewlett Packard Australia Ltd, Product Regulations Manager, 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria
3130, Australia.
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Πρόγραµµα περιβαλλοντικής αειφορίας
Η Hewlett-Packard έχει δεσµευτεί να παρέχει προϊόντα ποιότητας µε σεβασµό προς το περιβάλλον.
H HP βελτιώνει συνεχώς τις διαδικασίες σχεδιασµού των εκτυπωτών της, ώστε να ελαχιστοποιείται η
αρνητική επίδραση στο περιβάλλον εργασίας και στις κοινότητες όπου κατασκευάζονται, διακινούνται
και χρησιµοποιούνται οι εκτυπωτές. H HP έχει επίσης αναπτύξει διαδικασίες για την ελαχιστοποίηση
της αρνητικής επίδρασης της απόρριψης του εκτυπωτή στο τέλος του κύκλου ζωής του.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το πρόγραµµα περιβαλλοντικής αειφορίας της ΗΡ,
ανατρέξτε στη διεύθυνση www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html.

Μείωση και εξάλειψη
Χρήση χαρτιού

Η εκτύπωση διπλής όψης και η λειτουργία εκτύπωσης πολλών σελίδων αυτού του προϊόντος (µε τις
οποίες µπορείτε να εκτυπώσετε πολλές σελίδες σε ένα φύλλο χαρτιού) µπορούν να µειώσουν τη
χρήση χαρτιού και τις επακόλουθες ανάγκες για πόρους από το περιβάλλον. Ανατρέξτε σε αυτόν τον
οδηγό για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση αυτών των λειτουργιών.

Χρήση µελανιού

Η πρόχειρη λειτουργία που διαθέτει αυτό το προϊόν, χρησιµοποιεί λιγότερο µελάνι, παρατείνοντας τη
διάρκεια των κασετών µελανιού. Ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια στο πρόγραµµα οδήγησης του
εκτυπωτή για περισσότερες πληροφορίες.

Χηµικές ουσίες που καταστρέφουν το όζον

Η χρήση χηµικών που καταστρέφουν το όζον, όπως χλωροφθοράνθρακες (CFC), έχει καταργηθεί
από την κατασκευή προϊόντων της HP.

Κατανάλωση ισχύος
Η χρήση ισχύος µειώνεται σηµαντικά µε τη λειτουργία εξοικονόµησης ενέργειας/αναµονής, η οποία
εξοικονοµεί φυσικού πόρους και χρήµατα, χωρίς να επηρεάζει την υψηλή απόδοση του προϊόντος.
Το προϊόν αυτό πληροί τις προϋποθέσεις του ENERGY STAR® (έκδοση 3.0), το οποίο είναι ένα
εθελοντικό πρόγραµµα για την ενίσχυση της ανάπτυξης προϊόντων γραφείου χαµηλής κατανάλωσης
ενέργειας.

Η ονοµασία ENERGY STAR® και το σήµα ENERGY STAR είναι σήµατα κατατεθέντα στις ΗΠΑ. Η
Hewlett-Packard Company συµµετέχει στο πρόγραµµα ENERGY STAR και έχει αποφασίσει ότι το
προϊόν αυτό συµµορφώνεται προς τις οδηγίες ENERGY STAR για την εξοικονόµηση ενέργειας. Για
περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.energystar.gov.
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Φύλλα δεδοµένων ασφάλειας υλικών
Μπορείτε να κάνετε λήψη των φύλλων δεδοµένων ασφάλειας υλικών από την τοποθεσία της HP στο
Web: www.hp.com/go/msds.

Ανακύκλωση
Ο εκτυπωτής αυτός έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι κατάλληλος για ανακύκλωση:

● Ο αριθµός των υλικών είναι ο ελάχιστος δυνατός ενώ ταυτόχρονα έχει εξασφαλιστεί η κατάλληλη
λειτουργικότητα και αξιοπιστία.

● Τα ανόµοια υλικά έχουν σχεδιαστεί ώστε να αποσπώνται εύκολα.

● Τους συνδετήρες και τις άλλες συνδέσεις είναι εύκολο να τους εντοπίσετε, να τους
προσπελάσετε, και να τους αφαιρέσετε χρησιµοποιώντας κοινά εργαλεία.

● Τα βασικά εξαρτήµατα έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε η πρόσβαση σε αυτά να γίνεται γρήγορα για
εύκολη αποσυναρµολόγηση και επισκευή.

Συσκευασία προϊόντος
Tα υλικά συσκευασίας του παρόντος εκτυπωτή έχουν επιλεγεί ώστε να παρέχουν τη µέγιστη
προστασία για το ελάχιστο δυνατό κόστος, µε παράλληλη προσπάθεια ελαχιστοποίησης της
επιβάρυνσης του περιβάλλοντος και διευκόλυνσης της ανακύκλωσης. Η στιβαρή κατασκευή του
εκτυπωτή βοηθά στην ελαχιστοποίηση των υλικών συσκευασίας και της παρουσίασης βλαβών.

Πλαστικά µέρη
Τα πλαστικά µέρη µε βάρος πάνω από 25 gram επισηµαίνονται σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα που
βελτιώνουν τον εντοπισµό των πλαστικών µερών για ανακύκλωση στο τέλος της ζωής του προϊόντος.

Απόρριψη άχρηστου εξοπλισµού από χρήστες νοικοκυριών στην Ευρωπαϊκή
Ένωση 

Αυτό το σύµβολο στο προϊόν ή στη συσκευσία του υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να
απορριφθεί µαζί µε τα οικιακά απορρίµατα. Αντίθετα, είναι δική σας ευθύνη να
απορρίψετε τον άχρηστο εξοπλισµό παραδίδοντάς τον σε ένα καθορισµένο σηµείο
συλλογής για την ανακύκλωση άχρηστου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού.
Η ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωση του άχρηστου εξοπλισµού τη στιγµή της
απόρριψης θα βοηθήσει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και διασφαλίζει ότι
ανακυκλώνεται µε τρόπο που να προστατεύεται το περιβάλλον και η υγεία των
ανθρώπων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα σηµεία όπου µπορείτε να
αφήσετε άχρηστο εξοπλισµό για ανακύκλωση, επικοινωνήστε µε το δηµαρχείο της
περιοχής σας, την υπηρεσία απόρριψης οικιακών απορριµάτων ή το κατάστηµα απ'
όπου αγοράσατε το προϊόν.

Προϊόντα και εξαρτήµατα της HP

Η υπηρεσία ανακύκλωσης Planet Partners™ της HP παρέχει έναν εύκολο τρόπο για την ανακύλωση
εξοπλισµού υπολογιστή οποιασδήποτε µάρκας ή εξαρτηµάτων εκτύπωσης της HP. Οι προηγµένες
διαδικασίες της HP διασφαλίζουν ότι το ανεπιθύµητο υλικό ή τα εξαρτήµατα εκτύπωσης της HP
ανακυκλώνονται µε τρόπο που να διατηρούνται οι φυσικοί πόροι.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε www.hp.com/recycle.

134 Παράρτηµα ∆  Πληροφορίες κανονισµών ELWW

http://www.hp.com/go/msds
http://www.hp.com/recycle


Ευρετήριο

Α
ακύρωση

εργασία εκτύπωσης 25
ανακύκλωση 134
ανάλυση

κουκίδες ανά ίντσα (dpi) 122
αντιµετώπιση προβληµάτων

ανακατεµένα χρώµατα 49
αργή εκτύπωση 45
ασύρµατη επικοινωνία 56
αχνά ή θαµπά 49
γενικές συµβουλές 42
δεν γίνεται τροφοδότηση του

µέσου από το δίσκο 51
δεν είναι δυνατή η εισαγωγή
του δίσκου 51

εκτυπώνεται κενή σελίδα 45
εκτύπωση ακατανόητων
χαρακτήρων 47

ελλιπείς ή λανθασµένες
πληροφορίες 45

ενσύρµατο δίκτυο 56
ενσωµατωµένος Web server 53
κακή ποιότητα εκτύπωσης, µη
αναµενόµενες εκτυπώσεις 47

κεφαλές εκτύπωσης 44
λανθασµένα χρώµατα 49
λείπουν γραµµές ή κουκίδες 50
λοξές σελίδες 52
λυχνίες εκτυπωτή 62
µελάνι απλώνεται 48
ο εκτυπωτής δεν
ανταποκρίνεται, δεν
εκτυπώνει τίποτα 43

όλες οι λυχνίες είναι αναµµένες
43

περικοµµένες σελίδες,
λανθασµένη τοποθέτηση
κειµένου ή γραφικών 46

προβλήµατα διαχείρισης
εκτυπωτή 53

προβλήµατα εγκατάστασης 54
προβλήµατα τροφοδοσίας
χαρτιού 51

συµβουλές 41
σύνδεση δικτύου 54
τα χρώµατα εκτυπώνονται
ασπρόµαυρα 49

το µελάνι δε γεµίζει πλήρως το
κείµενο ή τα γραφικά 48

το µέσο δεν εξέρχεται σωστά
51

τροφοδοτούνται πολλές σελίδες
52

χρώµατα 50
αργή ταχύτητα εκτύπωσης 45
ασπρόµαυρες σελίδες

αντιµετώπιση προβληµάτων 49
ασύρµατη επικοινωνία

εγκατάσταση σε Mac OS 95
εγκατάσταση σε Windows 96
µείωση παρεµβολών 98
ρύθµιση εκτυπωτή 93

ασφάλεια
ασφάλεια κατά τη χρήση του

HP Instant Support 79
διαχείριση 70
ρυθµίσεις ασφάλειας 94

άτοµα µε ειδικές ανάγκες 4
αφίσα εγκατάστασης και ρύθµισης

2

Β
βαθµονόµηση

γραµµή τροφοδοσίας 35
βοήθεια

πρόγραµµα οδήγησης 2
HP Instant Support 78

Γ
γλώσσα

γλώσσα εκτυπωτή 119
γραφικά

αντιµετώπιση προβληµάτων
48, 50

ταχύτητες εκτύπωσης 122

∆
δήλωση εκτυπωτή

Mac OS 77
Windows 76

∆ήλωση ΕΜΙ για την Κορέα 127
∆ήλωση σχετικά µε την
κατηγοριοποίηση λυχνιών LED
128

δήλωση σχετικά µε το καλώδιο
ρεύµατος 127

∆ήλωση VCCI για την Ιαπωνία
127

διαµόρφωση
ρυθµίσεις δικτύου 71

διαφάνειες
οδηγίες 15

διαχείριση
εκτυπωτής 70

διαχειριστής
επαναφορά κωδικού
πρόσβασης 72

επαναφορά ρυθµίσεων δικτύου
72

διεύθυνση IP
έλεγχος εκτυπωτή 53
ορισµός στατικής 73

δίκτυο
αντιµετώπιση προβληµάτων 54
αντιµετώπιση προβληµάτων
ασύρµατης επικοινωνίας 56

αντιµετώπιση προβληµάτων σε
ενσύρµατο δίκτυο 56

ELWW Ευρετήριο 135



διαµόρφωση ρυθµίσεων 71, 73
διαχείριση 121
εγκατάσταση σε Mac OS 91
εγκατάσταση σε Windows 88
εικόνα υποδοχών σύνδεσης 7
πληροφορίες εκτυπωτή 81
ρυθµίσεις ασύρµατης
λειτουργίας 93

ρύθµιση ασύρµατης
επικοινωνίας 93

υποστηριζόµενα λειτουργικά
συστήµατα 121

υποστηριζόµενα πρωτόκολλα
121

HP Web Jetadmin 78
δίσκοι

αντιµετώπιση προβληµάτων,
αδύνατη εισαγωγή 51

αντιµετώπιση προβληµάτων,
δεν γίνεται τροφοδότηση του
µέσου 51

διόρθωση εµπλοκών 58
εγκατάσταση δίσκου 2 11
εικόνα δίσκου 1 5
εικόνα δίσκου 2 5
εικόνα δίσκου εξόδου 5
εικόνα οδηγών χαρτιού 5
κλείδωµα, ρύθµιση
προεπιλογής 22

χωρητικότητες 18

Ε
εγγύηση

δήλωση 113
εξαρτήµατα, πρόγραµµα
οδήγησης εκτυπωτή,
αναλώσιµα 113

εγκατάσταση
αντιµετώπιση προβληµάτων 54
απαιτήσεις συστήµατος 120
λογισµικό για Mac OS 91
λογισµικό για Windows 86

εκποµπές ήχου 123
εκτυπώνεται κενή σελίδα

αντιµετώπιση προβληµάτων 45
εκτύπωση

αλλαγή ρυθµίσεων 24
εκτύπωση διπλής όψης

οδηγίες 26

εκτύπωση και στις δύο πλευρές
(διπλής όψης) 26

εκτυπωτής
αναφορά λυχνιών 61
απόρριψη 134
αριθµός 34
διαµόρφωση ρυθµίσεων
δικτύου 73

διαστάσεις, βάρος 119
διαχείριση 70, 72
εγκατεστηµένα εξαρτήµατα,
εκτυπωµένες σελίδες 81

εκτιµώµενη στάθµη µελανιού
34

εκτυπωµένες σελίδες 34
επαναφορά ρυθµίσεων δικτύου

41
επιστροφή 117
ηµερολόγιο συµβάντων 82
κατανάλωση ισχύος 133
κατάσταση κεφαλών
εκτύπωσης 34

όνοµα και αριθµός 81
παρακολούθηση 70, 71
περιβάλλον λειτουργίας 122
περιβάλλον φύλαξης 123
προδιαγραφές 119
συσκευασία 134

ελλιπείς ή λανθασµένες
πληροφορίες
αντιµετώπιση προβληµάτων 45

εµπλοκές
αποφυγή 60
διόρθωση 58
έλεγχος τροφοδοσίας χαρτιού

60
µέσα εκτύπωσης προς
αποφυγή 14

ενσωµατωµένος Web server
άνοιγµα 74
αντιµετώπιση προβληµάτων,
δεν είναι δυνατό το άνοιγµα
53

απαιτήσεις συστήµατος 121
διαχείριση εκτυπωτή 70
περιγραφή 74

εξάρτηµα εκτύπωσης διπλής
όψης. Βλέπετε µονάδα
εκτύπωσης διπλής όψης

εξαρτήµατα

εγγύηση 113
εγκατάσταση 9
παραγγελία, αριθµοί καταλόγου

103
Εργαλειοθήκη (Windows)

άνοιγµα 75
διαχείριση εκτυπωτή 70
καρτέλα "κατάσταση
εκτυπωτή" 75

καρτέλα "Πληροφορίες" 76
καρτέλα "Υπηρεσίες
εκτυπωτών" 76

περιγραφή 75
myPrintMileage 76

Η
ηλεκτρονική αγορά

απαιτήσεις συστήµατος 104

Ι
ιδιωτικό απόρρητο κατά τη χρήση
του ΗP Instant Support 79

Κ
κάλυµµα

εικόνα άνω καλύµµατος 5
εικόνα καλύµµατος κασέτας

µελανιού 5
κάλυµµα πίσω πρόσβασης

εικόνα 7
κανονιστικός αριθµός µοντέλου

127
καρτέλα "κατάσταση εκτυπωτή"

Εργαλειοθήκη (Windows) 75
καρτέλα "Πληροφορίες"

Εργαλειοθήκη (Windows) 76
καρτέλα "Υπηρεσίες εκτυπωτών"

Εργαλειοθήκη (Windows) 76
κάρτες

δίσκος υποστήριξης 18
οδηγίες 14
υποστηριζόµενα µεγέθη 16

κασέτες. Βλέπετε κασέτες µελανιού
κασέτες εκτύπωσης

ηλεκτρονική αγορά 104
κασέτες µελανιού

αριθµοί καταλόγου 81, 106
εγγύηση 113, 116
εκτιµώµενα επίπεδα µελανιού

33

136 Ευρετήριο ELWW



εκτιµώµενη στάθµη µελανιού
81

ηµεροµηνίες λήξης 81
λυχνίες 62
τοποθέτηση, αντικατάσταση 32
υποστηριζόµενες 119

κατάργηση εγκατάστασης 100
κείµενο

αντιµετώπιση προβληµάτων
46, 48, 50

ταχύτητες εκτύπωσης 122
κεφαλές εκτύπωσης

αριθµοί καταλόγου 82, 106
εγγύηση 113, 116
έλεγχος κατάστασης 33
ευθυγράµµιση 35
ηλεκτρονική αγορά 104
ηµεροµηνίες πρώτης
εγκατάστασης και λήξης της
εγγύησης 82

καθαρισµός 36
καθαρισµός επαφών 36
κατάσταση 33, 82
λυχνίες 62
συντήρηση 33
τοποθέτηση, αντικατάσταση 39
υποστηριζόµενες 119
χρήση µελανιού 82

κουκίδες ανά ίντσα (dpi). Βλέπετε
ανάλυση

κούµπωµα κεφαλής εκτύπωσης
εικόνα 5

κύκλος παραγωγής. Βλέπετε
σελίδες ανά µήνα (κύκλος
παραγωγής)

Λ
λείπουν γραµµές ή κουκίδες

αντιµετώπιση προβληµάτων 50
λειτουργία

αντιµετώπιση προβληµάτων 43
Λειτουργία αναµονής 133
λειτουργία εξοικονόνησης
ενέργειας 133

λειτουργικά συστήµατα
απαιτήσεις συστήµατος 120
υποστηριζόµενα 120

λογισµικό
εγγύηση 113
εγκατάσταση σε Mac OS 91

εγκατάσταση σε Windows 86
λυχνίες στον πίνακα ελέγχου

εικόνα 62
κατανόηση 62

Μ
µελάνι

παρακολούθηση 71, 74
µελάνι απλώνεται

αντιµετώπιση προβληµάτων 48
µέσα

αντιµετώπιση προβληµάτων,
τροφοδοτούνται πολλές
σελίδες 52

διόρθωση εµπλοκών 58
παρακολούθηση 71
προδιαγραφές 15
προστασία 22
υποστηριζόµενα µεγέθη 15
υποστηριζόµενοι τύποι, βάρη

18
φόρτωση 20

µέσα ειδικού µεγέθους
υποστηριζόµενα µεγέθη 17

µέσα εκτύπωσης
αγορά 106
συµβουλές για επιλογή, χρήση

14
µέσα εκτύπωσης ειδικού µεγέθους

οδηγίες 15
µέσα φωτογραφικής εκτύπωσης

υποστηριζόµενα µεγέθη,
δίσκος υποστήριξης 16

µέσο
αντιµετώπιση προβληµάτων,
το µέσο δεν εξέρχεται σωστά

51
εκτύπωση σε ειδικό µέσο
προσαρµοσµένου µεγέθους
28

µέσο εκτύπωσης
αντιµετώπιση προβληµάτων,
λοξές σελίδες 52

µέσο προσαρµοσµένου µεγέθους
εκτύπωση 28

µέσο φωτογραφικής εκτύπωσης
οδηγίες 14

µη αναµενόµενες εκτυπώσεις
αντιµετώπιση προβληµάτων 47

µικρορύθµιση

χρώµα 40
µνήµη

προδιαγραφές 120
µονάδα εκτύπωσης διπλής όψης

διόρθωση εµπλοκών 58
εγκατάσταση 10
ελάχιστα περιθώρια 19
τύποι µέσων, υποστηριζόµενα
βάρη 18

υποστηριζόµενα µεγέθη 15
χρήση 26

µονάδες flash USB
χρήση 97

µονάδες USB flash
υποστηριζόµενες 123

Ο
οδηγός εκκίνησης 2

Π
παρακολούθηση

εκτυπωτής 70
επίπεδα µελανιού 71
εργασίες και κατάσταση
εκτυπωτή 71

κατάσταση κεφαλής εκτύπωσης
71

χρήση αναλωσίµων 71
χρήση µέσων 71

περιθώρια
ρύθµιση, προδιαγραφές 18

περικοµµένες σελίδες, γραφικά
αντιµετώπιση προβληµάτων 46

πηγές αντιµετώπισης
προβληµάτων
σελίδα διαµόρφωσης 81
HP Instant Support 78

πίεση ήχου 123
πίνακας ελέγχου

διαχείριση εκτυπωτή 70
εικόνα 62
λυχνίες, κατανόηση 62

πίσω κάλυµµα πρόσβασης
διόρθωση εµπλοκών 58

πληροφορίες για τη θερµοκρασία
122

πληροφορίες για το θόρυβο 123
πληροφορίες κανονισµών

ασύρµατα προϊόντα 129

ELWW Ευρετήριο 137



ποιότητα. Βλέπετε ποιότητα
εκτύπωσης

ποιότητα εκτύπωσης
αντιµετώπιση προβληµάτων 47
διάγνωση 33

προβλήµατα διαχείρισης εκτυπωτή
αντιµετώπιση προβληµάτων 53

προβλήµατα εκτύπωσης
αντιµετώπιση προβληµάτων 43

προβλήµατα τροφοδοσίας χαρτιού
αντιµετώπιση προβληµάτων 51

πρόγραµµα οδήγησης
ηλεκτρονική βοήθεια (Windows)

2
πρόγραµµα οδήγησης εκτυπωτή

αλλαγή ρυθµίσεων 24
εγγύηση 113
έκδοση 109
κατάργηση εγκατάστασης 100

πρόγραµµα περιβαλλοντικής
αειφορίας 133

προδιαγραφές
απαιτήσεις συστήµατος 120
εκτυπωτής 119
µέσα 15

προδιαγραφές για το περιβάλλον
122

προδιαγραφές επεξεργαστή 120
προδιαγραφές ηλεκτρικής
σύνδεσης 123

προδιαγραφές περιβάλλοντος
λειτουργίας 122

προδιαγραφές περιβάλλοντος
φύλαξης 123

προδιαγραφές τάσης 123
προδιαγραφές υγρασίας 122

Ρ
ραδιοπαρεµβολές

µείωση 98
ραδιοφωνικές παρεµβολές

πληροφορίες κανονισµών 129

Σ
σ.α.µ.. Βλέπετε σελίδες ανά µήνα

(κύκλος παραγωγής)
σελ./λ.. Βλέπετε σελίδες ανά λεπτό
Σελίδα διαγνωστικών ποιότητας
εκτύπωσης
εκτύπωση, κατανόηση 33

σελίδα διαµόρφωσης
εκτύπωση 84
εκτύπωση, κατανόηση 81

σελίδες ανά λεπτό (σελ./λ.) 122
σελίδες ανά µήνα (κύκλος
παραγωγής) 120

σελίδες ευθυγράµµισης
προβλήµατα κατά την
εκτύπωση 54

σηµειώσεις έκδοσης 2
σύνδεση δικτύου

λυχνίες, κατανόηση 67
µέρη, εικόνα 67

συνδεσιµότητα
προδιαγραφές 119

Τ
Ταχύτητα ισοδύναµη µε laser 122
ταχύτητες. Βλέπετε ταχύτητες
εκτύπωσης

ταχύτητες εκτύπωσης 122
τεκµηρίωση 2
τεχνολογία εκτύπωσης 119
τοποθεσίες web

πληροφορίες εκτυπωτή,
υποστήριξη προϊόντος 108

Apple 92
τροφοδοσία

προδιαγραφές 123

Υ
υπερθέρµανση εκτυπωτή 43
υποδοχές σύνδεσης

δίκτυο 7
υποδοχή τροφοδοσίας 7
USB 7

υποστηριζόµενες γραµµατοσειρές
120

υποστήριξη. Βλέπετε υποστήριξη
πελατών

υποστήριξη πελατών
ηλεκτρονική 108
τηλεφωνική υποστήριξη 109
HP Instant Support 78

υποστήριξη PCL 3 119

Φ
φάκελοι

δίσκος υποστήριξης 18
οδηγίες 14
υποστηριζόµενα µεγέθη 15

Φύλλα δεδοµένων ασφάλειας
υλικών (MSDS) 134

Χ
χαρτί. Βλέπετε µέσα εκτύπωσης
Χηµικές ουσίες στο προϊόν που
καταστρέφουν το όζον 133

χλωροφθοράνθρακες (CFC) στο
προϊόν 133

χρώµατα
ανακατεµένα 49
αντιµετώπιση προβληµάτων 50
ασπρόµαυρα 49
αχνά ή θαµπά 49
λανθασµένα 49
µικρορύθµιση 40
προδιαγραφές 122

C
cables

regulatory compliance 126

D
Declaration of conformity (DOC)

131
DOC. Βλέπετε Declaration of

conformity (DOC)
dpi. Βλέπετε ανάλυση

E
Energy Star 133
EWS. Βλέπετε ενσωµατωµένος

Web server

F
FCC statement 126

H
HP Instant Support

ασφάλεια και ιδιωτικό απόρρητο
79

περιγραφή 78
πρόσβαση 79
myPrintMileage 79

HP Printer Utility (Mac OS)
διαχείριση εκτυπωτή 70

HP Web Jetadmin
διαχείριση εκτυπωτή 70
περιγραφή 78

138 Ευρετήριο ELWW



M
Mac OS

αλλαγή ρυθµίσεων εκτύπωσης
24

διαχείριση εκτυπωτή 70
εγκατάσταση ασύρµατης
επικοινωνίας 95

εγκατάσταση λογισµικού, σε
δίκτυο 91

εκτύπωση διπλής όψης 27
εκτύπωση σε ειδικό,
προσαρµοσµένου µεγέθους
µέσο 28

κατάργηση εγκατάστασης 101
κοινή χρήση εκτυπωτή 91, 92
HP Printer Utility 77
Network Printer Setup Utility 78

MSDS. Βλέπετε Φύλλα
δεδοµένων ασφάλειας υλικών
(MSDS)

myPrintMileage
διαχείριση εκτυπωτή 70
περιγραφή 80
πρόσβαση 80

R
readme 2

S
SecureEasySetup (SES)

χρήση 97
SES. Βλέπετε SecureEasySetup

(SES)

U
USB

εικόνα υποδοχών σύνδεσης 7
καλώδιο 105
προδιαγραφές 119
σύνδεση (Mac OS) 91
σύνδεση (Windows) 86

W
Windows

αλλαγή προεπιλεγµένων
ρυθµίσεων εκτύπωσης 24

αλλαγή ρυθµίσεων εκτύπωσης
24

διαχείριση εκτυπωτή 70
εγκατάσταση λογισµικού 86
εγκατάσταση σε δίκτυο 88

εκτύπωση διπλής όψης 26
εκτύπωση σε ειδικό,
προσαρµοσµένου µεγέθους
µέσο 28

κατάργηση εγκατάστασης 100
κοινή χρήση εκτυπωτή 87
ρύθµιση ασύρµατης
επικοινωνίας 96

Windows Connect Now 97
Wireless Configuration Utility 97

ELWW Ευρετήριο 139



140 Ευρετήριο ELWW






	Πρώτα βήματα
	Εύρεση άλλων πηγών για το προϊόν
	Άτομα με ειδικές ανάγκες
	Κατανόηση των μερών του εκτυπωτή
	Μπροστινή πλευρά
	Πίνακας ελέγχου
	Πίσω πλευρά


	Εγκατάσταση εξαρτημάτων
	Εγκατάσταση της μονάδας εκτύπωσης διπλής όψης
	Εγκατάσταση δίσκου 2

	Χρήση εκτυπωτή
	Επιλογή μέσων εκτύπωσης
	Συμβουλές για την επιλογή και τη χρήση μέσων εκτύπωσης
	Κατανόηση προδιαγραφών υποστηριζόμενων μέσων
	Κατανόηση των υποστηριζόμενων μεγεθών
	Κατανόηση υποστηριζόμενων τύπων και βάρους μέσων

	Ρύθμιση ελάχιστων περιθωρίων

	Φόρτωση μέσων
	Ρύθμιση δίσκων
	Αλλαγή ρυθμίσεων εκτύπωσης
	Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις από μια εφαρμογή για τις τρέχουσες εργασίες (Windows)
	Για να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για όλες τις επόμενες εργασίες (Windows)
	Για να αλλάξετε ρυθμίσεις (Mac OS)

	Ακύρωση εργασίας εκτύπωσης
	Εκτύπωση και στις δύο πλευρές (διπλής όψης)
	Οδηγίες για εκτύπωση και στις δύο πλευρές ενός φύλλου
	Για να πραγματοποιήσετε εκτύπωση διπλής όψης (Windows)
	Για να πραγματοποιήσετε αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης (Mac OS)

	Εκτύπωση σε ειδικό μέσο και μέσο προσαρμοσμένου μεγέθους
	Για εκτύπωση σε ειδικό μέσο ή μέσο προσαρμοσμένου μεγέθους (Windows)
	Για εκτύπωση σε ειδικό μέσο ή μέσο προσαρμοσμένου μεγέθους (Mac OS)


	Συντήρηση και αντιμετώπιση προβλημάτων
	Αντικατάσταση κασετών μελανιού
	Συντήρηση κεφαλών εκτύπωσης
	Για να ελέγξετε την κατάσταση των κεφαλών εκτύπωσης
	Για να εκτυπώσετε τη σελίδα διαγνωστικών ποιότητας εκτύπωσης
	Για να ευθυγραμμίσετε τις κεφαλές εκτύπωσης
	Για να κάνετε βαθμονόμηση της γραμμής τροφοδοσίας
	Για να καθαρίσετε τις κεφαλές εκτύπωσης
	Για να καθαρίσετε τις επαφές των κεφαλών εκτύπωσης με μη αυτόματο τρόπο
	Για να αντικαταστήσετε τις κεφαλές εκτύπωσης

	Μικρορύθμιση χρωμάτων
	Συμβουλές και πηγές αντιμετώπισης προβλημάτων
	Γενικές συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων
	Επίλυση προβλημάτων εκτύπωσης
	Ο εκτυπωτής τερματίζει τη λειτουργία του με μη αναμενόμενο τρόπο
	Όλες οι λυχνίες του εκτυπωτή είναι αναμμένες
	Ο εκτυπωτής δεν ανταποκρίνεται (δεν εκτυπώνει τίποτα)
	Ο εκτυπωτής δε δέχεται την κεφαλή εκτύπωσης
	Ο εκτυπωτής χρειάζεται πολύ χρόνο για να εκτυπώσει
	Εκτυπώνεται κενή σελίδα
	Κάτι λείπει ή είναι λάθος στη σελίδα
	Η τοποθέτηση του κειμένου ή των γραφικών είναι λανθασμένη

	Κακή ποιότητα εκτύπωσης και μη αναμενόμενες εκτυπώσεις
	Εκτυπώσεις κακής ποιότητας
	Εκτύπωση ακατανόητων χαρακτήρων
	Το μελάνι απλώνεται
	Το μελάνι δε γεμίζει πλήρως το κείμενο ή τα γραφικά
	Η εκτύπωση είναι αχνή ή με θαμπά χρώματα
	Τα χρώματα εκτυπώνονται ασπρόμαυρα
	Τα χρώματα εκτυπώνονται λανθασμένα
	Στην εκτύπωση τα χρώματα είναι ανακατεμένα
	Τα χρώματα δεν είναι σωστά ευθυγραμμισμένα
	Γραμμές ή κουκίδες λείπουν από κείμενο ή γραφικά

	Επίλυση προβλημάτων τροφοδοσίας χαρτιού
	Δεν είναι δυνατή η εισαγωγή του δίσκου
	Παρουσιάστηκε άλλο πρόβλημα τροφοδοσίας χαρτιού

	Επίλυση προβλημάτων διαχείρισης εκτυπωτή
	Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα του ενσωματωμένου Web server

	Αντιμετώπιση προβλημάτων εγκατάστασης
	Προβλήματα κατά την εκτύπωση σελίδας ευθυγράμμισης
	Προβλήματα κατά την εγκατάσταση λογισμικού
	Προβλήματα στη σύνδεση με δίκτυο
	Προβλήματα στη σύνδεση με ενσύρματο δίκτυο
	Προβλήματα ρύθμισης ή χρήσης ασύρματης επικοινωνίας

	Διόρθωση εμπλοκών
	Για να διορθώσετε μια εμπλοκή
	Για να αποφύγετε εμπλοκές


	Αναφορά λυχνιών εκτυπωτή
	Επεξήγηση λυχνιών πίνακα ελέγχου
	Επεξήγηση λυχνιών σύνδεσης δικτύου

	Διαμόρφωση και διαχείριση εκτυπωτή
	Διαχείριση του εκτυπωτή
	Επισκόπηση εργασιών διαχείρισης εκτυπωτή
	Παρακολούθηση εκτυπωτή
	Διαχείριση εκτυπωτή
	Διαμόρφωση ρυθμίσεων δικτύου

	Επισκόπηση εργαλείων διαχείρισης εκτυπωτή
	Ενσωματωμένος Web server
	Για να ανοίξετε τον ενσωματωμένο Web server
	Σελίδες ενσωματωμένου Web server

	Εργαλειοθήκη (Windows)
	Για να ανοίξετε την Εργαλειοθήκη
	Καρτέλες Εργαλειοθήκης

	HP Printer Utility (Mac OS)
	Για να ανοίξετε το HP Printer Utility
	Καρτέλες του HP Printer Utility

	Network Printer Setup Utility (Mac OS)
	Λογισμικό HP Web Jetadmin
	HP Instant Support
	Ασφάλεια και ιδιωτικό απόρρητο
	Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο HP Instant Support

	myPrintMileage


	Κατανόηση της σελίδας διαμόρφωσης
	Διαμόρφωση εκτυπωτή (Windows)
	Απευθείας σύνδεση
	Για να εγκαταστήσετε το λογισμικό πριν από τη σύνδεση του εκτυπωτή (συνιστάται)
	Για να συνδέσετε τον εκτυπωτή πριν από την εγκατάσταση του λογισμικού
	Για να έχετε κοινόχρηστο τον εκτυπωτή σε ένα τοπικά κοινόχρηστο δίκτυο

	Σύνδεση δικτύου
	Για να εγκαταστήσετε έναν εκτυπωτή δικτύου
	Για εγκατάσταση του λογισμικού εκτύπωσης σε υπολογιστές-πελάτες
	Για να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή χρησιμοποιώντας τη λειτουργία "Προσθήκη εκτυπωτή"


	Διαμόρφωση του εκτυπωτή (Mac OS)
	Για να εγκαταστήσετε το λογισμικό για δίκτυο ή απευθείας σύνδεση (Mac OS X (10.2, 10.3, 10.4))
	Για να έχετε κοινόχρηστο τον εκτυπωτή σε ένα τοπικά κοινόχρηστο δίκτυο (Mac OS X (10.2, 10.3, 10.4))

	Ρύθμιση εκτυπωτή για ασύρματη επικοινωνία (HP Officejet Pro K550dtwn)
	Κατανόηση ρυθμίσεων ασύρματου δικτύου 802.11
	Για να εγκαταστήσετε τον εκτυπωτή σε δίκτυο ad hoc (Mac OS)
	Για να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή για ασύρματη επικοινωνία (Windows)
	Για ρύθμιση ασύρματης επικοινωνίας με το SecureEasySetup (SES)
	Για να ρυθμίσετε την ασύρματη επικοινωνία για πολλούς εκτυπωτές (μόνο Windows)
	Για να απενεργοποιήσετε την ασύρματη επικοινωνία
	Οδηγίες για μείωση των παρεμβολών σε ασύρματο δίκτυο
	Οδηγίες για τη διασφάλιση της ασφάλειας ασύρματου δικτύου

	Κατάργηση εγκατάστασης του λογισμικού εκτυπωτή
	Κατάργηση εγκατάστασης του λογισμικού εκτυπωτή (Windows)
	Κατάργηση εγκατάστασης λογισμικού εκτυπωτή (Mac OS)


	Αναλώσιμα και εξαρτήματα της HP
	Ηλεκτρονική παραγγελία αναλώσιμων εκτύπωσης
	Εξαρτήματα
	Αναλώσιμα

	Υποστήριξη και εγγύηση
	Λήψη ηλεκτρονικής βοήθειας
	Λήψη τηλεφωνικής υποστήριξης από την HP
	Πριν καλέσετε
	Αριθμοί τηλεφωνικής υποστήριξης

	Δήλωση περιορισμένης εγγύησης της Hewlett-Packard
	Παράταση περιορισμένης εγγύησης
	Περιορισμοί εγγύησης
	Περιορισμοί ευθύνης
	Τοπική νομοθεσία

	Αναλώσιμα HP για εκτυπωτές ψεκασμού - Γρήγορη αναφορά εγγύησης
	Το προϊόν που διαθέτετε καλύπτεται από εγγύηση;
	Λήξη αναλώσιμων της HP για εκτυπωτές ψεκασμού
	Πώς να επιστρέψετε ένα προϊόν


	Προδιαγραφές εκτυπωτή
	Πληροφορίες κανονισμών
	FCC statement
	Shielded cables
	Exposure to radio frequency radiation

	Άλλες πληροφορίες κανονισμών
	Πληροφορίες κανονισμών για τα ασύρματα προϊόντα
	Notice to users in Canada/Note à l'attention des utilisateurs Canadien
	Notice to users in Brail/Notificação de Normas de Uso de Dispositivos Sem Fio do Brasil
	Notice to users in Italy
	Notice to users in France
	Notice to users in the European Union

	Declaration of conformity
	Πρόγραμμα περιβαλλοντικής αειφορίας
	Μείωση και εξάλειψη
	Κατανάλωση ισχύος
	Φύλλα δεδομένων ασφάλειας υλικών
	Ανακύκλωση
	Συσκευασία προϊόντος
	Πλαστικά μέρη
	Απόρριψη άχρηστου εξοπλισμού από χρήστες νοικοκυριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
	Προϊόντα και εξαρτήματα της HP



	Ευρετήριο

