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τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται
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συνοδεύουν τα αντίστοιχα προϊόντα και
υπηρεσίες. Τίποτα στο παρόν δεν
µπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί
συµπληρωµατική εγγύηση. Η HP δεν
είναι υπεύθυνη για οποιοδήποτε
τεχνικό ή ορθογραφικό σφάλµα ή
παράλειψη που περιλαµβάνεται στο
παρόν.

Εµπορικές ονοµασίες
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Windows XP είναι κατατεθέντα
εµπορικά σήµατα της Microsoft
Corporation.
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κατατεθέν της Apple Computer, Inc στις
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εταιρείας Adobe Systems Incorporated.
Η ονοµασία Bluetooth είναι εµπορικό
σήµα που ανήκει στον κάτοχό του και
χρησιµοποιείται από τη Hewlett-
Packard Company κατόπιν αδείας.
Πνευµατικά δικαιώµατα 2005 Hewlett-
Packard Development Company, L.P.

Όροι και συµβάσεις 
Οι παρακάτω όροι και συµβάσεις
χρησιµοποιούνται σε αυτόν τον οδηγό
χρήσης.

Όροι
Ο εκτυπωτής HP Deskjet αναφέρεται
επίσης µε την ονοµασία εκτυπωτής
HP ή εκτυπωτής.

Προφυλάξεις και προειδοποιήσεις
Το σύµβολο Προσοχή υποδεικνύει
πιθανή βλάβη του εκτυπωτή HP
Deskjet ή άλλου εξοπλισµού. Για
παράδειγµα:

Προσοχή Μην αγγίζετε τα
ακροφύσια µελανιού των
κεφαλών εκτύπωσης ή τις
χάλκινες επαφές. Αγγίζοντας
αυτά τα εξαρτήµατα θα
φράξετε τα ακροφύσια και θα
προκαλέσετε ανεπαρκή
παροχή µελανιού και κακές
ηλεκτρικές συνδέσεις.

Το σύµβολο Προειδοποίηση
υποδεικνύει πιθανό τραυµατισµό, δικό
σας ή άλλων. Για παράδειγµα:

Προειδοποίηση Να
φυλάσσετε τόσο τις
καινούργιες όσο και τις
χρησιµοποιηµένες κεφαλές
εκτύπωσης µακριά από τα
παιδιά.
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1 Welcome
Για να βρείτε την απάντηση σε µια ερώτηση, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω θέµατα:

● Ειδικά χαρακτηριστικά
● Για να ξεκινήσετε
● Σύνδεση του εκτυπωτή
● Εκτύπωση φωτογραφιών
● Εκτύπωση φωτογραφιών από ψηφιακή κάµερα
● Εκτύπωση άλλων εγγράφων
● Συµβουλές εκτύπωσης
● Λογισµικό εκτυπωτή
● Συντήρηση
● Αντιµετώπιση προβληµάτων
● Προαιρετικά βοηθήµατα
● Αναλώσιµα και εξαρτήµατα
● Προδιαγραφές
● Πληροφορίες για το περιβάλλον
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2 Ειδικά χαρακτηριστικά
Συγχαρητήρια! Αγοράσατε έναν εκτυπωτή HP Deskjet ο οποίος διαθέτει πολλά
εντυπωσιακά χαρακτηριστικά:

● Ενσωµατωµένες δυνατότητες δικτύωσης: Συνδεθείτε είτε σε ενσύρµατο ή
ασύρµατο δίκτυο, χωρίς τη χρήση εξωτερικού διακοµιστή εκτύπωσης.

● Τρόπος λειτουργίας µε Εφεδρικό µελάνι: Χρησιµοποιήστε τον τρόπο λειτουργίας
µε Εφεδρικό µελάνι για να συνεχίσετε την εκτύπωση µε µία µόνο κεφαλή εκτύπωσης
αν το µελάνι στην άλλη κεφαλή έχει τελειώσει.

● Κουµπί ακύρωσης εκτύπωσης: Μπορείτε να ακυρώσετε µια εργασία εκτύπωσης
πατώντας πατώντας ένα µόνο κουµπί.

● Εκτύπωση χωρίς περίγραµµα: Χρησιµοποιήστε ολόκληρη την επιφάνεια της
σελίδας, όταν εκτυπώνετε φωτογραφίες και µπροσούρες, χρησιµοποιώντας τη
δυνατότητα εκτύπωσης χωρίς περίγραµµα.

● Τεχνολογία Real Life: Βγάλτε καλύτερες φωτογραφίες µε εύκολο τρόπο µε την
τεχνολογία HP Real Life. Μερικές από τις πολλές τεχνολογίες που περιλαµβάνονται
είναι η αυτόµατη εξάλειψη φαινοµένου κόκκινων µατιών και ο προσαρµοζόµενος
φωτισµός που βελτιώνουν την εµφάνιση των λεπτοµερειών σε σκοτεινούς χώρους.

● Εκτύπωση µε έξι µελάνια και δυνατότητα αναβάθµισης: Βελτιωµένη εκτύπωση
φωτογραφιών µε µια φωτογραφική κεφαλή εκτύπωσης µε έξι µελάνια (που µπορείτε
να προµηθευτείτε ξεχωριστά).
Τα µελάνια HP Vivera Inks παρέχουν φωτογραφίες µεγάλης πιστότητας και µε
εξαιρετική αντοχή στο ξεθώριασµα των χρωµάτων, µε αποτέλεσµα τα χρώµατα να
παραµένουν ζωντανά για καιρό. Τα µελάνια HP Vivera Inks είναι ειδικά σχεδιασµένα
και επιστηµονικά ελεγµένα ως προς την ποιότητα, την καθαρότητα και την αντοχή
στο ξεθώριασµα.

● Εκτύπωση από ψηφιακή κάµερα: Εκτυπώστε φωτογραφίες απευθείας από µια
ψηφιακή κάµερα συµβατή µε PictBridge, χρησιµοποιώντας τη µπροστινή θύρα USB.

● Aυτόµατος αισθητήρας τύπου χαρτιού: Χρησιµοποιήστε τον αυτόµατο
αισθητήρα τύπου χαρτιού για να βελτιστοποιήσετε την ποιότητα εκτύπωσης για
διάφορους τύπους χαρτιού.

● Αθόρυβη λειτουργία: Χρησιµοποιήστε το κουµπί αθόρυβης λειτουργίας σε
περιπτώσεις που θέλετε η εκτύπωση να γίνει αθόρυβα, όπως όταν κοιµάται το µωρό
ή έχετε πελάτη στο γραφείο.

● Τροφοδότης φωτογραφιών/φακέλων: Χρησιµοποιήστε τον τροφοδότη
φωτογραφιών/φακέλων για να εκτυπώσετε εύκολα µεµονωµένους φακέλους,
φωτογραφίες ή καρτ-ποστάλ.

● Εκτύπωση Bluetooth: Εκτυπώστε εικόνες ασύρµατα µε χρήση της τεχνολογίας
Bluetooth. Χρησιµοποιήστε έναν προαιρετικό ασύρµατο προσαρµογέα
εκτύπωσης HP Bluetooth για να εκτυπώσετε εικόνες από τις περισσότερες συσκευές
µε τεχνολογία Bluetooth στον εκτυπωτή, χωρίς ενσύρµατη σύνδεση.

● Προαιρετικό βοήθηµα αυτόµατης εκτύπωσης σε δύο όψεις: Μπορείτε να
αγοράσετε ένα βοήθηµα αυτόµατης εκτύπωσης σε δύο όψεις για να εκτυπώνετε
αυτόµατα έγγραφα δύο όψεων.

● Προαιρετικό βοήθηµα αυτόµατης εκτύπωσης σε δύο όψεις µε µικρό δίσκο
χαρτιού: Μπορείτε να αγοράσετε ένα βοήθηµα αυτόµατης εκτύπωσης σε δύο όψεις
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µε µικρό δίσκο χαρτιού για να εκτυπώνετε αυτόµατα έγγραφα δύο όψεων και να
τοποθετείτε µέσα µικρού µεγέθους από το πίσω µέρος του εκτυπωτή.

● Προαιρετικό βοήθηµα δίσκου απλού χαρτιού 250 φύλλων: Μπορείτε να
αγοράσετε ένα βοήθηµα δίσκου απλού χαρτιού 250 φύλλων για να επεκτείνετε τις
δυνατότητες του εκτυπωτή όσον αφορά στο χαρτί.

Κεφάλαιο 2
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3 Για να ξεκινήσετε
● ∆υνατότητες του εκτυπωτή
● Κουµπιά και φωτεινές ενδείξεις
● ∆ίσκοι χαρτιού
● Τροφοδότης φωτογραφιών/φακέλων
● Κεφαλές εκτύπωσης
● Τρόπος λειτουργίας µε Εφεδρικό µελάνι
● Αυτόµατος αισθητήρας τύπου χαρτιού
Για την περιγραφή των προαιρετικών βοηθηµάτων, ανατρέξτε στη σελίδα προαιρετικά
βοηθήµατα.

∆υνατότητες του εκτυπωτή
Ο εκτυπωτής διαθέτει αρκετές δυνατότητες οι οποίες καθιστούν την εκτύπωση
ευκολότερη και αποτελεσµατικότερη.

1 Κουµπιά και φωτεινές ενδείξεις
2 ∆ίσκοι χαρτιού
3 Τροφοδότης φωτογραφιών/φακέλων
4 Μπροστινή θύρα USB
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1 Κεφαλές εκτύπωσης
2 Αυτόµατος ανιχνευτής τύπου χαρτιού (δεν απεικονίζεται)
3 Εφεδρικός τρόπος λειτουργίας (δεν απεικονίζεται)

1 Πίσω θύρα USB
2 Θύρα ενσύρµατης σύνδεσης Ethernet

Προαιρετικά βοηθήµατα

Βοήθηµα αυτόµατης
εκτύπωσης σε δύο
όψεις (προαιρετικό)

Προαιρετικό βοήθηµα
δίσκου απλού χαρτιού
250 φύλλων
(προαιρετικό)

Βοήθηµα αυτόµατης εκτύπωσης
σε δύο όψεις µε µικρό δίσκο
χαρτιού (προαιρετικό)

Κουµπιά και φωτεινές ενδείξεις
Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά του εκτυπωτή για να ενεργοποιήσετε και να
απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή, να ακυρώσετε µια εργασία εκτύπωσης, να κάνετε
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επανεκκίνηση µιας εργασίας, να ενεργοποιήσετε την αθόρυβη λειτουργία και να
δηµιουργήσετε µια ασύρµατη σύνδεση µε SecureEasySetup. Οι φωτεινές ενδείξεις του
εκτυπωτή σάς ενηµερώνουν σχετικά µε την κατάσταση του εκτυπωτή.

1 Κουµπί και φωτεινή ένδειξη τροφοδοσίας
2 Κουµπί ακύρωσης εκτύπωσης
3 Κουµπί και φωτεινή ένδειξη συνέχισης
4 Κουµπί Σελίδα αναφοράς
5 Κουµπί αθόρυβης λειτουργίας
6 Κουµπί SecureEasySetup
7 Φωτεινή ένδειξη δικτύου
8 Φωτεινές ενδείξεις κατάστασης των κεφαλών εκτύπωσης
9 Φωτεινή ένδειξη ασύρµατης λειτουργίας

Για περιγραφή των παρακάτω κουµπιών και φωτεινών ενδείξεων, επιλέξτε το κατάλληλο
από τα παρακάτω:
● Κουµπί Σελίδα αναφοράς
● Κουµπί SecureEasySetup
● Φωτεινή ένδειξη δικτύου
● Φωτεινή ένδειξη ασύρµατης λειτουργίας

Κουµπί και φωτεινή ένδειξη τροφοδοσίας
Χρησιµοποιήστε το κουµπί τροφοδοσίας, για να ενεργοποιήσετε και να
απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή. Αφού πατήσετε το κουµπί τροφοδοσίας, χρειάζονται
µερικά δευτερόλεπτα έως ότου ενεργοποιηθεί ο εκτυπωτής.
Η φωτεινή ένδειξη τροφοδοσίας αναβοσβήνει όταν ο εκτυπωτής επεξεργάζεται τα
δεδοµένα.

Προσοχή Χρησιµοποιείτε πάντα το κουµπί τροφοδοσίας για να ενεργοποιείτε
και να απενεργοποιείτε τον εκτυπωτή. Η χρήση πολύπριζου, διάταξης
προστασίας κατά των διακυµάνσεων της τάσης ή διακόπτη τοίχου για την
ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση του εκτυπωτή µπορεί να προκαλέσει
βλάβη στον εκτυπωτή.

Ο εκτυπωτής έχει σχεδιαστεί µε δυνατότητα αυτόµατης απενεργοποίησης, η οποία, όταν
επιλεγεί, θέτει αυτόµατα τον εκτυπωτή σε λειτουργία χαµηλής κατανάλωσης εφόσον
παραµείνει ανενεργός για 30 λεπτά. Σε αυτήν την κατάσταση λειτουργίας, ο εκτυπωτής
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εξακολουθεί να καταναλώνει το πολύ 3,0 watt ισχύος µε την ασύρµατη σύνδεση
απενεργοποιηµένη (το πολύ 5,5 watt όταν η ασύρµατη σύνδεση είναι ενεργοποιηµένη)
και ενεργοποιείται πάλι αυτόµατα όταν σταλούν εργασίες εκτύπωσης στον εκτυπωτή.
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή µε µη αυτόµατο τρόπο, πατώντας και
κρατώντας πατηµένο το κουµπί τροφοδοσίας για τρία δευτερόλεπτα. Όταν ο εκτυπωτής
απενεργοποιείται µε µη αυτόµατο τρόπο, καταναλώνει λιγότερο από ένα watt ισχύος.

Σηµείωση Η κατανάλωση ενέργειας µπορεί να αποτραπεί, εάν κλείσετε το
διακόπτη του εκτυπωτή και µετά αποσυνδέσετε από την πρίζα το καλώδιο
ρεύµατος του εκτυπωτή.

Κουµπί ακύρωσης εκτύπωσης
Πατώντας το κουµπί ακύρωσης εκτύπωσης ακυρώνεται η τρέχουσα εργασία
εκτύπωσης.

Κουµπί συνέχισης
Η φωτεινή ένδειξη συνέχισης αναβοσβήνει όταν απαιτείται κάποια ενέργεια, όπως
τροφοδότηση χαρτιού ή αποκατάσταση εµπλοκής χαρτιού. Όταν το πρόβληµα
αποκατασταθεί, πατήστε το κουµπί συνέχισης για να συνεχιστεί η εκτύπωση.

Κουµπί αθόρυβης λειτουργίας
Χρησιµοποιήστε τη δυνατότητα αθόρυβης λειτουργίας σε περιπτώσεις που θέλετε η
εκτύπωση να γίνει αθόρυβα, όπως όταν κοιµάται το µωρό ή έχετε πελάτη στο γραφείο.
Πατώντας το κουµπί αθόρυβης λειτουργίας, µειώνεται η ταχύτητα και η ένταση του ήχου
κατά την εργασία εκτύπωσης. Για να επαναφέρετε την κανονική ταχύτητα εκτύπωσης,
πατήστε ξανά το κουµπί αθόρυβης λειτουργίας. Το κουµπί ανάβει όταν είναι ενεργή η
αθόρυβη λειτουργία.

Η αθόρυβη λειτουργία µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε Κανονική, Γρήγορη κανονική και
Πρόχειρη λειτουργία εκτύπωσης.

Εάν ο εκτυπωτής εκτυπώνει τη στιγµή που πατάτε το κουµπί αθόρυβης λειτουργίας, η
αθόρυβη λειτουργία εφαρµόζεται από την επόµενη σελίδα. Το φως στο κουµπί αθόρυβης
λειτουργίας θα αναβοσβήνει υποδηλώνοντας ότι η κατάσταση λειτουργίας είναι σε
αναµονή και θα ανάψει σταθερά όταν τεθεί σε λειτουργία η αθόρυβη λειτουργία.

Φωτεινές ενδείξεις κατάστασης κεφαλών εκτύπωσης
Οι φωτεινές ενδείξεις Κατάστασης της κεφαλής εκτύπωσης υποδεικνύουν την κατάσταση
των κεφαλών εκτύπωσης.
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1 Φωτεινές ενδείξεις κατάστασης των κεφαλών εκτύπωσης

1. Η αριστερή φωτεινή ένδειξη κατάστασης αντιπροσωπεύει την κεφαλή εκτύπωσης
τριών χρωµάτων, η οποία είναι τοποθετηµένη στην αριστερή πλευρά της βάσης
κεφαλών εκτύπωσης.
– Η ένδειξη ανάβει µόνιµα, όταν η στάθµη µελανιού της κεφαλής εκτύπωσης

τριών χρωµάτων είναι χαµηλή.
– Η ένδειξη αναβοσβήνει, όταν η κεφαλή εκτύπωσης τριών χρωµάτων χρειάζεται

συντήρηση.
2. Η δεξιά φωτεινή ένδειξη αντιστοιχεί στην κεφαλή εκτύπωσης που βρίσκεται στο δεξί

µέρος της βάσης των κεφαλών εκτύπωσης. Αυτή µπορεί να είναι η κεφαλή
εκτύπωσης µαύρου χρώµατος, η φωτογραφική κεφαλή εκτύπωσης ή η γκρίζα
φωτογραφική κεφαλή εκτύπωσης.
– Η ένδειξη ανάβει µόνιµα, όταν η στάθµη µελανιού της κεφαλής εκτύπωσης

µαύρου χρώµατος, της φωτογραφικής ή της γκρίζας φωτογραφικής κεφαλής
είναι χαµηλή.

– Η ένδειξη αναβοσβήνει, όταν η κεφαλή εκτύπωσης µαύρου χρώµατος, η
φωτογραφική ή η γκρίζα φωτογραφική κεφαλή χρειάζεται συντήρηση.

Φωτεινές ενδείξεις PictBridge
Συνδέστε µια κάµερα συµβατή µε PictBridge στη µπροστινή θύρα USB του εκτυπωτή,
χρησιµοποιώντας ένα καλώδιο USB ψηφιακής κάµερας, για να εκτυπώσετε ψηφιακές
φωτογραφίες.
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1 Φωτεινή ένδειξη σύνδεσης
2 Φωτεινή ένδειξη σφάλµατος

Όταν µια κάµερα συµβατή µε PictBridge είναι συνδεδεµένη σωστά, ανάβει η πράσινη
ενδεικτική λυχνία σύνδεσης. Η φωτεινή ένδειξη τροφοδοσίας του εκτυπωτή αναβοσβήνει
και η φωτεινή ένδειξη σύνδεσης παραµένει αναµµένη κατά την εκτύπωση από την
κάµερα. Εάν η κάµερα δεν είναι συµβατή µε PictBridge ή δεν βρίσκεται σε κατάσταση
λειτουργίας PictBridge, αναβοσβήνει η πορτοκαλί φωτεινή ένδειξη σφάλµατος.

∆ίσκοι χαρτιού
Ο εκτυπωτής διαθέτει δύο δίσκους χαρτιού:

∆ίσκος εισόδου
Ο δίσκος Εισόδου περιέχει χαρτί ή άλλα µέσα εκτύπωσης.

1 ∆ίσκος εισόδου

Σύρετε τους οδηγούς χαρτιού µέχρι να εφαρµόσουν σταθερά στην άκρη του µέσου
εκτύπωσης που χρησιµοποιείτε.
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1 Οδηγός πλάτους χαρτιού
2 Οδηγός µήκους χαρτιού

∆ίσκος Εξόδου
Οι εκτυπωµένες σελίδες συγκεντρώνονται στο δίσκο εξόδου.

1 ∆ίσκος εξόδου
2 Τροφοδότης φωτογραφιών/φακέλων

Χρησιµοποιήστε τον τροφοδότη φωτογραφιών/φακέλων για να εκτυπώσετε
µεµονωµένους φακέλους, µικρές φωτογραφίες και κάρτες.
Σηκώστε το δίσκο Εξόδου, για να τοποθετήσετε το χαρτί ή άλλο µέσο εκτύπωσης.
Χαµηλώστε το δίσκο Εξόδου πριν από την εκτύπωση.

Για να συγκρατήσετε το χαρτί στο δίσκο εξόδου, τραβήξτε προς τα έξω πλήρως την
προέκταση του δίσκου εξόδου. Εάν εκτυπώνετε στον τρόπο λειτουργίας Γρήγορη/
Πρόχειρη, τραβήξτε προς τα έξω το άκρο συγκράτησης της προέκτασης του δίσκου
εξόδου.

Οδηγός χρήσης 13



Μην ξεδιπλώσετε το άκρο συγκράτησης της επέκτασης του δίσκου εξόδου όταν
εκτυπώνετε σε χαρτί µεγέθους legal.

1 Προέκταση του δίσκου Εξόδου
2 Άκρο συγκράτησης της προέκτασης του δίσκου Εξόδου

Αφού ολοκληρωθεί η εργασία εκτύπωσης, διπλώστε το άκρο συγκράτησης της
προέκτασης του δίσκου εξόδου και σπρώξτε την προέκταση του δίσκου εξόδου στο
εσωτερικό του δίσκου.

Τροφοδότης φωτογραφιών/φακέλων
Χρησιµοποιήστε τον τροφοδότη φωτογραφιών/φακέλων για να εκτυπώσετε σε µέσα
διαφόρων µεγεθών, συµπεριλαµβανοµένων των παρακάτω:

● Φάκελοι
● Φωτογραφίες
● Καρτ-ποστάλ

1 Τροφοδότης φωτογραφιών/φακέλων

Κεφάλαιο 3
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Φάκελοι
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να χρησιµοποιήσετε τον τροφοδότη
φωτογραφιών/φακέλων για τοποθέτηση µεµονωµένων φακέλων:
1. Τοποθετήστε το φάκελο στον τροφοδότη φωτογραφιών/φακέλων µε την

εκτυπώσιµη όψη στραµµένη προς τα κάτω και τη γλώσσα στα αριστερά.

2. Σπρώξτε το φάκελο µέσα στον εκτυπωτή µέχρι να σταµατήσει.
3. Σύρετε τον τροφοδότη φωτογραφιών/φακέλων προς τα εµπρός µέχρι να

σταµατήσει.

4. Εκτυπώστε το φάκελο.
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Φωτογραφίες
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να χρησιµοποιήσετε τον τροφοδότη
φωτογραφιών/φακέλων για να εκτυπώσετε µία φωτογραφία:
1. Τοποθετήστε το φωτογραφικό χαρτί στον τροφοδότη φωτογραφιών/φακέλων, µε

την πλευρά που θα εκτυπωθεί προς τα κάτω.
2. Σπρώξτε απαλά το φωτογραφικό χαρτί στον τροφοδότη φωτογραφιών/φακέλων

µέχρι να συναντήσει αντίσταση.

3. Σύρετε τον τροφοδότη φωτογραφιών/φακέλων προς τα εµπρός µέχρι να
σταµατήσει.

4. Εκτυπώστε τη φωτογραφία.

Καρτ-ποστάλ
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να χρησιµοποιήσετε τον τροφοδότη
φωτογραφιών/φακέλων για να εκτυπώσετε µία καρτ-ποστάλ:
1. Τοποθετήστε την καρτ-ποστάλ στον τροφοδότη φωτογραφιών/φακέλων, µε την

πλευρά που θα εκτυπωθεί προς τα κάτω.
2. Σπρώξτε απαλά την καρτ-ποστάλ στον τροφοδότη φωτογραφιών/φακέλων µέχρι να

σταµατήσει χωρίς πίεση.
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3. Σύρετε τον τροφοδότη φωτογραφιών/φακέλων προς τα εµπρός µέχρι να
σταµατήσει.

4. Εκτυπώστε την καρτ-ποστάλ.

Κεφαλές εκτύπωσης
Τέσσερις κεφαλές εκτύπωσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε τον εκτυπωτή.

1 Κεφαλή εκτύπωσης µαύρου χρώµατος
2 Κεφαλή εκτύπωσης τριών χρωµάτων
3 Φωτογραφική κεφαλή εκτύπωσης
4 Γκρίζα φωτογραφική κεφαλή εκτύπωσης

Σηµείωση Η διαθεσιµότητα των κεφαλών εκτύπωσης ποικίλλει ανά χώρα/
περιοχή.

Χρήση κεφαλών εκτύπωσης
Οι κεφαλές εκτύπωσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε τους παρακάτω τρόπους:

● Καθηµερινή εκτύπωση: Χρησιµοποιήστε τις κεφαλές εκτύπωσης µαύρου
χρώµατος και τριών χρωµάτων για καθηµερινές εργασίες εκτύπωσης.

● Ποιότητα έγχρωµων φωτογραφιών: Για πιο ζωντανά χρώµατα κατά την
εκτύπωση έγχρωµων φωτογραφιών ή άλλων ειδικών εγγράφων, αφαιρέστε την
κεφαλή εκτύπωσης µαύρου χρώµατος και τοποθετήστε τη φωτογραφική κεφαλή
εκτύπωσης. Η φωτογραφική κεφαλή εκτύπωσης, σε συνδυασµό µε την κεφαλή
εκτύπωσης τριών χρωµάτων, αποδίδει φωτογραφίες ουσιαστικά χωρίς κόκκο.

● Ποιοτικές ασπρόµαυρες φωτογραφίες: Για καταπληκτικές ασπρόµαυρες
φωτογραφίες, αφαιρέστε την κεφαλή εκτύπωσης µαύρου χρώµατος και
χρησιµοποιήστε γκρίζα φωτογραφική κεφαλή εκτύπωσης σε συνδυασµό µε την
κεφαλή εκτύπωσης τριών χρωµάτων.
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Αντικατάσταση κεφαλών εκτύπωσης
Όταν αγοράζετε κεφαλές εκτύπωσης, αναζητήστε τον αριθµό επιλογής της κεφαλής
εκτύπωσης.
Μπορείτε να βρείτε τον αριθµό επιλογής σε τρία σηµεία:

● Ετικέτα του αριθµού επιλογής: Κοιτάξτε στην ετικέτα της κεφαλής εκτύπωσης που
αντικαθιστάτε.

1 Ετικέτα του αριθµού επιλογής

● Τεκµηρίωση του εκτυπωτή: Για τη λίστα των αριθµών επιλογής των κεφαλών
εκτύπωσης, ανατρέξτε στον οδηγό αναφοράς που συνοδεύει τον εκτυπωτή.

● Παράθυρο διαλόγου "Πληροφορίες παραγγελίας κεφαλών εκτύπωσης": Για τη λίστα
των αριθµών επιλογής των κεφαλών εκτύπωσης, ανοίξτε την Εργαλειοθήκη του
εκτυπωτή, κάντε κλικ στην καρτέλα Υπολογιζόµενη στάθµη µελανιού και στη
συνέχεια επιλέξτε Πληροφορίες κεφαλών εκτύπωσης.

Εάν το µελάνι της κεφαλής εκτύπωσης εξαντληθεί, ο εκτυπωτής µπορεί να λειτουργήσει
σε τρόπο λειτουργίας εκτύπωσης µε εφεδρικό µελάνι.

Για πληροφορίες σχετικά µε την τοποθέτηση ανταλλακτικής κεφαλής εκτύπωσης,
ανατρέξτε στη σελίδα τοποθέτηση της κεφαλής εκτύπωσης.

Τρόπος λειτουργίας µε Εφεδρικό µελάνι
Χρησιµοποιήστε τον τρόπο λειτουργίας µε εφεδρικό µελάνι για να λειτουργήσετε τον
εκτυπωτή µε µία µόνον κεφαλή εκτύπωσης. Ο τρόπος λειτουργίας µε εφεδρικό µελάνι
ενεργοποιείται όταν αφαιρείται κάποια κεφαλή εκτύπωσης από τη βάση κεφαλών
εκτύπωσης.

∆εδοµένα εξόδου τρόπου λειτουργίας µε εφεδρικό µελάνι
Η εκτύπωση στον τρόπο λειτουργίας µε εφεδρικό µελάνι ελαττώνει την απόδοση του
εκτυπωτή και επηρεάζει την ποιότητα της εκτύπωσης.

Εγκατεστηµένες
κεφαλές εκτύπωσης Αποτέλεσµα

Κεφαλή εκτύπωσης
µαύρου χρώµατος Τα χρώµατα εκτυπώνονται σε κλίµακα του γκρι.
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Εγκατεστηµένες
κεφαλές εκτύπωσης Αποτέλεσµα

Κεφαλή εκτύπωσης
τριών χρωµάτων

Τα χρώµατα εκτυπώνονται, αλλά το µαύρο
εκτυπώνεται σε αποχρώσεις του γκρι και όχι ως
πραγµατικό µαύρο.

Φωτογραφική κεφαλή
εκτύπωσης Τα χρώµατα εκτυπώνονται σε κλίµακα του γκρι.

Γκρίζα φωτογραφική
κεφαλή εκτύπωσης Τα χρώµατα εκτυπώνονται σε κλίµακα του γκρι.

Σηµείωση Η HP δεν συνιστά τη χρήση της φωτογραφικής κεφαλής εκτύπωσης
ή γκρίζας φωτογραφικής κεφαλής εκτύπωσης στη λειτουργία εφεδρικού
µελανιού.

Έξοδος από τον τρόπο λειτουργίας µε εφεδρικό µελάνι
Τοποθετήστε δύο κεφαλές εκτύπωσης στον εκτυπωτή για να βγείτε από τον τρόπο
λειτουργίας µε εφεδρικό µελάνι.

Για οδηγίες σχετικά µε την εγκατάσταση µιας κεφαλής εκτύπωσης, ανατρέξτε στη σελίδα
εγκατάσταση κεφαλών εκτύπωσης.

Αυτόµατος αισθητήρας τύπου χαρτιού
Ο αυτόµατος αισθητήρας τύπου χαρτιού της HP εντοπίζει το χαρτί που έχετε τοποθετήσει
στον εκτυπωτή και στη συνέχεια επιλέγει τις κατάλληλες ρυθµίσεις εκτύπωσης για το
συγκεκριµένο µέσο. Κατά συνέπεια, για να ξεκινήσετε την εκτύπωση δεν χρειάζεται να
κάνετε πολλά "κλικ" µε το ποντίκι σας, ενώ αυτόµατα έχετε την καλύτερη ποιότητα
εκτύπωσης σε απλό χαρτί, φωτογραφικό χαρτί, µπροσούρα και άλλα χαρτιά υψηλής
ποιότητας. Ο αισθητήρας επίσης ελέγχει το πλάτος του χαρτιού για να διασφαλίζει ότι
αντιστοιχεί στο µέγεθος που έχει επιλεγεί στο λογισµικό εκτυπωτή. Εάν τα πλάτη είναι
διαφορετικά, ο εκτυπωτής σας προειδοποιεί ώστε να µην σπαταλήσετε ένα φύλλο
χαρτιού.
Όταν χρησιµοποιείται ο αυτόµατος αισθητήρας τύπου χαρτιού, ο εκτυπωτής σαρώνει την
πρώτη σελίδα του εγγράφου µε το κόκκινο φως του οπτικού αισθητήρα, προσδιορίζει τη
βέλτιστη ρύθµιση για το συγκεκριµένο τύπο χαρτιού και ελέγχει το πλάτος του χαρτιού.
Εάν το πλάτος του χαρτιού είναι διαφορετικό από αυτό που ορίζεται στο λογισµικό του
εκτυπωτή, ο εκτυπωτής σάς προειδοποιεί ώστε να έχετε τη δυνατότητα να διακόψετε την
εκτύπωση. Εάν υπάρχει αντιστοιχία πλάτους, η σελίδα εκτυπώνεται, αφού ο εκτυπωτής
καθορίσει τις ρυθµίσεις του τύπου χαρτιού.

Σηµείωση Ο αυτόµατος ανιχνευτής τύπου χαρτιού δεν είναι διαθέσιµος για
έγγραφα που εκτυπώνονται από το βοήθηµα δίσκου απλού χαρτιού 250 φύλλων
ή το βοήθηµα αυτόµατης εκτύπωσης σε δύο όψεις µε µικρό δίσκο χαρτιού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση της ρύθµισης του αυτόµατου
αισθητήρα τύπου χαρτιού, ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογή τύπου χαρτιού.

(συνέχεια)
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Προσοχή Μην τοποθετείτε τον εκτυπωτή σε µέρος που έρχεται σε άµεση επαφή
µε το ηλιακό φως. Η άµεση έκθεση στο ηλιακό φως µπορεί να επηρεάσει τον
αυτόµατο ανιχνευτή τύπου χαρτιού.

Κεφάλαιο 3
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4 Σύνδεση του εκτυπωτή
● Ασύρµατη δικτύωση
● Ενσύρµατη δικτύωση Ethernet
● Σύνδεση ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής
● USB
● Ασύρµατη εκτύπωση Bluetooth
● Εκτύπωση HP iPAQ Wi-Fi

USB
Ο εκτυπωτής συνδέεται στον υπολογιστή µέσω καλωδίου USB (Universal Serial Bus
– Ενιαίου σειριακού διαύλου). Για να χρησιµοποιήσετε καλώδιο USB, ο υπολογιστής
πρέπει να διαθέτει λειτουργικό σύστηµα Windows 98 SE ή νεότερη έκδοση.

Για οδηγίες σχετικά µε τη σύνδεση του εκτυπωτή χρησιµοποιώντας καλώδιο USB,
ανατρέξτε στο φυλλάδιο εγκατάστασης που συνοδεύει τον εκτυπωτή.

Σηµείωση Ενδέχεται να µην περιλαµβάνεται καλώδιο USB µε τον εκτυπωτή.

Αλλαγή της σύνδεσης του εκτυπωτή από USB σε δικτύου
Εάν η πρώτη εγκατάσταση του εκτυπωτή έγινε µε σύνδεση USB, µπορείτε να την
αναβαθµίσετε αργότερα σε σύνδεση ασύρµατου ή Ethernet δικτύου. Εάν γνωρίζετε ήδη
πώς να ρυθµίσετε ένα δίκτυο, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις παρακάτω γενικές
οδηγίες. Για περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε τη σύνδεση του εκτυπωτή σε δίκτυο,
ανατρέξτε στον Οδηγό Εγκατάστασης.

Σηµείωση Για βέλτιστη απόδοση και ασφάλεια στο ασύρµατο δίκτυο,
χρησιµοποιήστε ένα σηµείο πρόσβασης (όπως έναν ασύρµατο δροµολογητή) για
να συνδέσετε τον εκτυπωτή.

Για να µεταβείτε από σύνδεση USB σε σύνδεση ασύρµατου δικτύου
1. Αποσυνδέστε τη σύνδεση USB από το πίσω µέρος του εκτυπωτή.
2. Τοποθετήστε το CD λογισµικού εκτυπωτή στον οδηγό CD-ROM του υπολογιστή και

ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην οθόνη.
Ξεκινά η εκτέλεση του Οδηγού εγκατάστασης.
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3. Στην οθόνη Connection Type (Τύπος σύνδεσης) επιλέξτε Wireless
(Ασύρµατη) και στη συνέχεια επιλέξτε Next (Επόµενο).

4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την
εγκατάσταση του δικτύου.

5. Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, ανοίξτε το παράθυρο Printers and Faxes
(Εκτυπωτές και φαξ) στο Control Panel (Πίνακας ελέγχου) και διαγράψτε τους
εκτυπωτές µε εγκατάσταση USB.

Για να αλλάξετε τη σύνδεση από USB σε σύνδεση ενσύρµατου (Ethernet) δικτύου
1. Αποσυνδέστε τη σύνδεση USB από το πίσω µέρος του εκτυπωτή.
2. Συνδέστε ένα καλώδιο Ethernet στη θύρα Ethernet στο πίσω µέρος του εκτυπωτή

και σε µια διαθέσιµη θύρα Ethernet στο δροµολογητή, το µεταγωγέα ή το σηµείο
πρόσβασης.

3. Τοποθετήστε το CD λογισµικού εκτυπωτή στη µονάδα CD-ROM του υπολογιστή και
ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην οθόνη.
Ξεκινά η εκτέλεση του Οδηγού εγκατάστασης.

4. Στην οθόνη Connection Type (Τύπος σύνδεσης) επιλέξτε Wired Network
(Καλωδιακό δίκτυο) και στη συνέχεια επιλέξτε Next (Επόµενο).

5. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την
εγκατάσταση του δικτύου.

6. Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, ανοίξτε το παράθυρο Printers and Faxes
(Εκτυπωτές και φαξ) στο Control Panel (Πίνακας ελέγχου) και διαγράψτε τους
εκτυπωτές µε εγκατάσταση USB.

Ασύρµατη δικτύωση
Για πληροφορίες σχετικά µε την εγκατάσταση, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:
● Βασικές γνώσεις ασύρµατων δικτύων
● Ασφάλεια ασύρµατων δικτύων
Για περιγραφή της ασύρµατης δυνατότητας του εκτυπωτή, επιλέξτε ένα από τα
παρακάτω:
● Κουµπί SecureEasySetup
● Φωτεινή ένδειξη ασύρµατης λειτουργίας
● Κουµπί Σελίδα αναφοράς
● Φωτεινή ένδειξη δικτύου
● Ασύρµατη λειτουργία
● Σελίδα αναφοράς HP
● Ενσωµατωµένος διακοµιστής για τον Παγκόσµιο Ιστό (EWS)
Άλλες πληροφορίες:
● Επαναφορά του εκτυπωτή στις προεπιλεγµένες εργοστασιακές ρυθµίσεις
● Αντιµετώπιση προβληµάτων
● Γλωσσάρι

Βασικές γνώσεις ασύρµατης δικτύωσης
Η ενσωµατωµένη δυνατότητα ασύρµατης επικοινωνίας του εκτυπωτή σάς επιτρέπει να
συνδέετε τον εκτυπωτή απευθείας σε ένα ασύρµατο δίκτυο Wi-Fi 802.11g ή 802.11b
χωρίς τη βοήθεια ενός εξωτερικού διακοµιστή εκτυπώσεων.

Κεφάλαιο 4
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Για να εγκαταστήσετε τον εκτυπωτή σε ένα ασύρµατο δίκτυο, ακολουθήστε τις οδηγίες
ασύρµατης εγκατάστασης στον Οδηγό Εγκατάστασης.

Wi-Fi
802.11g και 802.11b
Το Wi-Fi είναι µια τεχνολογία ασύρµατης επικοινωνίας που σας επιτρέπει να συνδέετε
υπολογιστές και άλλες συσκευές (όπως εκτυπωτές) µεταξύ τους και στο ∆ιαδίκτυο, χωρίς
τη χρήση καλωδίων. Ο εκτυπωτής είναι συµβατός µε δύο τύπους τεχνολογίας Wi-Fi:
802.11g και 802.11b.
Τόσο η 802.11g όσο και η 802.11b λειτουργούν µε µετάδοση ραδιοκυµάτων στη ζώνη
συχνοτήτων 2,4 γιγαχέρτζ (GHz). Οι συσκευές µε τεχνολογία 802.11g επικοινωνούν µε
µέγιστη ταχύτητα 54 megabit ανά δευτερόλεπτο (Mb/s). Οι συσκευές µε τεχνολογία
802.11b επικοινωνούν µε µέγιστη ταχύτητα 11 Mb/s.

Για οδηγίες σχετικά µε την εναλλαγή του εκτυπωτή από 802.11b σε 802.11g, κάντε κλικ
εδώ.

802.11a
Η 802.11a είναι µια νέα τεχνολογία ασύρµατης δικτύωσης που λειτουργεί σε ζώνη
συχνότητας 5 GHz και προσφέρει ταχύτητες επικοινωνίας παρόµοιες µε αυτές της
802.11g. Ο εκτυπωτής δεν µπορεί να επικοινωνήσει µε συσκευές τεχνολογίας
802.11a µέσω ασύρµατης σύνδεσης.

Εάν διαθέτετε ασύρµατο δίκτυο 802.11a, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε ένα καλώδιο
Ethernet για να συνδέσετε τον εκτυπωτή στο σηµείο ασύρµατης πρόσβασης (WAP),
προκειµένου να πετύχετε ταχύτητα επεξεργασίας ανάλογη µε αυτή ενός δικτύου
802.11a. Εάν το ασύρµατο δίκτυο υποστηρίζει τις τεχνολογίες 802.11g και 802.11b, µια
άλλη επιλογή είναι να θέσετε το δίκτυο στη χαµηλότερη συχνότητα για να χρησιµοποιείτε
τον εκτυπωτή ασύρµατα.

Για να συνδέσετε τον εκτυπωτή σε ένα δίκτυο Ethernet, ακολουθήστε τις οδηγίες
εγκατάστασης δικτύου Ethernet.

Προσαρµογείς και σηµεία πρόσβασης
Προσαρµογείς
Ενώ ορισµένες συσκευές, όπως ο εκτυπωτής, έχουν ενσωµατωµένες δυνατότητες Wi-
Fi, άλλες συσκευές χρειάζονται έναν προσαρµογέα για να έχουν ενεργοποιηµένη την
τεχνολογία Wi-Fi.

Μερικά παραδείγµατα των συνηθέστερων προσαρµογέων είναι τα εξής:

Κάρτα PCMCIA που τοποθετείται στην υποδοχή PCMCIA
ενός φορητού υπολογιστή
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Η κάρτα ISA ή PCI µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε έναν
επιτραπέζιο υπολογιστή

Ο προσαρµογέας USB συνδέεται στη θύρα USB ενός
επιτραπέζιου ή φορητού υπολογιστή

Υπάρχουν και άλλοι τύποι προσαρµογέων. Όλοι οι προσαρµογείς διατίθενται µε
λογισµικό διαµόρφωσης που δίνει τη δυνατότητα διαµόρφωσης του προσαρµογέα για
χρήση σε ασύρµατο δίκτυο.
Σηµεία πρόσβασης
Τα δίκτυα υποδοµής είναι ένα συνηθισµένο είδος ασύρµατου δικτύου. Ένα δίκτυο
υποδοµής προϋποθέτει τη χρήση ενός ασύρµατου σηµείου πρόσβασης (WAP).
Το WAP λειτουργεί ως κεντρικός διανοµέας για το ασύρµατο δίκτυο ή ως δροµολογητής
που συνδέει το ασύρµατο δίκτυο µε ένα άλλο (όπως το ∆ιαδίκτυο ή ένα δίκτυο Ethernet).
Οι συσκευές του δικτύου επικοινωνούν µέσω του WAP.

Παραδείγµατα ασύρµατου δικτύου
Για να δείτε µερικά παραδείγµατα ασύρµατων δικτύων, ανατρέξτε στη σελίδα
παραδειγµάτων ασύρµατου δικτύου.

Λειτουργίες επικοινωνίας
Υπάρχουν δύο είδη λειτουργιών επικοινωνίας για ασύρµατες συσκευές:
● Λειτουργία υποδοµής
● ad hoc

Λειτουργία υποδοµής
Για βέλτιστη απόδοση και ασφάλεια ασύρµατου δικτύου, η HP συνιστά τη χρήση
ασύρµατου σηµείου πρόσβασης (WAP)(802.11b ή g) για τη σύνδεση του εκτυπωτή και
των υπόλοιπων συσκευών δικτύου. Όταν οι συσκευές του δικτύου συνδέονται µέσω

Κεφάλαιο 4
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σηµείου πρόσβασης, αυτό ονοµάζεται δίκτυο υποδοµής. Το ασύρµατο δίκτυο χωρίς
σηµείο πρόσβασης ονοµάζεται δίκτυο ad hoc.
Τα πλεονεκτήµατα του ασύρµατου δικτύου υποδοµής σε σχέση µε το ad hoc δίκτυο είναι:
● Εξελιγµένη ασφάλεια δικτύου
● Αυξηµένη αξιοπιστία
● Ευελιξία δικτύου
● Καλύτερη απόδοση, ιδιαίτερα στη λειτουργία 802.11g
● Κοινή πρόσβαση στο Internet

Τι χρειάζεστε για ένα ασύρµατο δίκτυο υποδοµής
Για τη σύνδεση του εκτυπωτή σε ασύρµατο δίκτυο, θα χρειαστείτε τα παρακάτω:
● Ασύρµατο δίκτυο 802.11b ή g, το οποίο να περιλαµβάνει ασύρµατο σηµείο

πρόσβασης.
● Επιτραπέζιο ή φορητό υπολογιστή, µε υποστήριξη ασύρµατης δικτύωσης ή µε

κάρτα δικτύου (NIC). Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε είτε σύνδεση Ethernet
(ενσύρµατη), είτε ασύρµατη από τον υπολογιστή προς το σηµείο πρόσβασης. Εάν
θέλετε να χρησιµοποιήσετε σύνδεση Ethernet για το σηµείο πρόσβασης,
ακολουθήστε τις οδηγίες στον Οδηγό Εγκατάστασης.

● Πρόσβαση στο Internet ευρείας ζώνης (συνιστάται), όπως καλωδιακή ή DSL. Εάν
συνδέετε τον εκτυπωτή σε ασύρµατο δίκτυο που διαθέτει πρόσβαση στο Internet,
η HP συνιστά τη χρήση ασύρµατου δροµολογητή (σηµείο πρόσβασης) που να
χρησιµοποιεί πρωτόκολλο δυναµικής διαµόρφωσης κεντρικού υπολογιστή (DHCP).

● Όνοµα δικτύου (SSID)
● Κλειδί WEP (προτείνεται), κωδικό πρόσβασης WPA (εάν απαιτείται)

Λειτουργία Ad hoc
Όταν ο εκτυπωτής είναι ρυθµισµένος στη λειτουργία επικοινωνίας ad hoc, επικοινωνεί
άµεσα µε άλλες συσκευές του δικτύου χωρίς τη χρήση WAP. Ίσως θέλετε να
χρησιµοποιήσετε ad hoc σύνδεση εάν δεν θέλετε να προµηθευτείτε σηµείο πρόσβασης
ή εάν θέλετε να δηµιουργήσετε ένα πιο απλό δίκτυο.

Σηµείωση Η ad hoc σύνδεση µπορεί να χρησιµοποιηθεί εάν δεν διαθέτετε
σηµείο πρόσβασης. Ωστόσο, δεν παρέχει µεγάλη ευελιξία, ασφάλεια και γρήγορη
απόδοση δικτύου σε σχέση µε τη χρήση σηµείου πρόσβασης.

Για την εγκατάσταση ασύρµατης σύνδεσης ad hoc, θα χρειαστεί να ενεργοποιήσετε την
ασύρµατη επικοινωνία µε µη αυτόµατο τρόπο.
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Εναλλαγή µεταξύ 802.11b και 802.11g
Η λειτουργία επικοινωνίας ad hoc χρησιµοποιεί από προεπιλογή τεχνολογία 802.11b. Η
λειτουργία επικοινωνίας υποδοµής χρησιµοποιεί από προεπιλογή τεχνολογία
802.11g. Χρησιµοποιήστε τον Ενσωµατωµένο διακοµιστή για τον Παγκόσµιο Ιστό
(EWS) του εκτυπωτή για να αλλάξετε αυτές τις ρυθµίσεις.

Σηµείωση Για εναλλαγή ανάµεσα σε ad hoc 802.11b και ad hoc 802.11g, ο
υπολογιστής πρέπει να διαθέτει κάρτα ή προσαρµογέα 802.11g.

Ρυθµίσεις ασύρµατου δικτύου
Οι συσκευές (όπως υπολογιστές και εκτυπωτές) σε ένα ασύρµατο δίκτυο πρέπει να
έχουν κοινές τις παρακάτω ρυθµίσεις:

Όνοµα δικτύου (SSID)
Το όνοµα δικτύου ή "Service Set Identifier (SSID)," αναγνωρίζει ένα συγκεκριµένο
ασύρµατο δίκτυο. Προκειµένου να λειτουργήσει σε δίκτυο, η συσκευή πρέπει να γνωρίζει
το όνοµα δικτύου.

Για λεπτοµερέστερη επεξήγηση των ονοµάτων δικτύου, ανατρέξτε στη σελίδα ονοµάτων
δικτύου.

Ασύρµατα προφίλ
Το ασύρµατο προφίλ είναι µια οµάδα ρυθµίσεων δικτύου µοναδική για ένα συγκεκριµένο
ασύρµατο δίκτυο. Μια ασύρµατη συσκευή µπορεί να διαθέτει ασύρµατα προφίλ για
πολλά ασύρµατα δίκτυα. Για να µπορέσετε να χρησιµοποιήσετε τον εκτυπωτή, ο
υπολογιστής θα πρέπει να είναι ρυθµισµένος στο προφίλ του ασύρµατου δικτύου του
εκτυπωτή.

Για παράδειγµα, ένας φορητός υπολογιστής που χρησιµοποιείται στο χώρο εργασίας
αλλά και στο σπίτι, µπορεί να έχει ένα προφίλ ασύρµατου δικτύου για τη δουλειά και ένα
άλλο προφίλ ασύρµατου δικτύου για το σπίτι.
Ο εκτυπωτής δεν υποστηρίζει πολλαπλά προφίλ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα προφίλ ασύρµατων δικτύων, ανατρέξτε στη
σελίδα ασύρµατων δικτύων.

Ασφάλεια ασύρµατων δικτύων
Οι συσκευές σε ένα ασύρµατο δίκτυο πρέπει να έχουν κοινές ρυθµίσεις ασφάλειας.

Για περιγραφή των διαθέσιµων επιλογών ασφάλειας ασύρµατου δικτύου για τον
εκτυπωτή, ανατρέξτε στη σελίδα ασφάλειας ασύρµατου δικτύου.

Μείωση των παρεµβολών σε ασύρµατο δίκτυο
Οι παρακάτω συµβουλές βοηθούν στη µείωση της πιθανότητας παρεµβολών σε ένα
ασύρµατο δίκτυο:

● Κρατήστε τις ασύρµατες συσκευές µακριά από µεγάλα µεταλλικά αντικείµενα, όπως
ερµάρια αρχειοθέτησης, και άλλες ηλεκτροµαγνητικές συσκευές, όπως µικροκύµατα
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και ασύρµατες συσκευές τηλεφώνου, διότι αυτά τα αντικείµενα µπορεί να
παρεµποδίσουν το σήµα.

● Κρατήστε τις ασύρµατες συσκευές µακριά από µεγάλους τοίχους και άλλες δοµικές
κατασκευές, διότι τα αντικείµενα αυτά µπορούν να απορροφήσουν τα ραδιοκύµατα
και να µειώσουν την ισχύ του σήµατος.

● Για ένα δίκτυο υποδοµής, τοποθετήστε το ασύρµατο σηµείο πρόσβασης (WAP) σε
κεντρικό σηµείο και σε άµεση οπτική επαφή µε τις ασύρµατες συσκευές του δικτύου.

● ∆ιατηρήστε όλες τις ασύρµατες συσκευές του δικτύου εντός εµβέλειας µεταξύ τους.

Εκτύπωση
Οι υπολογιστές του δικτύου στέλνουν εργασίες εκτύπωσης άµεσα στον εκτυπωτή, ο
οποίος τις εκτυπώνει µε τη σειρά που τις έλαβε.
Ο εκτυπωτής µπορεί να δεχτεί εργασίες εκτύπωσης που έχουν αποσταλεί ταυτόχρονα
από τέσσερις χρήστες.
Για παράδειγµα, εάν πέντε χρήστες στείλουν ταυτόχρονα µια εργασία εκτύπωσης στον
εκτυπωτή, ο εκτυπωτής θα δεχτεί τις τέσσερις εργασίες εκτύπωσης και θα απορρίψει την
πέµπτη. Ο χρήστης που έστειλε την πέµπτη εργασία θα πρέπει να περιµένει λίγα λεπτά
και µετά να στείλει ξανά την εργασία εκτύπωσης.

Παραδείγµατα ασύρµατου δικτύου
Υπάρχουν τρεις συνήθεις ρυθµίσεις για ασύρµατα δίκτυα:

∆ίκτυα ad hoc
Το δίκτυο ad hoc είναι ένας τύπος ασύρµατου δικτύου στο οποίο οι συσκευές
επικοινωνούν άµεσα µεταξύ τους και όχι µέσω ενός ασύρµατου σηµείου πρόσβασης
(WAP).
Για παράδειγµα, ένα απλό ασύρµατο δίκτυο ad hoc µπορεί να αποτελείται από έναν
φορητό υπολογιστή και έναν εκτυπωτή που επικοινωνούν άµεσα µεταξύ τους.

Τα δίκτυα ad hoc είναι συνήθως µικρά και απλά. Η απόδοση αυτών των δικτύων µπορεί
να µειωθεί εάν συνδεθούν περισσότερες από έξι συσκευές.

∆ίκτυα υποδοµής
Σε ένα δίκτυο υποδοµής, οι συσκευές, όπως υπολογιστές και εκτυπωτές, επικοινωνούν
µέσω ενός σηµείου ασύρµατης πρόσβασης (WAP). Τα WAP λειτουργούν ως
δροµολογητές ή πύλες σε µικρά δίκτυα.
Για παράδειγµα, ένα απλό ασύρµατο δίκτυο υποδοµής µπορεί να αποτελείται από έναν
φορητό υπολογιστή και έναν εκτυπωτή που επικοινωνούν µεταξύ τους µέσω WAP.
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Μεικτά ενσύρµατα και ασύρµατα δίκτυα
Οι ασύρµατες συσκευές είναι συχνά µέρος ενός µεγαλύτερου καλωδιακού δικτύου.

Σε αυτή την περίπτωση, ένα WAP είναι συνδεδεµένο στο κύριο δίκτυο µέσω ενός
καλωδίου Ethernet τοποθετηµένου στη θύρα WAN του WAP. Το WAP λειτουργεί ως
µεσάζοντας ανάµεσα στις ενσύρµατες και τις ασύρµατες συσκευές. Οι ενσύρµατες
συσκευές επικοινωνούν µε το WAP µέσω του καλωδίου Ethernet, ενώ οι ασύρµατες
συσκευές επικοινωνούν µε αυτό µέσω ραδιοκυµάτων.

Για παράδειγµα, ένα µεικτό ενσύρµατο και ασύρµατο δίκτυο µπορεί να αποτελείται από
τα εξής:

● Πολλούς επιτραπέζιους υπολογιστές
● Ένα WAP συνδεδεµένο σε ένα δίκτυο Ethernet
● Έναν εκτυπωτή που συνδέεται ασύρµατα στο WAP

Για να χρησιµοποιηθεί ο εκτυπωτής, ένας υπολογιστής στέλνει µια εργασία εκτύπωσης
µέσω καλωδίου Ethernet στο WAP. Το WAP µεταδίδει τότε ασύρµατα την εργασία
εκτύπωσης στον εκτυπωτή.

Ασύρµατα προφίλ
Το ασύρµατο προφίλ είναι µια οµάδα ρυθµίσεων δικτύου µοναδική για ένα συγκεκριµένο
ασύρµατο δίκτυο.

Πολλές ασύρµατες συσκευές διαθέτουν βοηθήµατα διαµόρφωσης που επιτρέπουν στη
συσκευή να έχει ασύρµατα προφίλ για πολλά ασύρµατα δίκτυα. Για να µπορέσετε να
χρησιµοποιήσετε τον εκτυπωτή, ο υπολογιστής θα πρέπει να είναι ρυθµισµένος στο
προφίλ του ασύρµατου δικτύου του εκτυπωτή.
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Σηµείωση ∆εν υποστηρίζουν όλες οι ασύρµατες συσκευές πολλαπλά προφίλ.

Ο εκτυπωτής υποστηρίζει µόνο ένα ασύρµατο προφίλ.

Παράδειγµα
Κάποιος χρησιµοποιεί τον ίδιο φορητό υπολογιστή µε δυνατότητα ασύρµατης σύνδεσης
στη δουλειά και στο σπίτι. Έχει διαφορετικό ασύρµατο δίκτυο στη δουλειά και στο σπίτι

Κάθε δίκτυο έχει ένα µοναδικό σύνολο ασύρµατων ρυθµίσεων. Ο χρήστης δηµιουργεί τα
παρακάτω ασύρµατα προφίλ στο φορητό υπολογιστή:

● at_work: Περιέχει τις ρυθµίσεις δικτύου για το ασύρµατο δίκτυο του γραφείου
● at_home: Περιέχει τις ρυθµίσεις δικτύου για το ασύρµατο δίκτυο στο σπίτι

Θέση ασύρµατου
δικτύου

Προφίλ

Γραφείο at_work
● Όνοµα δικτύου: γραφείο
● Λειτουργία επικοινωνίας: υποδοµή
● Ασφάλεια: WPA
● Έλεγχος ταυτότητας: WPA/PSK

Σπίτι at_home
● Όνοµα δικτύου: σπίτι
● Λειτουργία επικοινωνίας: ad hoc
● Ασφάλεια: WEP
● Έλεγχος ταυτότητας: Ανοιχτό σύστηµα

Όταν ο φορητός υπολογιστής χρησιµοποιείται στη δουλειά, ο χρήστης πρέπει να ορίσει
το ασύρµατο προφίλ at_work για να µπορεί να συνδεθεί στο δίκτυο του γραφείου.

Αντίστροφα, ο φορητός υπολογιστής πρέπει να ρυθµιστεί στο ασύρµατο προφίλ
at_home όταν ο χρήστης βρίσκεται στο σπίτι και θέλει να συνδεθεί στο οικιακό του δίκτυο.

Όνοµα δικτύου (SSID)
Το όνοµα δικτύου ή "Service Set Identifier (SSID)," αναγνωρίζει ένα συγκεκριµένο
ασύρµατο δίκτυο. Προκειµένου να λειτουργήσει σε δίκτυο, η συσκευή πρέπει να γνωρίζει
το όνοµα δικτύου.

Κάθε ασύρµατο δίκτυο έχει µόνο ένα όνοµα δικτύου.

Μια δεδοµένη θέση, όπως ένα γραφείο, µπορεί να έχει πολλά ασύρµατα δίκτυα, κάθε
ένα από τα οποία θα έχει διαφορετικό όνοµα δικτύου. Οι ασύρµατες συσκευές
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χρησιµοποιούν τα ονόµατα δικτύου για να αναγνωρίζουν αλληλεπικαλυπτόµενα
ασύρµατα δίκτυα.

Προσοχή Για να αποτρέψετε την πρόσβαση στο ασύρµατο δίκτυο από άλλους
χρήστες, η HP συνιστά τον ορισµό κωδικού και τη χρήση ενός µοναδικού
ονόµατος δικτύου στο σηµείο πρόσβασης. Στο σηµείο πρόσβασης που διαθέτετε
µπορεί να έχει εκχωρηθεί προεπιλεγµένο όνοµα δικτύου και άλλοι χρήστες µε το
ίδιο προεπιλεγµένο όνοµα δικτύου να µπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την αλλαγή του ονόµατος δικτύου,
ανατρέξτε στην τεκµηρίωση που συνοδεύει το σηµείο πρόσβασης που διαθέτετε.

Παράδειγµα
Ο εκτυπωτής βρίσκεται σε ένα γραφείο µε δύο ασύρµατα δίκτυα υποδοµής. Κάθε δίκτυο
έχει ένα ασύρµατο σηµείο πρόσβασης (WAP).

Σηµείωση Σε αυτό το παράδειγµα, και τα δύο ασύρµατα δίκτυα έχουν τις ίδιες
ρυθµίσεις ασφάλειας.

1 Το όνοµα δικτύου είναι "network_1"
2 Το όνοµα δικτύου είναι "network_2"

Το όνοµα δικτύου για το ένα ασύρµατο δίκτυο είναι network_1. Το όνοµα δικτύου για το
άλλο ασύρµατο δίκτυο είναι network_2.

Ο εκτυπωτής είναι ρυθµισµένος για το network_1
Η ρύθµιση του ονόµατος δικτύου του εκτυπωτή (SSID) έχει διαµορφωθεί σε
network_1. Ο εκτυπωτής µπορεί να επικοινωνήσει µόνο µε το network_1. ∆ηλαδή, ο
εκτυπωτής µπορεί να δεχτεί εργασίες εκτύπωσης µόνο από το network_1.

1 Το όνοµα δικτύου είναι "network_1"
2 Το όνοµα δικτύου είναι "network_2"

Ο φορητός υπολογιστής είναι ρυθµισµένος για το network_2
Η ρύθµιση του ονόµατος δικτύου του φορητού υπολογιστή (SSID) έχει διαµορφωθεί
σε network_2. Ο φορητός υπολογιστής δεν µπορεί να επικοινωνήσει µε τον εκτυπωτή
και δεν µπορεί να στείλει σε αυτόν εργασίες εκτύπωσης.
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1 Το όνοµα δικτύου είναι "network_1"
2 Το όνοµα δικτύου είναι "network_2"

Ο φορητός υπολογιστής επαναρρυθµίζεται για το network_1
Η ρύθµιση του ονόµατος δικτύου του φορητού υπολογιστή (SSID) έχει
επαναδιαµορφωθεί σε network_1. Ο φορητός υπολογιστής µπορεί να επικοινωνήσει µε
τον εκτυπωτή και είναι έτοιµος να στείλει εργασίες εκτύπωσης στο network_1.

1 Το όνοµα δικτύου είναι "network_1"
2 Το όνοµα δικτύου είναι "network_2"

Ασφάλεια ασύρµατων δικτύων
Ο εκτυπωτής µπορεί να διαµορφωθεί για διάφορες επιλογές ασφάλειας ασύρµατου
δικτύου, ανάλογα µε τον τύπο ασύρµατου δικτύου στον οποίο ανήκει.

∆ίκτυα υποδοµής
● WPA
● WEP
● Ανοιχτό σύστηµα

∆ίκτυα ad hoc (ασύρµατη άµεση σύνδεση)
● WEP
● Ανοιχτό σύστηµα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια ασύρµατων δικτύων, ανατρέξτε
στη σελίδα ελέγχου ταυτότητας και κρυπτογράφησης.
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Προσθήκη ασφάλειας στο δίκτυο
Όπως συµβαίνει και µε άλλους τύπους δικτύων, η ασφάλεια στα ασύρµατα τοπικά δίκτυα
(WLAN) επικεντρώνεται στον έλεγχο πρόσβασης και την εµπιστευτικότητα. Η τυπική
ασφάλεια WLAN περιλαµβάνει τη χρήση Service Set Identifiers (SSID), έλεγχο
ταυτότητας ανοικτού ή κοινόχρηστου κλειδιού, στατικά κλειδιά WEP και έλεγχο
ταυτότητας µε προαιρετικό έλεγχο προσπέλασης µέσων (MAC). Ο συνδυασµός αυτός
παρέχει ένα στοιχειώδες επίπεδο ελέγχου πρόσβασης και εµπιστευτικότητας.

Εάν χρησιµοποιείτε σηµείο πρόσβασης, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε εξελιγµένες
µορφές ελέγχου ταυτότητας και κρυπτογράφησης στο WLAN, όπως τη λειτουργία προ-
κοινόχρηστου κλειδιού προστατευµένης πρόσβασης Wi-Fi (WPA-PSK).

Για να προστατεύσετε το ασύρµατο δίκτυό σας, η HP συνιστά ανεπιφύλακτα την
υλοποίηση ενός σχεδίου ασύρµατης ασφάλειας (είτε WEP είτε WPA) κατά τη διάρκεια
της διαµόρφωσης, τη χρήση προγράµµατος προστασίας από τους ιούς και τη
συµµόρφωση µε βασικούς κανόνες ασφάλειας όπως ο ορισµός ισχυρών κωδικών και η
αποφυγή ανοίγµατος άγνωστων συνηµµένων. Άλλα δικτυακά συστήµατα, όπως τείχη
προστασίας, συστήµατα ανίχνευσης παραβίασης και τµηµατοποιηµένα δίκτυα, θα
πρέπει επίσης να θεωρούνται ως µέρος της σχεδίασης δικτύου.

Σηµείωση Εάν θέλετε να προσθέσετε κρυπτογράφηση και έλεγχο ταυτότητας
στο δίκτυο µετά την εγκατάσταση του εκτυπωτή, αλλάξτε τις ρυθµίσεις στον
εκτυπωτή πριν τις αλλάξετε σε άλλες συσκευές στο δίκτυο.

Έλεγχος ταυτότητας και κρυπτογράφηση
Η ασφάλεια ασύρµατων δικτύων είναι ένα πολύπλοκο και εξελισσόµενο θέµα. Η σελίδα
αυτή παρουσιάζει συνοπτικά τα βασικά στοιχεία που χρειάζονται για να καταστεί ένα
δίκτυο ασφαλές.

Με απλά λόγια, η ασφάλεια ασύρµατων δικτύων εµπεριέχει δύο στρατηγικές: τον έλεγχο
ταυτότητας και την κρυπτογράφηση.

Μια µέθοδος ασφάλειας ασύρµατου δικτύου, όπως το πρωτόκολλο WEP ή WPA,
περιλαµβάνει διάφορα επίπεδα ελέγχου ταυτότητας και κρυπτογράφησης.

Έλεγχος ταυτότητας
Ορισµός
Ο έλεγχος ταυτότητας επαληθεύει την ταυτότητα ενός χρήστη ή µιας συσκευής προτού
παραχωρήσει πρόσβαση στο δίκτυο, γεγονός που καθιστά δυσκολότερη την πρόσβαση
στους δικτυακούς πόρους από µη εξουσιοδοτηµένους χρήστες.

Για να µπορεί να γίνει ο έλεγχος ταυτότητας και να επιτραπεί η χρήση του δικτύου, η
συσκευή πρέπει να παρέχει ένα γνωστό κωδικό σε άλλες συσκευές στο δίκτυο. Εάν η
συσκευή αδυνατεί να παρέχει το σωστό κωδικό πρόσβασης, δεν θα της επιτραπεί η
χρήση άλλων συσκευών στο δίκτυο.

Τύποι ελέγχου ταυτότητας
Ο εκτυπωτής υποστηρίζει τρεις τύπους ελέγχου ταυτότητας. Κάθε τύπος έχει
πλεονεκτήµατα και περιορισµούς.
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Τύπος ελέγχου
ταυτότητας

Περιγραφή Πλεονεκτήµατα Περιορισµοί

Ανοιχτό σύστηµα Οι συσκευές στο
δίκτυο
αναγνωρίζονται
µεταξύ τους µόνο
από το όνοµα
δικτύου (SSID).

Η λιγότερο
πολύπλοκη
στρατηγική.

Παρέχει µικρή
προστασία έναντι
µη
εξουσιοδοτηµένων
χρηστών.

Κοινόχρηστο κλειδί Οι συσκευές
χρησιµοποιούν ένα
κοινόχρηστο
master secret για
να αναγνωριστούν
ως
εξουσιοδοτηµένα
µέλη του δικτύου.

Είναι πρακτική η
χρήση του σε
συνδυασµό µε
πρωτόκολλο
WEP, καθώς ένα
κλειδί WEP µπορεί
να χρησιµοποιηθεί
ως κοινόχρηστο
κλειδί ελέγχου
ταυτότητας.

Όλες οι συσκευές
πρέπει να
διαθέτουν το κλειδί.
Το κοινόχρηστο
κλειδί δεν αλλάζει
αυτόµατα.

WPA/PSK Οι συσκευές
χρησιµοποιούν
µόνο ένα προ-
κοινόχρηστο κλειδί
(PSK) για να
αναγνωριστούν ως
εξουσιοδοτηµένα
µέλη του δικτύου
και να
δηµιουργήσουν ένα
κλειδί
κρυπτογράφησης.

Το προ-
κοινόχρηστο κλειδί
και τα κλειδιά
κρυπτογράφησης
δεν ταυτίζονται.
Επιτρέπει σε
µικρότερα δίκτυα να
χρησιµοποιούν το
πρωτόκολλο WPA
χωρίς να υπάρχει
ανάγκη διακοµιστή
εξουσιοδότησης.

Όλες οι συσκευές
πρέπει να
διαθέτουν το κλειδί.

Κρυπτογράφηση
Ορισµός
Η κρυπτογράφηση περιλαµβάνει τη χρήση κωδικού πρόσβασης για την κωδικοποίηση
δεδοµένων που αποστέλλονται µέσω ασύρµατου δικτύου προκειµένου τα δεδοµένα να
καταστούν ακατάληπτα για τους µη εξουσιοδοτηµένους χρήστες. Μόνο συσκευές που
γνωρίζουν τον κωδικό πρόσβασης µπορούν να αποκωδικοποιήσουν τα δεδοµένα.

Τύποι κρυπτογράφησης
Ο εκτυπωτής υποστηρίζει τέσσερις τύπους κρυπτογράφησης. Κάθε τύπος έχει
πλεονεκτήµατα και περιορισµούς.
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Τύπος
κρυπτογράφησης

Περιγραφή Πλεονεκτήµατα Περιορισµοί

Ανοιχτό σύστηµα Οι συσκευές του
δικτύου δεν
κρυπτογραφούν
δεδοµένα.

Η λιγότερο
πολύπλοκη
στρατηγική.

∆εν παρέχει
προστασία έναντι
των µη
εξουσιοδοτηµένων
χρηστών.

Κρυπτογράφηση
WEP

Οι συσκευές του
δικτύου έχουν
κοινόχρηστο
κωδικό πρόσβασης
που καλείται "κλειδί
WEP" για την
κωδικοποίηση και
αποκωδικοποίηση
δεδοµένων.

Η απλούστερη
στρατηγική που
παρέχει
κρυπτογράφηση.

Όλες οι συσκευές
πρέπει να
διαθέτουν το κλειδί.
Το κλειδί WEP δεν
αλλάζει αυτόµατα.
Η κρυπτογράφηση
WEP παρέχει
λιγότερη ασφάλεια
από την
κρυπτογράφηση
AES ή TKIP.

AES Το πρότυπο AES
(Advanced
Encryption
Standard) είναι µια
µέθοδος
κρυπτογράφησης
χρηµατοδοτούµενη
από την κυβέρνηση
των Η.Π.Α., η οποία
χρησιµοποιεί έναν
περίπλοκο
αλγόριθµο που
καλείται "Rijndael".
Το πρότυπο AES
χρησιµοποιεί
κλειδιά
κρυπτογράφησης
για την
κωδικοποίηση
δεδοµένων. Το
πρότυπο AES
αλλάζει αυτόµατα
τα κλειδιά
κρυπτογράφησης
µετά από ένα
συγκεκριµένο
χρονικό διάστηµα,
καθιστώντας έτσι το
ασύρµατο δίκτυο
λιγότερο ευάλωτο

Εφόσον το κλειδί
κρυπτογράφησης
αλλάζει αυτόµατα,
τα δεδοµένα
αποκωδικοποιούντ
αι µε µεγαλύτερη
δυσκολία από τους
µη
εξουσιοδοτηµένους
χρήστες.

Όλες οι συσκευές
πρέπει να
διαθέτουν το κλειδί.
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Τύπος
κρυπτογράφησης

Περιγραφή Πλεονεκτήµατα Περιορισµοί

στους µη
εξουσιοδοτηµένους
χρήστες.

TKIP Το πρωτόκολλο
TKIP (Temporal
Key Integrity
Protocol)
χρησιµοποιεί
κλειδιά
κρυπτογράφησης
για την
κωδικοποίηση
δεδοµένων. Το
πρωτόκολλο TKIP
αλλάζει αυτόµατα
τα κλειδιά
κρυπτογράφησης
µετά από ένα
συγκεκριµένο
χρονικό διάστηµα,
καθιστώντας έτσι το
ασύρµατο δίκτυο
λιγότερο ευάλωτο
στους µη
εξουσιοδοτηµένους
χρήστες.

Εφόσον το κλειδί
κρυπτογράφησης
αλλάζει αυτόµατα,
τα δεδοµένα
αποκωδικοποιούντ
αι µε µεγαλύτερη
δυσκολία από τους
µη
εξουσιοδοτηµένους
χρήστες.

Όλες οι συσκευές
πρέπει να
διαθέτουν το κλειδί.

Wi-Fi Protected Access (WPA)
Η προστατευόµενη πρόσβαση Wi-Fi (WPA) παρέχει ασφάλεια κάνοντας τα εξής:

● Κρυπτογράφηση δεδοµένων που αποστέλλονται µέσω ραδιοκυµάτων από µία
ασύρµατη συσκευή σε µία άλλη

● Έλεγχο της πρόσβασης στους πόρους δικτύου µέσω πρωτοκόλλων ελέγχου
ταυτότητας

Μόνο συσκευές που έχουν τις ίδιες ρυθµίσεις WPA µε τον εκτυπωτή θα µπορούν να
επικοινωνήσουν µε τον εκτυπωτή.

Για παράδειγµα, εάν το δίκτυο του εκτυπωτή χρησιµοποιεί WPA, µόνο οι συσκευές που
έχουν τις ίδιες ρυθµίσεις WPA µε τον εκτυπωτή θα µπορούν να τον χρησιµοποιήσουν.

Το πρωτόκολλο WPA παρέχει µεγαλύτερη ασφάλεια από το WEP.

Η WPA είναι δυνατότητα του δικτύου
Η WPA είναι µια προαιρετική δυνατότητα ασύρµατου δικτύου. ∆εν χρησιµοποιούν όλα
τα ασύρµατα δίκτυα τη µέθοδο WPA.
Ρυθµίστε τον εκτυπωτή για WPA µόνο εάν το δίκτυο στο οποίο βρίσκεται χρησιµοποιεί
WPA. Οι ρυθµίσεις WPA του εκτυπωτή πρέπει να ταιριάζουν µε τις ρυθµίσεις του δικτύου.

(συνέχεια)

Οδηγός χρήσης 35



Εάν το δίκτυο του εκτυπωτή δεν χρησιµοποιεί τη µέθοδο WPA, µην ρυθµίσετε τον
εκτυπωτή για να χρησιµοποιεί WPA.
Εάν δεν γνωρίζεται εάν το δίκτυο χρησιµοποιεί WPA, ανατρέξτε στο βοηθητικό
πρόγραµµα διαµόρφωσης της κάρτας NIC του υπολογιστή ή το ασύρµατο σηµείο
πρόσβασης (WAP) του δικτύου.

Κρυπτογράφηση
Η µέθοδος WPA χρησιµοποιεί κλειδιά κρυπτογράφησης για την κωδικοποίηση
δεδοµένων.
Ο εκτυπωτής υποστηρίζει δύο τύπους κρυπτογράφησης WPA. το πρωτόκολλο TKIP και
το πρότυπο AES.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το πρωτόκολλο TKIP και το πρότυπο AES,
ανατρέξτε στη σελίδα ελέγχου ταυτότητας και κρυπτογράφησης.

Για να προσθέσετε ασφάλεια WPA
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να ρυθµίσετε τον εκτυπωτή για χρήση WPA:
1. Ανοίξτε τον Ενσωµατωµένο διακοµιστή για τον Παγκόσµιο Ιστό (EWS) του

εκτυπωτή.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Networking (∆ικτύωση).
3. Στην επιλογή Connection (Σύνδεση), κάντε κλικ στο Wireless (802.11).
4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Advanced (Για προχωρηµένους).
5. Στις Network Settings (Ρυθµίσεις δικτύου), επιλέξτε Infrastructure (Υποδοµή)

και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή WPA-PSK Authentication (Έλεγχος
ταυτότητας WPA-PSK).

6. Κάντε κλικ σε µία από τις ακόλουθες επιλογές στην αναπτυσσόµενη λίστα
Encryption (Κρυπτογράφηση):
– TKIP
– AES
– AES/TKIP
– WEP

7. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης στο πλαίσιο Passphrase (Κωδικός
πρόσβασης) και στη συνέχεια εισάγετε ξανά τον κωδικό στο πλαίσιο Confirm
Passphrase (Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης).

8. Ελέγξτε την περίληψη διαµόρφωσης, κάντε κλικ στην επιλογή Apply (Εφαρµογή)
και µετά κλείστε τον Ενσωµατωµένο διακοµιστή για τον Παγκόσµιο Ιστό (EWS).

Wired equivalent privacy (WEP)
Το πρωτόκολλο WEP παρέχει ασφάλεια κρυπτογραφώντας δεδοµένα που
αποστέλλονται µέσω ραδιοκυµάτων από µία ασύρµατη συσκευή σε µία άλλη
Το πρωτόκολλο WEP µπορεί επίσης να παρέχει ασφάλεια µέσω ελέγχου ταυτότητας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τον έλεγχο ταυτότητας και την
κρυπτογράφηση, ανατρέξτε στη σελίδα ελέγχου ταυτότητας και κρυπτογράφησης.
Το πρωτόκολλο WEP κωδικοποιεί τα δεδοµένα που αποστέλλονται στο δίκτυο
καθιστώντας τα ακατάληπτα στους µη εξουσιοδοτηµένους χρήστες. Μόνο συσκευές που
έχουν τις ίδιες ρυθµίσεις WEP µε τον εκτυπωτή θα µπορούν να επικοινωνήσουν µε τον
εκτυπωτή.
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Για παράδειγµα, εάν το δίκτυο του εκτυπωτή χρησιµοποιεί WEP, µόνο οι συσκευές που
έχουν τις ίδιες ρυθµίσεις WEP µε τον εκτυπωτή θα µπορούν να τον χρησιµοποιήσουν.

Η WEP είναι δυνατότητα του δικτύου
Η WEP είναι µια προαιρετική δυνατότητα ασύρµατου δικτύου. ∆εν χρησιµοποιούν όλα
τα ασύρµατα δίκτυα τη µέθοδο WEP.
Ρυθµίστε τον εκτυπωτή για WEP µόνο εάν το δίκτυο στο οποίο βρίσκεται χρησιµοποιεί
WEP. Οι ρυθµίσεις WEP του εκτυπωτή πρέπει να ταιριάζουν µε τις ρυθµίσεις του δικτύου.
Εάν το δίκτυο διαθέτει WEP, πρέπει να χρησιµοποιήσετε ένα καλώδιο Ethernet για να
συνδέσετε τον εκτυπωτή στο δίκτυο προκειµένου να εγκαταστήσετε το λογισµικό
εκτυπωτή.

Εάν το δίκτυο του εκτυπωτή δεν χρησιµοποιεί τη µέθοδο WEP, µην ρυθµίσετε τον
εκτυπωτή για να χρησιµοποιεί WEP.

Εάν δεν γνωρίζεται εάν το δίκτυο χρησιµοποιεί WEP, ανατρέξτε στο βοηθητικό
πρόγραµµα διαµόρφωσης της κάρτας NIC του υπολογιστή ή το ασύρµατο σηµείο
πρόσβασης (WAP) του δικτύου.

Κλειδιά WEP
Οι συσκευές σε δίκτυο µε δυνατότητα WEP χρησιµοποιούν κλειδιά WEP για την
κωδικοποίηση δεδοµένων.

Τα κλειδιά WEP µπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν για έλεγχο ταυτότητας.

Αφού δηµιουργήσετε ένα σύνολο κλειδιών WEP, καταγράψτε και αποθηκεύστε τα κλειδιά
σε µια ασφαλή τοποθεσία. Ίσως να είναι αδύνατο να ανακτήσετε τα κλειδιά WEP σε
περίπτωση που τα χάσετε.

Προσοχή Εάν χάσετε τα κλειδιά WEP, δεν θα µπορείτε να προσθέσετε µια νέα
συσκευή στο δίκτυο χωρίς να αναδιαµορφώσετε τις ρυθµίσεις WEP για όλες τις
συσκευές του δικτύου.

Ένα δίκτυο µε δυνατότητα WEP µπορεί να χρησιµοποιεί πολλά κλειδιά WEP. Σε κάθε
κλειδί WEP έχει εκχωρηθεί ένας αριθµός κλειδιού (όπως Κλειδί 2). Κάθε συσκευή στο
δίκτυο πρέπει να αναγνωρίζει όλα τα κλειδιά WEP του δικτύου και τον αριθµό κλειδιού
που έχει εκχωρηθεί σε κάθε ένα από αυτά.

Για να προσθέσετε κρυπτογράφηση WEP
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να ρυθµίσετε τον εκτυπωτή για χρήση WEP:

1. Ανοίξτε τον Ενσωµατωµένο διακοµιστή για τον Παγκόσµιο Ιστό (EWS) του
εκτυπωτή.

2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Networking (∆ικτύωση).
3. Στην επιλογή Connection (Σύνδεση), κάντε κλικ στο Wireless (802.11).
4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Advanced (Για προχωρηµένους).
5. Στις Network Settings (Ρυθµίσεις δικτύου), επιλέξτε Infrastructure (Υποδοµή)

ή Ad Hoc και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή WEP encryption
(Κρυπτογράφηση WEP).

6. Επιλέξτε τη µέθοδο ελέγχου ταυτότητας από την αναπτυσσόµενη λίστα
Authentication (Έλεγχος ταυτότητας).
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7. Εισάγετε το κλειδί WEP στο πλαίσιο Key (Κλειδί), εισάγετε ξανά το κλειδί WEP στο
πλαίσιο Confirm Key (Επιβεβαίωση κλειδιού) και στη συνέχεια επιλέξτε έναν
αριθµό από την αναπτυσσόµενη λίστα Index (Ευρετήριο) για να εκχωρήσετε έναν
αριθµό στο κλειδί WEP.

Σηµείωση Εάν το δίκτυο χρησιµοποιεί πολλά κλειδιά WEP, επαναλάβετε
το βήµα έξι για κάθε κλειδί WEP. Εκχωρήστε σε κάθε κλειδί WEP διαφορετικό
αριθµό ευρετηρίου.

8. Ελέγξτε την περίληψη διαµόρφωσης, κάντε κλικ στην επιλογή Apply (Εφαρµογή)
και µετά κλείστε τον Ενσωµατωµένο διακοµιστή για τον Παγκόσµιο Ιστό (EWS).

Ανοιχτό σύστηµα
Ένα ασύρµατο δίκτυο που δεν χρησιµοποιεί καµία µέθοδο ελέγχου ταυτότητας ή
κρυπτογράφησης καλείται "ανοιχτό σύστηµα".

Ένα ανοιχτό σύστηµα µπορεί να έχει ένα ελάχιστο επίπεδο ασφάλειας, εάν το ασύρµατο
σηµείο πρόσβασης του δικτύου δεν αναµεταδίδει το όνοµα δικτύου (SSID) του δικτύου.
Μια συσκευή που προσπαθεί να συνδεθεί στο δίκτυο, θα πρέπει σε αυτή την περίπτωση
να γνωρίζει το όνοµα δικτύου πριν συνδεθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα ονόµατα δικτύου, ανατρέξτε στη σελίδα
ονόµατος δικτύου (SSID).

Ένα ανοιχτό σύστηµα είναι ιδιαίτερα ευάλωτο σε υποκλοπές και παραβιάσεις.

∆ιαµόρφωση του εκτυπωτή για ανοιχτό σύστηµα
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να ρυθµίσετε τον εκτυπωτή για ανοιχτό σύστηµα:

1. Ανοίξτε τον Ενσωµατωµένο διακοµιστή για τον Παγκόσµιο Ιστό (EWS) του
εκτυπωτή.

2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Networking (∆ικτύωση).
3. Στην επιλογή Connection (Σύνδεση), κάντε κλικ στο Wireless (802.11).
4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Advanced (Για προχωρηµένους).
5. Στις Network Settings (Ρυθµίσεις δικτύου), επιλέξτε Infrastructure (Υποδοµή)

ή Ad Hoc και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή No Authentication or
Encryption (Κανένας έλεγχος ταυτότητας ή κρυπτογράφηση).

6. Ελέγξτε την περίληψη διαµόρφωσης, κάντε κλικ στην επιλογή Apply (Εφαρµογή)
και µετά κλείστε τον Ενσωµατωµένο διακοµιστή για τον Παγκόσµιο Ιστό (EWS).

Κουµπί SecureEasySetup
Το SecureEasySetup (SES) απλοποιεί την εγκατάσταση ενός δικτύου Wi-Fi
αυτοµατοποιώντας τις διαδικασίες διαµόρφωσης ασύρµατων δικτύων και προσθήκης
συσκευών σε υπάρχοντα δίκτυα. Όταν ο χρήστης πατήσει το κουµπί SecureEasySetup
στο δροµολογητή και τον εκτυπωτή, το SecureEasySetup δηµιουργεί µια ιδιωτική
σύνδεση µεταξύ των συσκευών και διαµορφώνει αυτόµατα το όνοµα δικτύου (SSID) ενώ
ενεργοποιεί την ασφάλεια WPA.
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1 Κουµπί SecureEasySetup

Ανατρέξτε στον Οδηγό Εγκατάστασης για οδηγίες σχετικά µε τη χρήση του
SecureEasySetup.

Φωτεινή ένδειξη ασύρµατης λειτουργίας
Η φωτεινή ένδειξη ασύρµατης λειτουργίας υποδεικνύει την κατάσταση του εσωτερικού
ραδιοποµπού ασύρµατης επικοινωνίας του εκτυπωτή.

Κατάσταση της φωτεινής ένδειξης
ασύρµατης λειτουργίας

Κατάσταση εκτυπωτή

Ενεργή ∆υνατότητα ασύρµατης λήψης και
µετάδοσης δεδοµένων.

Ανενεργή ∆εν είναι δυνατή η ασύρµατη λήψη και
µετάδοση δεδοµένων.

Αναβοσβήνει Λαµβάνονται δεδοµένα.
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Κουµπί Σελίδα αναφοράς
Χρησιµοποιήστε το κουµπί Σελίδα αναφοράς για να κάνετε τα εξής:
● Εκτύπωση µιας σελίδας αναφοράς HP
● Επαναφορά του εκτυπωτή στις προεπιλεγµένες εργοστασιακές ρυθµίσεις

1 Κουµπί Σελίδα αναφοράς

Φωτεινή ένδειξη δικτύου
Η φωτεινή ένδειξη δικτύου ανάβει όταν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεµένος σε:
● Ένα δίκτυο Ethernet
● Ένα ενεργό ασύρµατο δίκτυο
● Μια ενεργή ασύρµατη άµεση σύνδεση µε έναν υπολογιστή ή άλλη ασύρµατη

συσκευή

Κατάσταση του εικονιδίου Κατάσταση της σύνδεσης του
εκτυπωτή στο δίκτυο

Αναµµένο Σύνδεση σε δίκτυο Ethernet ή σε
ασύρµατο δίκτυο.

Σβηστό ∆εν υπάρχει σύνδεση σε δίκτυο
Ethernet ή σε ασύρµατο δίκτυο.

Ασύρµατη λειτουργία
Ο εκτυπωτής διαθέτει εσωτερικό ραδιοποµπό για ασύρµατη επικοινωνία. Η δυνατότητα
ασύρµατης λειτουργίας είναι είτε ενεργοποιηµένη είτε απενεργοποιηµένη. Όταν είναι
ενεργοποιηµένη ο ασύρµατος ραδιοποµπός µπορεί να είναι είτε ενεργός είτε ανενεργός,
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αλλά όταν είναι απενεργοποιηµένη µπορεί να είναι µόνο ανενεργός. Η ασύρµατη
επικοινωνία είναι ενεργοποιηµένη αλλά ανενεργή από προεπιλογή.

Πώς λειτουργεί η ασύρµατη επικοινωνία
Ο ασύρµατος ραδιοποµπός εκπέµπει σε συχνότητα 2,4 GHz κάθε φορά που τίθεται σε
λειτουργία και ενεργοποιείται.
Ο ασύρµατος ραδιοποµπός απενεργοποιείται αυτόµατα όταν απενεργοποιείται ο
εκτυπωτής ή αποσυνδέεται από την πηγή ισχύος.

Εάν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεµένος σε ενεργό δίκτυο Ethernet µέσω καλωδίου
Ethernet, ο ασύρµατος ραδιοποµπός είναι ανενεργός και ο εκτυπωτής δεν θα
πραγµατοποιήσει ασύρµατη σύνδεση.

Σηµείωση Οι συνδέσεις USB δεν επηρεάζουν τη λειτουργία του ραδιοποµπού.

Φωτεινή ένδειξη ασύρµατης λειτουργίας
Η φωτεινή ένδειξη ασύρµατης λειτουργίας υποδεικνύει την κατάσταση του εσωτερικού
ασύρµατου ραδιοποµπού. Για µια περιγραφή της φωτεινής ένδειξης ασύρµατης
λειτουργίας, ανατρέξτε στη σελίδα φωτεινής ένδειξης ασύρµατης λειτουργίας.

Απενεργοποίηση και ενεργοποίηση του ασύρµατου ραδιοποµπού
Η απενεργοποίηση του ραδιοποµπού απενεργοποιεί την ασύρµατη λειτουργία. Όταν
είναι απενεργοποιηµένος, ο ραδιοποµπός δεν στέλνει σήµα ακόµα και αν ο εκτυπωτής
είναι ενεργός, αποτρέποντας την κατά λάθος ενεργοποίηση του ραδιοποµπού.

Η ενεργοποίηση του ραδιοποµπού ενεργοποιεί αυτόµατα την ασύρµατη λειτουργία.
Όταν είναι ενεργοποιηµένος, ο ραδιοποµπός στέλνει σήµα εφόσον ο εκτυπωτής είναι
ενεργός.

Απενεργοποίηση του ασύρµατου ραδιοποµπού
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να απενεργοποιήσετε το ραδιοποµπό:

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιηµένος και δεν εκτελεί κάποια εργασία.
2. Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί Σελίδα αναφοράς.
3. Ενώ κρατάτε πατηµένο το κουµπί Σελίδα αναφοράς, πατήστε το κουµπί

ακύρωσης µία φορά και στη συνέχεια πατήστε το κουµπί συνέχισης µία φορά.
4. Απελευθερώστε το κουµπί Σελίδα αναφοράς.

Ενεργοποίηση του ασύρµατου ραδιοποµπού
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να ενεργοποιήσετε ξανά το ραδιοποµπό:

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιηµένος και δεν εκτελεί κάποια εργασία.
2. Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί Σελίδα αναφοράς.
3. Ενώ κρατάτε πατηµένο το κουµπί Σελίδα αναφοράς, πατήστε µία φορά το κουµπί

ακύρωσης.
4. Απελευθερώστε το κουµπί Σελίδα αναφοράς.
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Μη αυτόµατη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ασύρµατου ραδιοποµπού
Χρησιµοποιήστε το κουµπί SES για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε
γρήγορα το ραδιοποµπό.

Ενεργοποίηση του ραδιοποµπού
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να ενεργοποιήσετε το ραδιοποµπό:

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιηµένος και δεν εκτελεί κάποια εργασία.
2. Σηκώστε το επάνω κάλυµµα του εκτυπωτή.
3. Πατήστε δύο φορές το κουµπί SES (δύο πατήµατα εντός 3 δευτερολέπτων) Ο

ασύρµατος ραδιοποµπός (και η φωτεινή ένδειξη ασύρµατης λειτουργίας) θα
ενεργοποιηθούν και θα παραµείνουν ενεργά.

4. Κλείστε το επάνω κάλυµµα.

Σηµείωση Οι συνδέσεις ad hoc είναι τώρα εφικτές, εάν ο ασύρµατος
ραδιοποµπός του εκτυπωτή βρίσκεται σε λειτουργία ad hoc. Πατήστε το
κουµπί Σελίδα αναφοράς και βεβαιωθείτε από τη σελίδα αναφοράς HP ότι η
λειτουργία επικοινωνίας είναι ad hoc, το όνοµα δικτύου (SSID) είναι hpsetup και
η διεύθυνση IP είναι άλλη από 0.0.0.0. Εάν δεν βρίσκεται σε λειτουργία ad hoc,
πρέπει να µεταβείτε στον Ενσωµατωµένο διακοµιστή για τον Παγκόσµιο Ιστό
(EWS) για να αλλάξετε τη λειτουργία σε ad hoc ή να επαναφέρετε τον εκτυπωτή
στις προεπιλεγµένες εργοστασιακές ρυθµίσεις.

Απενεργοποίηση του ραδιοποµπού
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να απενεργοποιήσετε το ραδιοποµπό:

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιηµένος και δεν εκτελεί κάποια εργασία
και ότι η φωτεινή ένδειξη ασύρµατης λειτουργίας είναι αναµµένη.

2. Σηκώστε το επάνω κάλυµµα του εκτυπωτή.
3. Πατήστε δύο φορές το κουµπί SES (δύο πατήµατα εντός 3 δευτερολέπτων) Ο

ασύρµατος ραδιοποµπός (και η φωτεινή ένδειξη ασύρµατης λειτουργίας) θα
απενεργοποιηθούν.

4. Κλείστε το επάνω κάλυµµα.

Σηµείωση Αν και είναι σβηστός, ο ραδιοποµπός εξακολουθεί να είναι
ενεργοποιηµένος και µπορεί να ανάψει αυτόµατα, για παράδειγµα κατά την
εγκατάσταση λογισµικού.

Σελίδα αναφοράς HP
Η σελίδα αναφοράς HP παρέχει χρήσιµες πληροφορίες σχετικά µε τις ασύρµατες,
ενσύρµατες συνδέσεις και συνδέσεις µπροστινής θύρας USB του εκτυπωτή.

Εκτύπωση µιας σελίδας αναφοράς HP
Για να εκτυπώσετε µια σελίδα αναφοράς HP, βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι
ενεργοποιηµένος και δεν εκτελεί κάποια εργασία και στη συνέχεια πατήστε µία φορά το
κουµπί Σελίδα αναφοράς.

Κεφάλαιο 4
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Εάν ο εκτυπωτής έχει µόλις συνδεθεί στο δίκτυο, περιµένετε λίγα λεπτά πριν τυπώσετε
τη σελίδα αναφοράς HP για να δώσετε χρόνο στον εκτυπωτή να ενηµερωθεί για τις
ισχύουσες ρυθµίσεις.

Επιλογή της γλώσσας
Η προεπιλεγµένη γλώσσα για τη σελίδα αναφοράς HP είναι τα Αγγλικά. Ακολουθήστε τα
παρακάτω βήµατα για να εκτυπώσετε τη σελίδα σε µια άλλη γλώσσα:

1. Πατήστε το κουµπί Σελίδα αναφοράς για να εκτυπώσετε τη σελίδα στα Αγγλικά.
2. Στο κάτω µέρος της σελίδας, αναζητήστε τη γλώσσα που θέλετε.
3. Για να εκτυπώσετε τη σελίδα σε αυτή τη γλώσσα, ακολουθήστε τις οδηγίες που

αντιστοιχούν στη γλώσσα.
Για παράδειγµα, για να εκτυπώσετε τη σελίδα στα Γαλλικά, πατήστε και κρατήστε
πατηµένο το κουµπί Σελίδα αναφοράς, πατήστε δύο φορές το κουµπί
συνέχισης και στη συνέχεια απελευθερώστε το κουµπί Σελίδα αναφοράς.

Κατανόηση της σελίδας αναφοράς HP
Η σελίδα αναφοράς HP περιέχει τις παρακάτω πληροφορίες που µπορεί να χρειαστείτε
συχνά:

Γενικές πληροφορίες
Οι γενικές πληροφορίες ισχύουν τόσο για δίκτυα Ethernet όσο και για ασύρµατα δίκτυα:

Στοιχείο Ερµηνεία

Κατάσταση
δικτύου

Η κατάσταση του δικτύου του εκτυπωτή:

● Έτοιµο: Ο εκτυπωτής είναι έτοιµος για εκτύπωση.
● Εκτός σύνδ.: Ο εκτυπωτής δεν είναι συνδεδεµένος σε δίκτυο.

Τύπος ενεργούς
σύνδ.

Ο τύπος δικτύου στο οποίο βρίσκεται συνδεδεµένος ο εκτυπωτής:

● Ενσύρµατο: Ο εκτυπωτής είναι συνδεδεµένος σε δίκτυο
Ethernet.

● Ασύρµατο: Ο εκτυπωτής είναι συνδεδεµένος σε ασύρµατο
δίκτυο.

● Απενεργοποιηµένη: Ο εκτυπωτής δεν είναι συνδεδεµένος σε
δίκτυο.

URL Η διεύθυνση που θα χρησιµοποιήσετε για να ανοίξετε τον
ενσωµατωµένο Web server του εκτυπωτή.
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Στοιχείο Ερµηνεία

∆ιεύθυνση
υλικού (MAC)

Η διεύθυνση ελέγχου προσπέλασης µέσων (MAC) του εκτυπωτή.

Έκδοση
υλικολογισµικού

Αριθµός έκδοσης του εσωτερικού λογισµικού του εκτυπωτή.

Το στοιχείο αυτό µπορεί να ζητηθεί από το τµήµα επισκευών και
υποστήριξης της HP.

Όνοµα
εκτυπωτή

Το όνοµα του εκτυπωτή στο δίκτυο.

∆ιεύθυνση IP Η τρέχουσα διεύθυνση IP του εκτυπωτή στο δίκτυο.

Μάσκα δευτερ.
δικτύου

Η µάσκα δευτερεύοντος δικτύου του εκτυπωτή.

Προεπιλεγµένη
πύλη

Η διεύθυνση της πύλης.

Προέλευση
διαµόρφωσης

Πώς απέκτησε τη διεύθυνση IP ο εκτυπωτής:

● Αυτόµατα: AutoIP ή DHCP
● Μη αυτόµατα: ∆ιεύθυνση στατικού IP

∆ιακοµιστής
DNS

Η διεύθυνση IP του ονόµατος τοµέα διακοµιστή του εκτυπωτή. Η
ένδειξη "Μη προσδιορισµένη" σηµαίνει ότι δεν έχει οριστεί
διεύθυνση IP. Η ρύθµιση αυτή δεν ισχύει για τον εκτυπωτή.

mDNS Το όνοµα υπηρεσίας mDNS του εκτυπωτή στο δίκτυο.

Τ όνοµα αυτό χρησιµοποιείται από το Apple Rendezvous για την
αναγνώριση του εκτυπωτή σε Mac OS X v10.2.3 και µεταγενέστερο.

Κωδικός
διαχειριστή

∆είχνει εάν ο ενσωµατωµένος Web server του εκτυπωτή
προστατεύεται από κωδικό πρόσβασης.

● Ορίστηκε: Απαιτείται κωδικός πρόσβασης.
● ∆εν ορίστηκε: ∆εν απαιτείται κωδικός πρόσβασης.

∆ιαµόρφωση
σύνδεσης

Η διαµόρφωση σύνδεσης του δικτύου:

● 802.11
● 10T-Full
● 10T-Half
● 100TX-Full
● 100TX-Half

802.11 ασύρµατο
Η πληροφορία 802.11 ασύρµατο ισχύει µόνο για την ασύρµατη σύνδεση του εκτυπωτή:

Κεφάλαιο 4
(συνέχεια)
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Στοιχείο Ερµηνεία

Κατάσταση
ασύρµατης
σύνδεσης

Η κατάσταση του ασύρµατου δικτύου του εκτυπωτή:

● Συνδεδεµένο: Ο εκτυπωτής είναι συνδεδεµένος στο ασύρµατο
δίκτυο.

● Αποσυνδέθηκε: Ο εκτυπωτής δεν είναι συνδεδεµένος στο
ασύρµατο δίκτυο.

● Απενεργοπ.: Ο ασύρµατος ραδιοποµπός είναι
απενεργοποιηµένος και ο εκτυπωτής είναι συνδεδεµένος σε
δίκτυο Ethernet.

Λειτουργία
επικοινωνίας

Η λειτουργία επικοινωνίας για την οποία είναι ρυθµισµένος ο
εκτυπωτής.

● Υποδοµή
● Ad hoc

Όνοµα δικτύου
(SSID)

Η ρύθµιση SSID του εκτυπωτή.

Ισχύς σήµατος
(1-5 µέγιστη)

Η ισχύς του ραδιοσήµατος 802.11 που λαµβάνει ο εκτυπωτής:

● 1 έως 5: το 5 υποδηλώνει εξαιρετικό σήµα, το 1 υποδηλώνει
αδύναµο σήµα.

● ∆εν ισχύει: Ο εκτυπωτής έχει ρυθµιστεί σε λειτουργία
επικοινωνίας ad hoc ή το ασύρµατο δίκτυο είναι
απενεργοποιηµένο.

Κανάλι Μία από τις πολλές προκαθορισµένες συχνότητες στις οποίες
επικοινωνούν οι συσκευές µε δυνατότητα 802.11b προκειµένου να
µειωθούν οι παρεµβολές.

Ο αριθµός των καναλιών ποικίλλει ανά χώρα/περιοχή.

Η ένδειξη ∆εν ισχύει σηµαίνει ότι το ασύρµατο δίκτυο είναι
απενεργοποιηµένο.

Τύπος ελέγχου
ταυτότητας

Η ρύθµιση ελέγχου ταυτότητας του εκτυπωτή:

● Ανοιχτό σύστηµα: ∆εν χρησιµοποιείται έλεγχος ταυτότητας.
● Κοινόχρηστο κλειδί: Ο εκτυπωτής χρησιµοποιεί κλειδί

WEP για τον έλεγχο ταυτότητας.
● WPA-TKIP: Έλεγχος ταυτότητας που χρησιµοποιεί προ-

κοινόχρηστο κλειδί (PSK). Χρησιµοποιείται ως µέρος της
µεθόδου WPA για µικρά δίκτυα.

● Κανένα: ∆εν γίνεται χρήση ελέγχου ταυτότητας.

Κρυπτογράφησ
η

Η ρύθµιση κρυπτογράφησης του εκτυπωτή:

● 64 bit WEP: Ο εκτυπωτής είναι διαµορφωµένος µε κλειδί WEP
πέντε χαρακτήρων ή δέκα ψηφίων.

● 128 bit WEP: Ο εκτυπωτής είναι διαµορφωµένος µε κλειδί
WEP 13 χαρακτήρων ή 26 ψηφίων.

● AES: Μια µέθοδος κρυπτογράφησης που µπορεί να
χρησιµοποιηθεί µαζί µε τη µέθοδο WPA.
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Στοιχείο Ερµηνεία
● TKIP: Μια µέθοδος κρυπτογράφησης που µπορεί να

χρησιµοποιηθεί µαζί µε τη µέθοδο WPA.
● Κανένα: ∆εν χρησιµοποιείται κρυπτογράφηση.

∆ιεύθυνση
σηµείου
πρόσβασης
εξοπλισµού

Η διεύθυνση MAC του ασύρµατου σηµείου πρόσβασης (WAP) για
το δίκτυο του εκτυπωτή. Η ρύθµιση αυτή ισχύει µόνο για δίκτυα
υποδοµής. Η ένδειξη "∆εν ισχύει" σηµαίνει ότι ο εκτυπωτής είναι
διαµορφωµένος για λειτουργία επικοινωνίας ad hoc.

∆ιάφορα
Η ενότητα "∆ιάφορα" περιέχει πληροφορίες που ισχύουν για δίκτυα Ethernet και
ασύρµατα και για συνδέσεις PictBridge:

Στοιχείο Ερµηνεία

Πακέτα που
µεταδόθ.

Αριθµός πακέτων που εστάλησαν χωρίς σφάλµα.
Το στοιχείο αυτό µπορεί να ζητηθεί από το τµήµα επισκευών και
υποστήριξης της HP.

Πακέτα που
ελήφθησαν

Αριθµός πακέτων που ελήφθησαν χωρίς σφάλµα.

Το στοιχείο αυτό µπορεί να ζητηθεί από το τµήµα επισκευών και
υποστήριξης της HP.

Κατάσταση
PictBridge

● Συνδεδεµένη: Ο εκτυπωτής είναι συνδεδεµένος σε ψηφιακή
κάµερα.

● Σφάλµα: Υπάρχει κάποιο πρόβληµα µε τη σύνδεση PictBridge.

Τελευταίο
σφάλµα
PictBridge

Το τελευταίο γνωστό σφάλµα που προέκυψε στη λειτουργία
PictBridge του εκτυπωτή από την τελευταία ενεργοποίηση του
εκτυπωτή.

Ενσωµατωµένος διακοµιστής για τον Παγκόσµιο Ιστό (EWS)
Ο ενσωµατωµένος διακοµιστής για τον Παγκόσµιο Ιστό (EWS) παρέχει έναν απλό τρόπο
διαχείρισης του εκτυπωτή σε δίκτυο.

Χρησιµοποιήστε τον Ενσωµατωµένο
διακοµιστή για τον Παγκόσµιο Ιστό (EWS) του
εκτυπωτή για να κάνετε τα εξής:
● Έλεγχο της κατάστασης του εκτυπωτή.
● Προσαρµογή της διαµόρφωσης του

δικτύου του εκτυπωτή.
● Έλεγχο των εκτιµώµενων επιπέδων

µελάνης των δοχείων.
● Προβολή στατιστικών στοιχείων δικτύου.
● ∆ιαµόρφωση των ρυθµίσεων ασύρµατης

ασφάλειας του εκτυπωτή.
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 ● ∆ιαµόρφωση των ρυθµίσεων Bluetooth
● Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της HP για

πληροφορίες υποστήριξης και αγορά
αναλώσιµων.

Προσοχή Συνιστάται ο εκτυπωτής και οι υπολογιστές που τον χρησιµοποιούν
να περιλαµβάνονται στο ίδιο δευτερεύον δίκτυο. Η εγκατάσταση του εκτυπωτή
σε διαφορετικά δευτερεύοντα δίκτυα µπορεί να δηµιουργήσει προβλήµατα,
ανάλογα µε τον τύπο του δροµολογητή που χρησιµοποιείτε.

Πριν χρησιµοποιήσετε την εσωτερική ιστοσελίδα του εκτυπωτή, βεβαιωθείτε ότι ο
εκτυπωτής και ο υπολογιστής είναι ενεργοποιηµένοι και συνδεδεµένοι στο δίκτυο.

Άνοιγµα του Ενσωµατωµένου Web Server
Ακολουθήστε αυτά τα βήµατα για να αλλάξετε την εσωτερική ιστοσελίδα του εκτυπωτή:

1. Ανοίξτε το πρόγραµµα περιήγησης στο Internet.
Χρησιµοποιήστε Microsoft Internet Explorer 5.0 ή νεότερη έκδοση ή Netscape 4.75
ή νεότερη έκδοση.

2. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή ή το όνοµα εκτυπωτή στο πλαίσιο
διευθύνσεως του προγράµµατος περιήγησης.

Σηµείωση Εάν ο εκτυπωτής βρίσκεται σε διαφορετικό δευτερεύον δίκτυο
από τον υπολογιστή, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή (για
παράδειγµα: http://192.168.1.1) στο πλαίσιο διευθύνσεως του
προγράµµατος περιήγησης για να ανοίξετε τον ενσωµατωµένο Web server.
Επίσης, εάν ο υπολογιστής χρησιµοποιεί διακοµιστή διαµεσολάβησης για
πρόσβαση στο Internet, ίσως χρειαστεί να ρυθµίσετε το πρόγραµµα
περιήγησης ώστε να παρακάµπτει τον διακοµιστή διαµεσολάβησης για να
έχει πρόσβαση στον Ενσωµατωµένο διακοµιστή για τον Παγκόσµιο Ιστό
(EWS).

Εάν δεν γνωρίζετε τη διεύθυνση IP ή το όνοµα του εκτυπωτή, εκτυπώστε µια σελίδα
αναφοράς HP.

Προσοχή Να είστε προσεκτικοί όταν αλλάζετε τις ρυθµίσεις ασύρµατου δικτύου
του διακοµιστή εκτύπωσης, µπορεί να χάσετε τη σύνδεση. Εάν διακοπεί η
σύνδεση δικτύου, ίσως χρειαστεί να χρησιµοποιήσετε τις νέες ρυθµίσεις για να
πραγµατοποιήσετε επανασύνδεση. Εάν ο εκτυπωτής χάσει τη σύνδεση µε το
δίκτυο, είναι πιθανό να χρειαστεί να πραγµατοποιήσετε επαναφορά των
εργοστασιακών ρυθµίσεων και επανεγκατάσταση του λογισµικού.

∆ιαµόρφωση ρυθµίσεων Bluetooth σε εκτυπωτή δικτύου
Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τις ρυθµίσεις Bluetooth που µπορείτε να διαµορφώσετε
στην καρτέλα Networking (∆ικτύωση) του Ενσωµατωµένου διακοµιστή για τον
Παγκόσµιο Ιστό (EWS) του εκτυπωτή, εάν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεµένος στο δίκτυο
ασύρµατα ή µέσω καλωδίου Ethernet:

(συνέχεια)
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Σηµείωση Εάν ο εκτυπωτής δεν είναι συνδεδεµένος στο δίκτυο, συνδέστε ένα
καλώδιο USB από τον υπολογιστή σας στην πίσω θύρα USB του εκτυπωτή και
ανοίξτε το Toolbox (Εργαλειοθήκη) του εκτυπωτή για να διαµορφώσετε τις
ρυθµίσεις Bluetooth.

Παράµετρος Περιγραφή

∆ιεύθυνση συσκευής Η διεύθυνση υλικού της συσκευής Bluetooth.

Σηµείωση ∆εν µπορείτε να αλλάξετε αυτή τη διεύθυνση.

Όνοµα συσκευής Το όνοµα συσκευής που έχει εκχωρηθεί στον εκτυπωτή, το
οποίο χρησιµοποιείται για την αναγνώρισή του σε
συσκευές Bluetooth.

Κλειδί πρόσβασης Μια τετραψήφια τιµή που πρέπει να καταχωριστεί από το
χρήστη προκειµένου να είναι δυνατή η εκτύπωση µέσω
Bluetooth. Το προεπιλεγµένο κλειδί πρόσβασης είναι 0000.

∆υνατότητα εµφάνισης Υποδεικνύει κατά πόσο ο εκτυπωτής εµφανίζεται σε
συσκευές Bluetooth που βρίσκονται εντός εµβέλειας.

● Ορατό σε όλες: Οποιαδήποτε συσκευή Bluetooth που
βρίσκεται εντός εµβέλειας µπορεί να εκτυπώσει στον
εκτυπωτή.

● Μη ορατό: Μόνο οι συσκευές Bluetooth που έχουν
αποθηκεύσει τη διεύθυνση συσκευής του εκτυπωτή
µπορούν να εκτυπώσουν σε αυτόν.

Ασφάλεια Το επίπεδο ασφάλειας που έχει ρυθµιστεί για τον εκτυπωτή
που συνδέεται µέσω Bluetooth.

● Υψηλό: Ο εκτυπωτής απαιτεί κλειδί πρόσβασης
προτού επιτρέψει στη συσκευή Bluetooth να στείλει σε
αυτό µια εργασία εκτύπωσης.

● Χαµηλό: Ο εκτυπωτής δεν απαιτεί κλειδί πρόσβασης.
Οποιαδήποτε συσκευή Bluetooth βρίσκεται εντός
εµβέλειας µπορεί να εκτυπώσει σε αυτήν.

Επιλογή δίσκου Σηµείωση Αν το προαιρετικό βοήθηµα δίσκου απλού
χαρτιού 250 φύλλων δεν έχει τοποθετηθεί, δεν θα
εµφανιστεί η λίστα επιλογών δίσκου.

● Επάνω θήκη: Επιλέγει την επάνω θήκη ως πηγή
χαρτιού.

● Κάτω θήκη: Επιλέγει την κάτω θήκη ως πηγή χαρτιού.

Επαναφορά Bluetooth Επαναφέρει το Bluetooth στις προεπιλεγµένες
εργοστασιακές ρυθµίσεις.

● Ναι, να γίνει επαναφορά Bluetooth: Επαναφέρει το
Bluetooth στις προεπιλεγµένες εργοστασιακές
ρυθµίσεις.

● Όχι: Οι ρυθµίσεις παραµένουν ως έχουν.

Κεφάλαιο 4
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Επαναφορά του εκτυπωτή στις προεπιλεγµένες εργοστασιακές ρυθµίσεις
Μετά τη διαµόρφωση του εκτυπωτή για δίκτυο, οι ρυθµίσεις διαµόρφωσης
αποθηκεύονται στη µνήµη του.
Η επαναφορά του εκτυπωτή στις προεπιλεγµένες ρυθµίσεις εργοστασίου θα διαγράψει
όλες τις ρυθµίσεις για το δίκτυο από τη µνήµη του εκτυπωτή. Αυτό θα πρέπει να γίνεται
ως έσχατη λύση κατά την επίλυση προβληµάτων του εκτυπωτή.

Η επαναφορά του εκτυπωτή στις εργοστασιακές ρυθµίσεις ίσως απαιτεί
επανεγκατάσταση του λογισµικού του εκτυπωτή. Επιπλέον, ίσως χρειαστεί να
διαµορφώσετε ξανά τις ρυθµίσεις ασφάλειας του εκτυπωτή.

Οι προεπιλεγµένες ρυθµίσεις του εκτυπωτή είναι:

Επιλογή Προεπιλεγµένη ρύθµιση

Λειτουργία
επικοινωνίας

Ad hoc

Όνοµα δικτύου
(SSID)

hpsetup

Κρυπτογράφηση Κανένας

Ασύρµατη
λειτουργία

Απενεργοποιηµένη

Κωδικός
πρόσβασης
διαχειριστή EWS

[κενό]

Ακολουθήστε αυτά τα βήµατα για να επαναφέρετε τις προεπιλεγµένες εργοστασιακές
ρυθµίσεις του εκτυπωτή:

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιηµένος.
2. Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί Σελίδα αναφοράς.
3. Ενώ κρατάτε πατηµένο το κουµπί Σελίδα αναφοράς, πατήστε τρεις φορές το

κουµπί Ακύρωση.
4. Απελευθερώστε το κουµπί Σελίδα αναφοράς.

Γλωσσάρι δικτύωσης

αριθµοί
10/100 Base-T: Ένας τεχνικός όρος για το Ethernet. Το 10/100 αναφέρεται στην
ταχύτητα λειτουργίας του δικτύου Ethernet. Το 10 υποδηλώνει 10 megabit ανά
δευτερόλεπτο (Mb/s) για κανονικό Ethernet και το 100 υποδηλώνει 100 Mb/s για
γρήγορο Ethernet.

802.11a: Ένας τύπος ασύρµατης δικτύωσης που παρέχει µετάδοση έως 54 Mb/s σε
ζώνη 5 GHz.
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802.11b: Ένας τύπος ασύρµατης δικτύωσης που παρέχει µετάδοση µέχρι 11 Mb/s (µε
πτώση στα 5,5, 2 και 1 Mb/s) στη ζώνη 2,4 GHz.

802.11g: Ένας τύπος ασύρµατης δικτύωσης που παρέχει µετάδοση έως 54 Mb/s σε
ζώνη 2,4 GHz.
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Ενσύρµατη δικτύωση Ethernet
Για πληροφορίες σχετικά µε την εγκατάσταση, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:
● Βασικές γνώσεις για το Ethernet
● Τι χρειάζεστε για ένα καλωδιακό δίκτυο
● Εγκατάσταση του εκτυπωτή σε δίκτυο Ethernet

Για περιγραφή της δυνατότητας Ethernet του εκτυπωτή, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

● Φωτεινές ενδείξεις Ethernet
● Κουµπί Σελίδα αναφοράς
● Φωτεινή ένδειξη δικτύου
● Σελίδα αναφορών
● Ενσωµατωµένος διακοµιστής για τον Παγκόσµιο Ιστό (EWS)

Άλλες πληροφορίες:

● Επαναφορά του εκτυπωτή στις προεπιλεγµένες εργοστασιακές ρυθµίσεις
● Αντιµετώπιση προβληµάτων
● Γλωσσάρι

Βασικές γνώσεις για το Ethernet
Η ενσωµατωµένη δυνατότητα Ethernet του εκτυπωτή σάς επιτρέπει να συνδέετε τον
εκτυπωτή απευθείας σε ένα δίκτυο Ethernet 10/100 Base-T χωρίς τη βοήθεια ενός
εξωτερικού διακοµιστή εκτυπώσεων.

Για να εγκαταστήσετε τον εκτυπωτή σε ένα δίκτυο Ethernet, ακολουθήστε τις οδηγίες
εγκατάστασης δικτύου Ethernet.

Υλικό
∆ιανοµείς, µεταγωγείς και δροµολογητές
Σε ένα δίκτυο Ethernet, οι συσκευές, όπως υπολογιστές και εκτυπωτές, συνδέονται σε
έναν διανοµέα (hub), µεταγωγέα (switch) ή δροµολογητή (router) του δικτύου.
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Οι διανοµείς, µεταγωγείς και δροµολογητές µπορεί να µοιάζουν µεταξύ τους, αλλά έχουν
σηµαντικές διαφορές:

● Οι διανοµείς είναι παθητικές συσκευές. Άλλες συσκευές στο δίκτυο συνδέονται στο
διανοµέα προκειµένου να επικοινωνήσουν µεταξύ τους. Ο διανοµέας δεν
διαχειρίζεται το δίκτυο.

● Ο µεταγωγέας επιτρέπει στις συσκευές του δικτύου να επικοινωνούν άµεσα µεταξύ
τους µε οµαλό και αποτελεσµατικό τρόπο. Ο µεταγωγέας παρακολουθεί και
κατευθύνει την κίνηση στο δίκτυο προκειµένου να δίδεται σε κάθε µετάδοση το
µέγιστο δυνατό εύρος ζώνης. Παρακολουθώντας την κίνηση στο δίκτυο, ο
µεταγωγέας ελαχιστοποιεί τις διενέξεις και εξασφαλίζει τη µέγιστη δυνατή ταχύτητα.

● Οι δροµολογητές συνδέουν κυρίως διαφορετικά δίκτυα (για παράδειγµα, συνδέουν
ένα οικιακό δίκτυο στο Internet). Οι δροµολογητές είναι ενεργητικές συσκευές. Οι
δροµολογητές διαθέτουν εργαλεία διαχείρισης δικτύων, όπως τείχη προστασίας και
DHCP. Ο δροµολογητής µπορεί επίσης να λειτουργήσει ως πύλη, ενώ ο διανοµέας
και ο µεταγωγέας δεν µπορούν.

Καλώδια
Χρησιµοποιήστε καλώδιο CAT-5 Ethernet για να συνδέσετε τον εκτυπωτή σε δίκτυο
Ethernet. Τα καλώδια Ethernet έχουν ακροδέκτη RJ-45.

1 ακροδέκτης RJ-45

Επικοινωνία δικτύου
TCP/IP
Οι συσκευές ενός δικτύου επικοινωνούν µεταξύ τους χρησιµοποιώντας µια "γλώσσα"
που καλείται πρωτόκολλο. Ο εκτυπωτής έχει σχεδιαστεί για λειτουργία σε δίκτυα που
χρησιµοποιούν το διαδεδοµένο πρωτόκολλο TCP/IP.

∆ιεύθυνση IP
Κάθε συσκευή στο δίκτυο διακρίνεται από µια µοναδική διεύθυνση IP. Τα περισσότερα
δίκτυα χρησιµοποιούν ένα εργαλείο λογισµικού όπως το DHCP ή το AutoIP, για να
εκχωρούν αυτόµατα διευθύνσεις IP.

Συνδέσεις Internet
Τα δίκτυα δεν συνδέονται απαραίτητα στο Internet.
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Εάν τοποθετήσετε τον εκτυπωτή σε δίκτυο συνδεδεµένο στο Internet, συνιστάται η χρήση
πύλης έτσι ώστε η διεύθυνση IP του εκτυπωτή να εκχωρείται µέσω DHCP.

Η πύλη µπορεί να είναι ένας δροµολογητής ή ένας υπολογιστής µε Windows που τρέχει
το Internet Connection Sharing (ICS). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το ICS,
ανατρέξτε στην τεκµηρίωση των Windows.

Παραδείγµατα δικτύου Ethernet
Για να δείτε µερικά παραδείγµατα δικτύων Ethernet, ανατρέξτε στη σελίδα
παραδειγµάτων δικτύου Ethernet.

Εκτύπωση
Οι υπολογιστές του δικτύου στέλνουν εργασίες εκτύπωσης άµεσα στον εκτυπωτή, ο
οποίος τις εκτυπώνει µε τη σειρά που τις έλαβε.

Ο εκτυπωτής µπορεί να δεχτεί εργασίες εκτύπωσης που έχουν αποσταλεί ταυτόχρονα
από τέσσερις χρήστες.

Για παράδειγµα, εάν πέντε χρήστες στείλουν ταυτόχρονα µια εργασία εκτύπωσης στον
εκτυπωτή, ο εκτυπωτής θα δεχτεί τις τέσσερις εργασίες εκτύπωσης και θα απορρίψει την
πέµπτη. Ο χρήστης που έστειλε την πέµπτη εργασία θα πρέπει να περιµένει λίγα λεπτά
και µετά να στείλει ξανά την εργασία εκτύπωσης.

Τι χρειάζεστε για ένα καλωδιακό δίκτυο
Για τη σύνδεση του εκτυπωτή σε καλωδιακό δίκτυο, θα χρειαστείτε τα παρακάτω:

● Λειτουργικό δίκτυο Ethernet που να περιλαµβάνει δροµολογητή, µεταγωγέα ή
ασύρµατο σηµείο πρόσβασης Ethernet µε θύρες Ethernet

● Καλώδιο CAT-5 Ethernet
Παρόλο που τα τυπικά καλώδια Ethernet µοιάζουν µε τα τηλεφωνικά καλώδια, δεν
είναι ίδια. Ο αριθµός των καλωδίων είναι διαφορετικός και καθένα έχει διαφορετικό
βύσµα. Το βύσµα του καλωδίου Ethernet (λέγεται και βύσµα RJ-45) είναι πιο φαρδύ
και πιο χοντρό και έχει οκτώ επαφές στο άκρο του. Το βύσµα ενός καλωδίου
τηλεφώνου διαθέτει από δύο έως έξι επαφές.

● Επιτραπέζιο ή φορητό υπολογιστή µε ενσύρµατη ή ασύρµατη σύνδεση σε
δροµολογητή ή σηµείο πρόσβασης.

● Πρόσβαση στο Internet ευρείας ζώνης (συνιστάται), όπως καλωδιακή ή DSL.

Παραδείγµατα δικτύου Ethernet
Αυτές είναι µερικές κοινές ρυθµίσεις δικτύου Ethernet:
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Κοινή σύνδεση Internet µε δροµολογητή ως πύλη

Σε αυτό το παράδειγµα, ο δροµολογητής διαχειρίζεται τις συνδέσεις δικτύου και
λειτουργεί ως πύλη µεταξύ του δικτύου και του Internet.

Κοινή σύνδεση Internet µε υπολογιστή ως πύλη

Σε αυτό το παράδειγµα, οι συσκευές δικτύου είναι συνδεδεµένες σε διανοµέα. Ένας
υπολογιστής στο δίκτυο ενεργεί ως πύλη µεταξύ του δικτύου και του Internet. Ο
υπολογιστής-πύλη χρησιµοποιεί Windows Internet Connection Sharing (ICS) για τη
διαχείριση των συνδέσεων δικτύου και την παροχή πρόσβασης Internet σε άλλες
συσκευές.

DSL ή καλωδιακή σύνδεση στο Internet χωρίς πύλη

Το παράδειγµα αυτό φαίνεται παρόµοιο µε το πρώτο. Ωστόσο, σε αυτό το παράδειγµα,
οι συσκευές δικτύου είναι συνδεδεµένες σε διανοµέα αντί σε δροµολογητή. Ο διανοµέας
είναι άµεσα συνδεδεµένος στο Internet.

Προσοχή Η HP δεν συνιστά αυτή τη διαµόρφωση. Εάν είναι δυνατό,
χρησιµοποιήστε µια πύλη για να διαχειριστείτε την πρόσβαση του δικτύου στο
Internet προκειµένου να περιορίσετε την έκθεση σε ιούς και να προφυλαχτείτε
από ανεπιθύµητη εισβολή.
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∆ίκτυο Ethernet χωρίς σύνδεση στο Internet

Σε αυτό το παράδειγµα, οι συσκευές δικτύου είναι συνδεδεµένες σε διανοµέα. Οι
συσκευές χρησιµοποιούν AutoIP για να αποκτήσουν διεύθυνση IP.

Εγκατάσταση του εκτυπωτή σε δίκτυο Ethernet
Η εγκατάσταση του εκτυπωτή σε δίκτυο Ethernet γίνεται σε δύο φάσεις.

Πρώτα πρέπει να συνδέσετε τον εκτυπωτή στο δίκτυο. Μετά πρέπει να εγκαταστήσετε
το λογισµικό του εκτυπωτή σε κάθε υπολογιστή που θα τον χρησιµοποιεί.

● Σύνδεση του εκτυπωτή σε δίκτυο Ethernet
● Εγκατάσταση του λογισµικού εκτυπωτή

Σύνδεση του εκτυπωτή σε δίκτυο Ethernet
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να συνδέσετε τον εκτυπωτή σε δίκτυο Ethernet:

1. Εάν χρειάζεται, εγκαταστήστε το υλικό του εκτυπωτή.
Για οδηγίες εγκατάστασης του υλικού του εκτυπωτή, ανατρέξτε στο φυλλάδιο
εγκατάστασης που συνοδεύει τον εκτυπωτή.

2. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιηµένος.
3. Συνδέστε το καλώδιο Ethernet σε µια διαθέσιµη θύρα του διανοµέα ή του

δροµολογητή του δικτύου.

Σηµείωση Μην συνδέετε το καλώδιο Ethernet σε θύρα WAN, Uplink ή
Internet.

4. Συνδέστε το καλώδιο Ethernet στη θύρα Ethernet στο πίσω µέρος του εκτυπωτή.

Σηµείωση Ο ασύρµατος ραδιοποµπός του εκτυπωτή είναι
απενεργοποιηµένος όταν είναι συνδεδεµένο ένα καλώδιο Ethernet στον
εκτυπωτή.
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5. Κάντε ένα από τα παρακάτω:

Κατάσταση της
φωτεινής ένδειξης
σύνδεσης

Εργασία

Αναµµένη Προχωρήστε στο βήµα 6.

Σβηστή Επαναλάβετε τα βήµατα 2 έως 4. Εάν οι φωτεινές
ενδείξεις παραµένουν σβηστές, ελέγξτε τα παρακάτω:

– Ο εκτυπωτής έχει τεθεί σε λειτουργία.
– Ο διανοµέας ή ο δροµολογητής του δικτύου είναι

ενεργοποιηµένος.
– Οι συνδέσεις των καλωδίων είναι ασφαλείς.
– Χρησιµοποιείτε καλώδιο Ethernet.

6. Εκτυπώστε µια σελίδα αναφοράς HP.
7. Εγκαταστήστε το λογισµικό του εκτυπωτή σε κάθε υπολογιστή που θα τον

χρησιµοποιεί.

Προσοχή Συνιστάται ο εκτυπωτής και οι υπολογιστές που τον
χρησιµοποιούν να περιλαµβάνονται στο ίδιο δευτερεύον δίκτυο. Η
εγκατάσταση του εκτυπωτή σε διαφορετικά δευτερεύοντα δίκτυα µπορεί να
δηµιουργήσει προβλήµατα, ανάλογα µε τον τύπο του δροµολογητή που
χρησιµοποιείτε.

Εγκατάσταση του λογισµικού εκτυπωτή
Πριν εγκαταστήσετε το λογισµικό του εκτυπωτή σε έναν υπολογιστή του δικτύου ελέγξτε
τα παρακάτω:

● Ο εκτυπωτής είναι εγκατεστηµένος και έχει τεθεί σε λειτουργία.
● Ο διανοµέας, ο µεταγωγέας ή ο δροµολογητής του δικτύου είναι ενεργοποιηµένος

και λειτουργεί σωστά.
● Όλοι οι υπολογιστές του δικτύου είναι ενεργοποιηµένοι και συνδεδεµένοι στο δίκτυο.
● Ο εκτυπωτής είναι εγκατεστηµένος στο δίκτυο.

Προηγούµενες εγκαταστάσεις
Εάν το λογισµικό του εκτυπωτή είχε εγκατασταθεί στον υπολογιστή, πρέπει να
χρησιµοποιήσετε το CD του λογισµικού για να εγκαταστήσετε µια έκδοση Ethernet του
προγράµµατος οδήγησης του εκτυπωτή στον υπολογιστή. Ακολουθήστε τα παρακάτω
βήµατα. Ο οδηγός εγκατάστασης του λογισµικού του εκτυπωτή θα σας καθοδηγήσει στη
διαδικασία εγκατάστασης.
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Προσοχή Συνιστάται ο εκτυπωτής και οι υπολογιστές που τον χρησιµοποιούν
να περιλαµβάνονται στο ίδιο δευτερεύον δίκτυο. Η εγκατάσταση του εκτυπωτή
σε διαφορετικά δευτερεύοντα δίκτυα µπορεί να δηµιουργήσει προβλήµατα,
ανάλογα µε τον τύπο του δροµολογητή που χρησιµοποιείτε.

Εγκατάσταση λογισµικού
Ακολουθήστε αυτά τα βήµατα για να εγκαταστήσετε το λογισµικό του εκτυπωτή στον
υπολογιστή:

1. Κλείστε όλες τις εφαρµογές που εκτελούνται στον υπολογιστή.
2. Τοποθετήστε το CD λογισµικού του εκτυπωτή στη µονάδα CD-ROM του

υπολογιστή.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης Στην οθόνη Connection Type (Τύπος

σύνδεσης) επιλέξτε Wired Network (Καλωδιακό δίκτυο) (όχι Ασύρµατο).
4. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για

να εκτυπώσετε µια δοκιµαστική σελίδα.

Φωτεινές ενδείξεις Ethernet
Οι φωτεινές ενδείξεις Ethernet του εκτυπωτή υποδηλώνουν την κατάσταση της
σύνδεσης Ethernet.

Φωτεινή ένδειξη σύνδεσης
Η φωτεινή ένδειξη σύνδεσης ανάβει σταθερά όταν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεµένος σε
δίκτυο Ethernet και ενεργοποιηµένος.

Κατάσταση της
φωτεινής ένδειξης
σύνδεσης

Κατάσταση του εκτυπωτή

Αναµµένη Συνδεδεµένος σε δίκτυο Ethernet και ενεργοποιηµένος.

Ο ασύρµατος ραδιοποµπός του εκτυπωτή είναι
απενεργοποιηµένος όταν είναι συνδεδεµένο ένα καλώδιο
Ethernet στον εκτυπωτή.

Σβηστή ∆εν υπάρχει σύνδεση σε δίκτυο Ethernet ή είναι
απενεργοποιηµένος.

Φωτεινή ένδειξη δραστηριότητας
Η φωτεινή ένδειξη δραστηριότητας αναβοσβήνει όταν ο εκτυπωτής λαµβάνει ή µεταδίδει
δεδοµένα µέσω της σύνδεσης Ethernet.
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Κατάσταση της
φωτεινής ένδειξης
δραστηριότητας

Κατάσταση του εκτυπωτή

Αναβοσβήνει Λήψη ή µετάδοση δεδοµένων µέσω της σύνδεσης Ethernet.

Σβηστή ∆εν γίνεται λήψη ή µετάδοση δεδοµένων µέσω της σύνδεσης
Ethernet.

Ασύρµατη εκτύπωση Bluetooth
Χρησιµοποιήστε έναν προαιρετικό ασύρµατο προσαρµογέα εκτύπωσης HP Bluetooth
για να εκτυπώσετε εικόνες από τις περισσότερες συσκευές µε τεχνολογία Bluetooth στον
εκτυπωτή, χωρίς ενσύρµατη σύνδεση. Απλά τοποθετήστε τον προσαρµογέα Bluetooth
(γνωστός και ως dongle) στη µπροστινή θύρα USB του εκτυπωτή και εκτυπώστε από
µια συσκευή Bluetooth, όπως ένα PDA, ένα τηλέφωνο µε κάµερα ή έναν υπολογιστή. Για
περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκµηρίωση που συνοδεύει τον
προσαρµογέα.
Προσαρµόστε τις ρυθµίσεις Bluetooth στον εκτυπωτή χρησιµοποιώντας είτε τον
ενσωµατωµένο διακοµιστή για τον Παγκόσµιο Ιστό (EWS) ή την Εργαλειοθήκη του
εκτυπωτή, ανάλογα µε το αν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεµένος σε δίκτυο.

Η βασική διαδικασία εκτύπωσης από οποιαδήποτε συσκευή µε ασύρµατη τεχνολογία
Bluetooth είναι ίδια:

1. Ζητήστε από τη συσκευή να πραγµατοποιήσει αναζήτηση για διαθέσιµους
εκτυπωτές Bluetooth.

2. Επιλέξτε τον εκτυπωτή όταν εµφανιστεί στη συσκευή.
3. Στείλτε.

Ελέγξτε την τεκµηρίωση που συνοδεύει τη συσκευή για λεπτοµερείς οδηγίες.
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Σύνδεση του ασύρµατου προσαρµογέα εκτυπωτή HP Bluetooth
1. Συνδέστε τον ασύρµατο προσαρµογέα εκτύπωσης HP Bluetooth στην µπροστινή

θύρα USB του εκτυπωτή.

1 Μπροστινή θύρα USB

2. Ορισµένες συσκευές Bluetooth ανταλλάσσουν διευθύνσεις συσκευών όταν
επικοινωνούν µεταξύ τους και δηµιουργούν σύνδεση. Επίσης, ορισµένες
συσκευές Bluetooth εµφανίζουν το όνοµα του εκτυπωτή όταν συνδεθούν σε αυτόν.

Εάν η συσκευή Bluetooth ζητήσει τη διεύθυνση του εκτυπωτή
α. Εκτυπώστε µια σελίδα αναφοράς HP.

Η διεύθυνση συσκευής για τον προσαρµογέα εκτύπωσης Bluetooth εµφανίζεται
στις ρυθµίσεις Bluetooth.

β. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση στη συσκευή Bluetooth ακολουθώντας τις
οδηγίες που συνοδεύουν τη συσκευή Bluetooth.

Εάν η συσκευή Bluetooth εµφανίσει το όνοµα του εκτυπωτή
� Ακολουθήστε τις οδηγίες που συνοδεύουν τη συσκευή Bluetooth για να

επιλέξετε τον εκτυπωτή ή να αλλάξετε το όνοµα µε το οποίο εµφανίζεται ο
εκτυπωτής.

∆ιαµόρφωση των ρυθµίσεων Bluetooth
Η µέθοδος διαµόρφωσης των ρυθµίσεων Bluetooth για τον εκτυπωτή εξαρτάται από το
αν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεµένος σε δίκτυο.

Εάν ο εκτυπωτής δεν είναι συνδεδεµένος σε δίκτυο.

Σηµείωση Εάν ο εκτυπωτής δεν είναι συνδεδεµένος σε δίκτυο, θα χρειαστείτε
ένα καλώδιο USB για να διαµορφώσετε τις ρυθµίσεις Bluetooth.

1. Συνδέστε ένα καλώδιο USB από τον υπολογιστή στην πίσω θύρα USB του
εκτυπωτή.

2. Ανοίξτε την Εργαλειοθήκη του εκτυπωτή.
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3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Configure Bluetooth Settings (∆ιαµόρφωση
ρυθµίσεων Bluetooth).

4. ∆ιαµορφώστε τις ρυθµίσεις που θέλετε και στη συνέχεια επιλέξτε Apply
(Εφαρµογή).

Εάν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεµένος ασύρµατα ή µέσω καλωδίου Ethernet σε
δίκτυο
1. Ανοίξτε τον Ενσωµατωµένο διακοµιστή στον Παγκόσµιο Ιστό (EWS) του εκτυπωτή.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Bluetooth.
3. ∆ιαµορφώστε τις ρυθµίσεις που θέλετε και στη συνέχεια επιλέξτε Apply

(Εφαρµογή).
Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τις ρυθµίσεις Bluetooth:

Επιλογή Περιγραφή

∆ιεύθυνση
συσκευής

Η διεύθυνση MAC του προσαρµογέα ασύρµατης εκτύπωσης
Bluetooth.

Όνοµα συσκευής Το όνοµα που έχει εκχωρηθεί στον εκτυπωτή και εµφανίζεται σε
άλλες συσκευές Bluetooth όταν τον εντοπίσουν. Μπορείτε να
πληκτρολογήσετε ένα νέο όνοµα εκτυπωτή.

Κλειδί πρόσβασης Ο τετραψήφιος αριθµός που πρέπει να εισάγετε ώστε να
µπορείτε να εκτυπώσετε µέσω Bluetooth. Το προεπιλεγµένο
κλειδί πρόσβασης είναι 0000.

Για να αλλάξετε το κλειδί πρόσβασης
● Toolbox (Εργαλειοθήκη): Επιλέξτε Change Passkey

(Αλλαγή κλειδιού πρόσβασης) και πληκτρολογήστε ένα
νέο τετραψήφιο αριθµό.

● EWS: Πληκτρολογήστε ένα νέο τετραψήφιο αριθµό.

Επαναφορά
Bluetooth

Για επαναφορά του Bluetooth στις προεπιλεγµένες
εργοστασιακές ρυθµίσεις
● Toolbox (Εργαλειοθήκη): Επιλέξτε Reset Device Access

(Επαναφορά πρόσβασης συσκευής).
● EWS: Επιλέξτε Ναι, να γίνει επαναφορά Bluetooth:

∆υνατότητα
εµφάνισης

Για να επιλέξετε τη δυνατότητα εµφάνισης του εκτυπωτή
σε άλλες συσκευές Bluetooth
● Toolbox (Εργαλειοθήκη): Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου

Make device visible to other Bluetooth devices (Να
εµφανίζεται η συσκευή σε άλλες συσκευές Bluetooth)
για να επιτρέψετε σε κάθε συσκευή Bluetooth που βρίσκεται
εντός εµβέλειας να εντοπίζει και να χρησιµοποιεί τον
εκτυπωτή. Εάν δεν το επιλέξετε, µόνο οι συσκευές που
έχουν αποθηκεύσει τη διεύθυνση συσκευής Bluetooth του
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Επιλογή Περιγραφή
εκτυπωτή µπορούν να τον εντοπίσουν και να τον
χρησιµοποιήσουν.

● EWS: Ορίστε µία από τις παρακάτω επιλογές:
– Ορατό σε όλες: Οποιαδήποτε συσκευή Bluetooth που

βρίσκεται εντός εµβέλειας µπορεί να εντοπίσει και να
χρησιµοποιήσει τον εκτυπωτή.

– Μη ορατό: Μόνο οι συσκευές που έχουν αποθηκεύσει
τη διεύθυνση συσκευής Bluetooth του εκτυπωτή
µπορούν να τον εντοπίσουν και να τον
χρησιµοποιήσουν.

Επίπεδο ασφάλειας Για να ορίσετε το επίπεδο ασφάλειας
Ορίστε µία από τις παρακάτω επιλογές:
● Χαµηλό: Ο εκτυπωτής δεν απαιτεί κλειδί πρόσβασης.

Οποιαδήποτε συσκευή Bluetooth που βρίσκεται εντός
εµβέλειας µπορεί να εκτυπώσει στον εκτυπωτή.

● Υψηλό: Ο εκτυπωτής απαιτεί κλειδί πρόσβασης προτού
επιτρέψει στη συσκευή Bluetooth να στείλει σε αυτό µια
εργασίας εκτύπωσης.

Εκτύπωση HP iPAQ Bluetooth
Για να εκτυπώσετε ένα αρχείο ασύρµατα µε τεχνολογία Bluetooth από τον υπολογιστή
τσέπης iPAQ της HP, ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα:

Βήµα 1: Εγκατάσταση του Mobile Printing
Εγκαταστήστε το πρόγραµµα HP Mobile Printing από έναν επιτραπέζιο υπολογιστή στον
υπολογιστή τσέπης µέσω του Microsoft ActiveSync.

1. Αποθηκεύστε το πρόγραµµα εγκατάστασης (hpmobileprinting.exe) από την
ιστοσελίδα www.hp.com/go/pocketpcprint_software σε έναν επιτραπέζιο
υπολογιστή.

2. Συνδέστε έναν υπολογιστή τσέπης στον επιτραπέζιο υπολογιστή χρησιµοποιώντας
τη βάση ActiveSync. Για να εγκαταστήσετε σωστά αυτό το λογισµικό, ο υπολογιστής
τσέπης πρέπει να βρίσκεται στη βάση ActiveSync. Εάν χρειάζεστε βοήθεια για τη
σύνδεση µε το ActiveSync, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του υπολογιστή τσέπης.

3. Κάντε διπλό κλικ στο hpmobileprinting.exe στον επιτραπέζιο υπολογιστή. Το
πρόγραµµα εγκατάστασης αντιγράφει τα απαραίτητα αρχεία στον υπολογιστή
τσέπης.

Βήµα 2: Προσθήκη του εκτυπωτή στη λίστα εκτυπωτών
1. Τοποθετήστε τον προσαρµογέα ασύρµατης εκτύπωσης Bluetooth στον εκτυπωτή

και πατήστε το κουµπί Σελίδα αναφοράς για να εκτυπώσετε µια σελίδα
αναφοράς HP.

Σηµείωση Το προεπιλεγµένο όνοµα Bluetooth του εκτυπωτή είναι Deskjet
6800 series.

(συνέχεια)
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2. Στο πρόγραµµα HP Mobile Printing του iPAQ, πατήστε Tools (Εργαλεία) και
µετά Print Config (∆ιαµόρφωση εκτύπωσης).

3. Επιλέξτε την καρτέλα Printers (Εκτυπωτές) και πατήστε Add (Προσθήκη).
4. Στην οθόνη προσθήκης εκτυπωτή, επιλέξτε Network (∆ίκτυο) και µετά πατήστε

Next (Επόµενο).
5. Στην οθόνη "Add Bluetooth Printer" (Προσθήκη εκτυπωτή Bluetooth), επιλέξτε

Search for a Bluetooth printer near me (Αναζήτηση εκτυπωτή Bluetooth κοντά
µου) για να πραγµατοποιήσετε αναζήτηση των διαθέσιµων τοπικών συσκευών
Bluetooth.

6. Όταν ολοκληρωθεί η αναζήτηση, επιλέξτε τον εκτυπωτή βάσει του ονόµατος
Bluetooth και πατήστε Next (Επόµενο).

7. Επιλέξτε τον κατασκευαστή και το µοντέλο.
8. Ανάλογα, επιλέξτε από τα παρακάτω πλαίσια ελέγχου:

– Enable raw file type (Ενεργοποίηση µη επεξεργασµένου τύπου
αρχείου): Στέλνει ένα µη επεξεργασµένο αρχείο (όπως ένα αρχείο .PDF) άµεσα
στον εκτυπωτή.

– Set as default printer (Ορισµός εκτυπωτή ως προεπιλεγµένου): Ορίζει τον
τρέχοντα εκτυπωτή ως προεπιλεγµένο εκτυπωτή.

9. Πατήστε Finish (Τέλος). Εµφανίζεται η οθόνη "Configuration" (∆ιαµόρφωση).
10. Πατήστε OK στην οθόνη "Configuration" (∆ιαµόρφωση). Εµφανίζεται η οθόνη "My

Printers" (Οι εκτυπωτές µου) µε τον εκτυπωτή που προσθέσατε.

Βήµα 3: Εκτύπωση αρχείου

Σηµείωση Ανατρέξτε στη σελίδα www.hp.com/go/pocketpcprint για
υποστηριζόµενους τύπους αρχείων.

1. Ανοίξτε το HP Mobile Printing και πατήστε το εικονίδιο File View (Προβολή
αρχείου) στη γραµµή εντολών.

2. Κάντε µία από τις παρακάτω εργασίες:
– Για εµφάνιση των αρχείων του υπολογιστή τσέπης: Πατήστε το εικονίδιο

My Device (Η συσκευή µου) στη γραµµή εντολών.
– Για εµφάνιση των αρχείων του δικτύου: Πατήστε το εικονίδιο Network

(∆ίκτυο) στη γραµµή εντολών, πληκτρολογήστε το όνοµα της διαδροµής και
πατήστε OK. Ίσως σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε όνοµα χρήστη και κωδικό
πρόσβασης.

3. Επιλέξτε το αρχείο που θα εκτυπώσετε.
4. Πατήστε Print (Εκτύπωση).
5. Επιλέξτε τον εκτυπωτή από τη λίστα εκτυπωτών και πατήστε "Print" (Εκτύπωση).

Εκτύπωση HP iPAQ Wi-Fi
Για να εκτυπώσετε ένα αρχείο ασύρµατα από τον υπολογιστή τσέπης iPAQ της HP,
ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα:
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Βήµα 1: Εγκατάσταση του Mobile Printing
Εγκαταστήστε το πρόγραµµα HP Mobile Printing από έναν επιτραπέζιο υπολογιστή στον
υπολογιστή τσέπης µέσω του Microsoft ActiveSync.
1. Αποθηκεύστε το πρόγραµµα εγκατάστασης (hpmobileprinting.exe) από την

ιστοσελίδα www.hp.com/go/pocketpcprint_software σε έναν επιτραπέζιο
υπολογιστή.

2. Συνδέστε έναν υπολογιστή τσέπης στον επιτραπέζιο υπολογιστή χρησιµοποιώντας
τη βάση ActiveSync. Για να εγκαταστήσετε σωστά αυτό το λογισµικό, ο υπολογιστής
τσέπης πρέπει να βρίσκεται στη βάση ActiveSync. Εάν χρειάζεστε βοήθεια για τη
σύνδεση µε το ActiveSync, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του υπολογιστή τσέπης.

3. Κάντε διπλό κλικ στο hpmobileprinting.exe στον επιτραπέζιο υπολογιστή. Το
πρόγραµµα εγκατάστασης αντιγράφει τα απαραίτητα αρχεία στον υπολογιστή
τσέπης.

Βήµα 2: ∆ιαµόρφωση του υπολογιστή τσέπης iPAQ
Για να µπορέσει ο υπολογιστής τσέπης iPAQ της HP να επικοινωνήσει µε τον εκτυπωτή,
πρέπει να διαµορφώσετε το iPAQ για δίκτυο Wi-Fi. Θα χρειαστεί να κάνετε τις παρακάτω
ρυθµίσεις:

● Όνοµα δικτύου
● Τύπος δικτύου
● Ρυθµίσεις ασφάλειας Wi-Fi

Ανατρέξτε στην τεκµηρίωση που συνοδεύει την κάρτα υπολογιστή Wi-Fi για
περισσότερες λεπτοµέρειες.

Βήµα 3: Προσθήκη του εκτυπωτή στη λίστα εκτυπωτών
1. Πατήστε το κουµπί Σελίδα αναφοράς στον εκτυπωτή για να εκτυπώσετε µια σελίδα

αναφοράς HP.

Σηµείωση Η σελίδα αναφοράς θα πρέπει να εµφανίζει τον εκτυπωτή στο
ίδιο δίκτυο µε τον υπολογιστή τσέπης. Ανατρέξτε στον οδηγό εγκατάστασης
για πληροφορίες σχετικά µε την αλλαγή των ρυθµίσεων ασύρµατου δικτύου
του εκτυπωτή, εάν χρειάζεται.

2. Στο πρόγραµµα HP Mobile Printing του iPAQ, πατήστε Tools (Εργαλεία) και
µετά Print Config (∆ιαµόρφωση εκτύπωσης).

3. Επιλέξτε την καρτέλα Printers (Εκτυπωτές) και πατήστε Add (Προσθήκη).
4. Στην οθόνη προσθήκης εκτυπωτή, επιλέξτε Network (∆ίκτυο) και µετά πατήστε

Next (Επόµενο).
5. Στην οθόνη "Specify Printer" (Προσδιορισµός εκτυπωτή), επιλέξτε τον

κατασκευαστή και το µοντέλο.
6. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή από τη σελίδα αναφοράς HP.
7. Πληκτρολογήστε ένα µοναδικό όνοµα για τον εκτυπωτή για να διευκολύνετε την

αναγνώρισή του.
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8. Ανάλογα, επιλέξτε από τα παρακάτω πλαίσια ελέγχου:
– Enable raw file type (Ενεργοποίηση µη επεξεργασµένου τύπου

αρχείου): Στέλνει ένα µη επεξεργασµένο αρχείο (όπως ένα αρχείο .PDF) άµεσα
στον εκτυπωτή.

– Set as default printer (Ορισµός εκτυπωτή ως προεπιλεγµένου): Ορίζει τον
τρέχοντα εκτυπωτή ως προεπιλεγµένο εκτυπωτή.

9. Πατήστε Finish (Τέλος). Εµφανίζεται η οθόνη "Configuration" (∆ιαµόρφωση).
10. Πατήστε OK στην οθόνη "Configuration" (∆ιαµόρφωση). Εµφανίζεται η οθόνη "My

Printers" (Οι εκτυπωτές µου) µε τον εκτυπωτή που προσθέσατε.

Βήµα 4: Εκτύπωση αρχείου

Σηµείωση Ανατρέξτε στη σελίδα www.hp.com/go/pocketpcprint για
υποστηριζόµενους τύπους αρχείων.

1. Ανοίξτε το HP Mobile Printing και πατήστε το εικονίδιο File View (Προβολή
αρχείου) στη γραµµή εντολών.

2. Κάντε µία από τις παρακάτω εργασίες:
– Για εµφάνιση των αρχείων του υπολογιστή τσέπης: Πατήστε το εικονίδιο

My Device (Η συσκευή µου) στη γραµµή εντολών.
– Για εµφάνιση των αρχείων του δικτύου: Πατήστε το εικονίδιο Network

(∆ίκτυο) στη γραµµή εντολών, πληκτρολογήστε το όνοµα της διαδροµής και
πατήστε OK. Ίσως σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε όνοµα χρήστη και κωδικό
πρόσβασης.

3. Επιλέξτε το αρχείο που θα εκτυπώσετε.
4. Πατήστε Print (Εκτύπωση).
5. Επιλέξτε τον εκτυπωτή από τη λίστα εκτυπωτών και πατήστε Print (Εκτύπωση).
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5 Εκτύπωση φωτογραφιών
Το λογισµικό του εκτυπωτή διαθέτει αρκετές δυνατότητες που διευκολύνουν τη
διαδικασία εκτύπωσης ψηφιακών φωτογραφιών και βελτιώνουν την ποιότητα των
φωτογραφιών.

Μάθετε πώς να εκτελείτε τις παρακάτω εργασίες:
● Εκτύπωση φωτογραφίας χωρίς περίγραµµα.
● Εκτύπωση φωτογραφίας µε περίγραµµα.
● Χρησιµοποιήστε την τεχνολογία Real Life HP για να βελτιώσετε τις φωτογραφίες.
● Χρήση της φωτογραφικής κεφαλής εκτύπωσης για τέλεια χρώµατα και φωτογραφίες

χωρίς κόκκους.
● Χρησιµοποιήστε τη γκρίζα φωτογραφική κεφαλή εκτύπωσης για µοναδικές

ασπρόµαυρες φωτογραφίες.
● Επιτύχετε τη µέγιστη ανάλυση εκτύπωσης µε την επιλογή Μέγιστη ανάλυση dpi.
● Βελτιώστε τα εκτυπωµένα χρώµατα µε τις παρακάτω επιλογές του λογισµικού:

– Προηγµένες ρυθµίσεις χρώµατος
– ∆ιαχείριση χρώµατος

● Εκτυπώστε µια φωτογραφία µε µορφοποίηση Exif Print, εάν διαθέτετε λογισµικό
συµβατό µε το Exif Print.

● Αποτρέψτε το κύρτωµα του φωτογραφικού χαρτιού, ακολουθώντας τις οδηγίες
αποθήκευσης και χειρισµού του φωτογραφικού χαρτιού.

● Χρησιµοποιήστε Φωτογραφικό χαρτί HP καθηµερινής χρήσης, για να
εξοικονοµήσετε χρήµατα και µελάνι κατά την εκτύπωση φωτογραφιών.

Εκτύπωση φωτογραφιών χωρίς περίγραµµα
Χρησιµοποιήστε την εκτύπωση χωρίς περίγραµµα, για να εκτυπώσετε σε ορισµένους
τύπους χαρτιού µέχρι τις άκρες και για να εκτυπώσετε σε ένα φάσµα µεγεθών χαρτιού
από φωτογραφικό χαρτί 3x5 ιντσών µέχρι προσαρµοσµένο µέγεθος φωτογραφικού
χαρτιού 210x594 mm (8,5x23,4 ίντσες).

Οδηγίες
● Για αποτελέσµατα υψηλής ποιότητας, κάντε χρήση µιας φωτογραφικής κεφαλής

εκτύπωσης σε συνδυασµό µε µια κεφαλή εκτύπωσης τριών χρωµάτων.
● Μην εκτυπώνετε φωτογραφίες χωρίς περίγραµµα σε τρόπο λειτουργίας µε εφεδρικό

µελάνι. Να έχετε πάντοτε τοποθετηµένες στον εκτυπωτή σας δύο κεφαλές
εκτύπωσης.

● Ανοίξτε το αρχείο σε ένα πρόγραµµα λογισµικού, όπως το HP Photosmart Software
ή το Adobe Photoshop, και ορίστε το µέγεθος της φωτογραφίας. Βεβαιωθείτε ότι το
µέγεθος ανταποκρίνεται στο µέγεθος του χαρτιού στο οποίο θέλετε να εκτυπώσετε
τη φωτογραφία.

● Εάν έχετε εγκαταστήσει το λογισµικό HP Photosmart Software, µπορείτε να το
χρησιµοποιήσετε για να συνενώσετε πανοραµικές ψηφιακές φωτογραφίες πριν την
εκτύπωση.

● Για µεγαλύτερη αντοχή των χρωµάτων, χρησιµοποιήστε φωτογραφικό χαρτί πολύ
ανώτερης ποιότητας HP.
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● Βεβαιωθείτε ότι το φωτογραφικό χαρτί που χρησιµοποιείτε δεν έχει τσαλακωθεί. Για
οδηγίες σχετικά µε το πώς να µην τσαλακώνει το φωτογραφικό χαρτί, δείτε τις
οδηγίες αποθήκευσης φωτογραφικού χαρτιού.

● Μην υπερβείτε τη χωρητικότητα του δίσκου εισόδου: 25 φύλλα φωτογραφικού
χαρτιού.

Προετοιµασία για εκτύπωση

Για να εκτυπώσετε µία µικρή φωτογραφία, χρησιµοποιήστε τον τροφοδότη
φωτογραφιών/φακέλων.
Για να εκτυπώσετε µεγαλύτερες ή πολλές φωτογραφίες ακολουθήστε τα παρακάτω
βήµατα:
1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιηµένος.
2. Για µικρές φωτογραφίες αφαιρέστε το δίσκο εξόδου. Για µεγάλες φωτογραφίες

σηκώστε το δίσκο εξόδου. Αφαιρέστε όλο το χαρτί από το δίσκο εισόδου.
3. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα αριστερά και στη συνέχεια τραβήξτε έξω

τον οδηγό µήκους χαρτιού.
4. Βεβαιωθείτε ότι το φωτογραφικό χαρτί είναι επίπεδο.
5. Τοποθετήστε το φωτογραφικό χαρί στο δίσκο Εισόδου, µε την πλευρά που θα

εκτυπωθεί προς τα κάτω.
Εάν χρησιµοποιείτε φωτογραφικό χαρτί το οποίο έχει αποσπώµενη προεξοχή,
βεβαιωθείτε ότι η προεξοχή είναι στραµµένη µακριά από τον εκτυπωτή.

6. Σύρετε τους οδηγούς χαρτιού µέχρι να εφαρµόσουν σταθερά στο χαρτί.

1 Μικρές φωτογραφίες

2 Μεγάλες φωτογραφίες
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Σηµείωση Μερικά µεγέθη πανοραµικού χαρτιού ενδέχεται να προεξέχουν
από την άκρη του δίσκου εισόδου.

7. Για µικρές φωτογραφίες αντικαταστήστε το δίσκο εξόδου. Για µεγάλες φωτογραφίες
χαµηλώστε το δίσκο εξόδου.

Εκτυπώστε

Σηµείωση Εάν το λογισµικό σας περιλαµβάνει τη λειτουργία εκτύπωσης
φωτογραφίας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται στο πρόγραµµα
λογισµικού. ∆ιαφορετικά, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

1. Ανοίξτε τη φωτογραφία σε µια εφαρµογή που επιτρέπει την επεξεργασία, όπως το
HP Photosmart Software ή το Adobe Photoshop.

2. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες εκτυπωτή.
3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Συντοµεύσεις εκτύπωσης.
4. Στην αναπτυσσόµενη λίστα Τι θέλετε να κάνετε;, επιλέξτε Φωτογραφική

εκτύπωση χωρίς περίγραµµα και ενεργοποιήστε τις ακόλουθες επιλογές:
– Ποιότητα εκτύπωσης: Κανονική ή Βέλτιστη.

Σηµείωση Για ποιότητα µέγιστης ανάλυσης dpi, επιλέξτε την
καρτέλα Χαρτί/Ποιότητα και κάντε κλικ στην επιλογή Μέγιστη
ανάλυση dpi στην αναπτυσσόµενη λίστα Ποιότητα εκτύπωσης.

– Τύπος χαρτιού: Έναν κατάλληλο τύπο φωτογραφικού χαρτιού
– Μέγεθος χαρτιού: Ένα κατάλληλο µέγεθος φωτογραφικού χαρτιού χωρίς

περίγραµµα
– Προσανατολισµός: Κατακόρυφος ή Οριζόντιος

5. Ρυθµίστε κατάλληλα την τεχνολογία Real Life HP.
6. Κάντε κλικ στο OK, για να εκτυπώσετε τη φωτογραφία.

Εάν εκτυπώσατε σε φωτογραφικό χαρτί µε αποσπώµενη προεξοχή, αφαιρέστε την
προεξοχή για να µην έχει το έγγραφό σας καθόλου περίγραµµα.

Χρησιµοποιήστε τη βοήθεια Τι είναι; για να ενηµερωθείτε σχετικά µε τις δυνατότητες που
εµφανίζονται στο πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή".

Εκτύπωση φωτογραφιών µε περίγραµµα
Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να εκτυπώσετε φωτογραφίες µε λευκό περίγραµµα.

Οδηγίες
● Για αποτελέσµατα υψηλής ποιότητας, κάντε χρήση µιας φωτογραφικής κεφαλής

εκτύπωσης σε συνδυασµό µε µια κεφαλή εκτύπωσης τριών χρωµάτων.
● Για µεγαλύτερη αντοχή των χρωµάτων, χρησιµοποιήστε φωτογραφικό χαρτί πολύ

ανώτερης ποιότητας HP.
● Ανοίξτε το αρχείο σε ένα πρόγραµµα λογισµικού, όπως το HP Photosmart Software

ή το Adobe Photoshop και ορίστε το µέγεθος της φωτογραφίας. Βεβαιωθείτε ότι το
µέγεθος ανταποκρίνεται στο µέγεθος του χαρτιού στο οποίο θέλετε να εκτυπώσετε
τη φωτογραφία.
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● Εάν έχετε εγκαταστήσει το λογισµικό HP Photosmart Software, µπορείτε να το
χρησιµοποιήσετε για να συνενώσετε πανοραµικές ψηφιακές φωτογραφίες πριν την
εκτύπωση.

● Βεβαιωθείτε ότι το φωτογραφικό χαρτί που χρησιµοποιείτε δεν έχει τσαλακωθεί. Για
οδηγίες σχετικά µε το πώς να µην τσαλακώνει το φωτογραφικό χαρτί, δείτε τις
οδηγίες αποθήκευσης φωτογραφικού χαρτιού.

● Μην υπερβείτε τη χωρητικότητα του δίσκου εισόδου: 25 φύλλα φωτογραφικού
χαρτιού.

Προετοιµασία για εκτύπωση

Για να εκτυπώσετε µία µικρή φωτογραφία, χρησιµοποιήστε τον τροφοδότη
φωτογραφιών/φακέλων.
Για να εκτυπώσετε µεγαλύτερες ή πολλές φωτογραφίες ακολουθήστε τα παρακάτω
βήµατα:
1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιηµένος.
2. Για µικρές φωτογραφίες αφαιρέστε το δίσκο εξόδου. Για µεγάλες φωτογραφίες

σηκώστε το δίσκο εξόδου. Αφαιρέστε όλο το χαρτί από το δίσκο εισόδου.
3. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα αριστερά και στη συνέχεια τραβήξτε έξω

τον οδηγό µήκους χαρτιού.
4. Βεβαιωθείτε ότι το φωτογραφικό χαρτί είναι επίπεδο.
5. Τοποθετήστε το φωτογραφικό χαρτί στο δίσκο εισόδου µε την εκτυπώσιµη όψη

στραµµένη προς τα κάτω.
6. Σύρετε τους οδηγούς χαρτιού µέχρι να εφαρµόσουν σταθερά στο χαρτί.

1 Μικρές φωτογραφίες

2 Μεγάλες φωτογραφίες
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Σηµείωση Μερικά µεγέθη πανοραµικού χαρτιού ενδέχεται να προεξέχουν
από την άκρη του δίσκου εισόδου.

7. Για µικρές φωτογραφίες αντικαταστήστε το δίσκο εξόδου. Για µεγάλες φωτογραφίες
χαµηλώστε το δίσκο εξόδου.

Εκτυπώστε

Σηµείωση Εάν το λογισµικό σας περιλαµβάνει τη λειτουργία εκτύπωσης
φωτογραφίας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται στο πρόγραµµα
λογισµικού. ∆ιαφορετικά, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

1. Ανοίξτε τη φωτογραφία σε µια εφαρµογή που επιτρέπει την επεξεργασία, όπως το
HP Photosmart Software ή το Adobe Photoshop.

2. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες εκτυπωτή.
3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Συντοµεύσεις εκτύπωσης.
4. Στην αναπτυσσόµενη λίστα Τι θέλετε να κάνετε;, επιλέξτε Φωτογραφική

εκτύπωση µε λευκό περίγραµµα και ενεργοποιήστε τις ακόλουθες επιλογές:
– Ποιότητα εκτύπωσης: Κανονική ή Βέλτιστη

Σηµείωση Για ποιότητα µέγιστης ανάλυσης dpi, επιλέξτε την
καρτέλα Χαρτί/Ποιότητα και κάντε κλικ στην επιλογή Μέγιστη
ανάλυση dpi στην αναπτυσσόµενη λίστα Ποιότητα εκτύπωσης.

– Τύπος χαρτιού: Έναν κατάλληλο τύπο φωτογραφικού χαρτιού
– Μέγεθος χαρτιού: Ένα κατάλληλο µέγεθος φωτογραφικού χαρτιού
– Προσανατολισµός: Κατακόρυφος ή Οριζόντιος

5. Ρυθµίστε κατάλληλα την τεχνολογία Real Life HP.
6. Κάντε κλικ στο OK, για να εκτυπώσετε τη φωτογραφία.
Χρησιµοποιήστε τη βοήθεια Τι είναι; για να ενηµερωθείτε σχετικά µε τις δυνατότητες που
εµφανίζονται στο πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή".

Τεχνολογίες Real Life HP
Με την τεχνολογία Real Life HP µπορείτε να έχετε καλύτερες φωτογραφίες. Μερικές από
τις τεχνολογίες που περιλαµβάνονται είναι η αυτόµατη εξάλειψη φαινοµένου κόκκινων
µατιών και ο προσαρµοζόµενος φωτισµός που βελτιώνουν την εµφάνιση των
λεπτοµερειών σε σκοτεινούς χώρους.

Άνοιγµα της τεχνολογίας Real Life HP
Ακολουθήστε τα εξής βήµατα για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Τεχνολογία Real
Life HP:

1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες εκτυπωτή.
2. Επιλέξτε την καρτέλα Χαρτί/Ποιότητα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουµπί Real

Life ψηφιακή φωτογραφία.

Χρησιµοποιήστε τις τεχνολογίες Real Life HP
Χρησιµοποιήστε το πλαίσιο διαλόγου τεχνολογίας Real Life HP για να ρυθµίσετε τις εξής
επιλογές:
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1. Αυτόµατη εξάλειψη φαινοµένου κόκκινων µατιών: Επιλέξτε Ενεργοποίηση, για
να εξαλείψετε ή να µειώσετε αυτόµατα το πρόβληµα των κόκκινων µατιών στη
φωτογραφία.

2. Φωτεινότητα φωτογραφίας: Βελτιώνεται αυτόµατα η φωτεινότητα και η αντίθεση
αχνών φωτογραφιών. Επιλέξτε Αυτόµατα ώστε το λογισµικό εκτυπωτή να
διορθώνει αυτόµατα τη φωτεινότητα της φωτογραφίας, εστιάζοντας µόνο στις
περιοχές που χρειάζονται τροποποίηση.

3. Προσαρµοζόµενος φωτισµός: Ρυθµίστε την έκθεση σε σκοτεινά σηµεία των
φωτογραφιών ώστε να είναι ευδιάκριτες οι λεπτοµέρειες. Επιλέξτε Αυτόµατα, για
να επιτρέψετε στο λογισµικό του εκτυπωτή να εξισορροπήσει αυτόµατα τη
φωτεινότητα.

4. SmartFocus: Βελτιώστε την ποιότητα και την καθαρότητα εικόνων χαµηλής
ανάλυσης, όπως είναι αυτές που "κατεβάζετε" από το Internet. Επιλέξτε
Ενεργοποίηση, για να επιτρέψετε στο λογισµικό του εκτυπωτή να κάνει πιο
ευκρινείς τις λεπτοµέρειες της εικόνας αυτόµατα.

5. Ευκρίνεια: Προσαρµόστε την ευκρίνεια κατά την προτίµησή σας. Επιλέξτε
Αυτόµατα για να επιτρέψετε στο λογισµικό του εκτυπωτή να ορίσει αυτόµατα το
επίπεδο ευκρίνειας της εικόνας.

6. Εξοµάλυνση: Εξοµάλυνση εικόνας. Επιλέξτε Αυτόµατα, για να επιτρέψετε στο
λογισµικό του εκτυπωτή να ορίσει αυτόµατα το επίπεδο εξοµάλυνσης της εικόνας.

Σηµείωση Εάν έχετε εγκαταστήσει το λογισµικό HP Photosmart Software,
µπορείτε να το χρησιµοποιήσετε για να επεξεργαστείτε και να βελτιώσετε
ψηφιακές φωτογραφίες.

Φωτογραφική κεφαλή εκτύπωσης
Η φωτογραφική κεφαλή εκτύπωσης, όταν χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε την κεφαλή
εκτύπωσης τριών χρωµάτων, αποδίδει φωτογραφίες ουσιαστικά χωρίς κόκκους.
Προσφέρει εκπληκτική αντοχή χρωµάτων, για φωτογραφίες που εκτυπώνονται σε
φωτογραφικό χαρτί πολύ ανώτερης ποιότητας HP.

Μπορείτε να αγοράσετε τη φωτογραφική κεφαλή εκτύπωσης ξεχωριστά, εάν δεν
συνοδεύει τον εκτυπωτή σας.

Εγκατάσταση της φωτογραφικής κεφαλής εκτύπωσης
Για να τοποθετήσετε τη φωτογραφική κεφαλή εκτύπωσης, αφαιρέστε την κεφαλή
εκτύπωσης µαύρου χρώµατος από τον εκτυπωτή και, στη συνέχεια, τοποθετήστε τη
φωτογραφική κεφαλή εκτύπωσης στη δεξιά πλευρά της βάσης των κεφαλών εκτύπωσης.
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Σηµείωση Για να προστατέψετε µία κεφαλή εκτύπωσης όταν δεν βρίσκεται
τοποθετηµένη στον εκτυπωτή, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες φύλαξης.

Χρήση της φωτογραφικής κεφαλής εκτύπωσης
1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες εκτυπωτή.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Συντοµεύσεις εκτύπωσης.
3. Στην αναπτυσσόµενη λίστα Τί θέλετε να κάνετε;, επιλέξτε είτε Φωτογραφική

εκτύπωση χωρίς περίγραµµα είτε Φωτογραφική εκτύπωση µε λευκό
περίγραµµα.

4. Στην αναπτυσσόµενη λίστα Ποιότητα εκτύπωσης, επιλέξτε Κανονική ή Βέλτιστη.

Σηµείωση Για ποιότητα µέγιστης ανάλυσης dpi, επιλέξτε την καρτέλα
Χαρτί/Ποιότητα και κάντε κλικ στην επιλογή Μέγιστη ανάλυση dpi στην
αναπτυσσόµενη λίστα Ποιότητα εκτύπωσης.

5. Από την αναπτυσσόµενη λίστα Τύπος χαρτιού, επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο
φωτογραφικού χαρτιού.

6. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθµίσεις εκτύπωσης επιθυµείτε και στη συνέχεια πατήστε
OK.

Αποθήκευση της φωτογραφικής κεφαλής εκτύπωσης
Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες, για τη φύλαξη της φωτογραφικής κεφαλής εκτύπωσης.

Μέγιστη ανάλυση dpi
Η ρύθµιση ποιότητας εκτύπωσης για µέγιστη ανάλυση dpi προσφέρει εκτύπωση
4.800x1.200 βελτιστοποιηµένων κουκκίδων ανά ίντσα (dpi).

Η βελτιστοποιηµένη ανάλυση 4800x1200 dpi είναι η ανάλυση µε την καλύτερη ποιότητα
για το συγκεκριµένο εκτυπωτή. Όταν επιλεγεί στο λογισµικό του εκτυπωτή µέγιστη
βελτιστοποιηµένη ανάλυση 4.800x1.200 dpi, η κεφαλή εκτύπωσης τριών χρωµάτων
εκτυπώνει στον τρόπο λειτουργίας βελτιστοποιηµένης ανάλυσης 4.800x1.200 (έως
4.800x1.200 βελτιστοποιηµένη ανάλυση dpi χρώµατος και είσοδο 1.200 dpi).

Αν έχει εγκατασταθεί επίσης µια φωτογραφική κεφαλή εκτύπωσης, η ποιότητα
εκτύπωσης βελτιώνεται. Μπορείτε να αγοράσετε µια φωτογραφική κεφαλή εκτύπωσης
ξεχωριστά, εάν δεν συνοδεύει τον εκτυπωτή σας.

Σηµείωση Η χρήση της µέγιστης ανάλυσης dpi αυξάνει το χρόνο εκτύπωσης
και απαιτεί πολύ χώρο στο σκληρό δίσκο.

Ακολουθήστε αυτά τα βήµατα για να εκτυπώσετε σε κατάσταση 4800x1200
βελτιστοποιηµένα dpi:

1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες εκτυπωτή.
2. Επιλέξτε την καρτέλα Χαρτί/Ποιότητα.
3. Στην αναπτυσσόµενη λίστα Ο τύπος είναι, επιλέξτε Περισσότερα και επιλέξτε τον

κατάλληλο τύπο φωτογραφικού χαρτού.
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4. Στην αναπτυσσόµενη λίστα Ποιότητα εκτύπωσης, επιλέξτε Μέγιστη ανάλυση
dpi.

5. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθµίσεις εκτύπωσης επιθυµείτε και στη συνέχεια πατήστε
OK.

Σηµείωση Κατά την εκτύπωση στη λειτουργία µέγιστης ανάλυσης dpi,
χρησιµοποιήστε φωτογραφικό χαρτί ανώτερης ποιότητας HP, για να βελτιώσετε
την απόδοση των χρωµάτων και τη λεπτοµέρεια στη φωτογραφία.

Προηγµένες ρυθµίσεις χρώµατος
Χρησιµοποιήστε το πλαίσιο διαλόγου Προηγµένες ρυθµίσεις χρώµατος, για να
προσαρµόσετε την εµφάνιση των εκτυπωµένων χρωµάτων των φωτογραφιών.

Η προσαρµογή αυτών των ρυθµίσεων έχει ως αποτέλεσµα τα χρώµατα της εκτυπωµένης
εικόνας να είναι διαφορετικά από αυτά που βλέπετε στην οθόνη του υπολογιστή.

Για να ορίσετε τις προηγµένες ρυθµίσεις χρώµατος, ακολουθήστε αυτά τα βήµατα:
1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες εκτυπωτή.
2. Επιλέξτε την καρτέλα Χρώµα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουµπί Προηγµένες

ρυθµίσεις χρώµατος.
Θα εµφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Προηγµένες ρυθµίσεις χρώµατος.

3. Μπορείτε να προσαρµόσετε τις παρακάτω ρυθµίσεις:
– Προηγµένες ρυθµίσεις χρώµατος: Προσαρµόστε τον Κορεσµό, τη

Φωτεινότητα και τον Τόνο χρώµατος, για να επηρεάσετε την εκτύπωση των
χρωµάτων.

– Ρυθµίσεις συγκεκριµένου χρώµατος: Προσαρµόστε τα ρυθµιστικά των
Κυανό, Ματζέντα, Κίτρινο και Μαύρο για να καθορίσετε το επίπεδο του κάθε
χρώµατος που χρησιµοποιείται κατά την εκτύπωση.

Σηµείωση Όταν προσαρµόσετε τις ρυθµίσεις χρώµατος, οι αλλαγές θα
εµφανιστούν στο πλαίσιο Προεπισκόπησης.

4. Μετά τον καθορισµό των ρυθµίσεων χρώµατος, πατήστε OK.
5. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθµίσεις εκτύπωσης επιθυµείτε και στη συνέχεια πατήστε

OK.

∆ιαχείριση χρωµάτων
Με τη διαχείριση χρώµατος καθορίζεται το εύρος των χρωµάτων που µπορούν να
εκτυπωθούν. Το λογισµικό του εκτυπωτή µετατρέπει τα χρώµατα της φωτογραφίας από
τις τρέχουσες ρυθµίσεις χρώµατος στην επιλογή διαχείρισης χρωµάτων που έχει
επιλεγεί.

Ακολουθήστε αυτά τα βήµατα για να κάνετε µία επιλογή διαχείρισης χρωµάτων:

1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες εκτυπωτή.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Χρώµα.
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3. Κάντε κλικ σε µία από τις ακόλουθες επιλογές στην αναπτυσσόµενη λίστα
∆ιαχείριση χρώµατος:
– ColorSmart/sRGB: Η επιλογή ColorSmart/sRGB είναι η καταλληλότερη για τις

περισσότερες εργασίες εκτύπωσης . Χρησιµοποιείται στα περισσότερα
έγγραφα που βασίζονται σε Web και σε διαδεδοµένες συσκευές απεικόνισης.

– AdobeRGB: Όταν χρησιµοποιείτε την επιλογή AdobeRGB για εκτύπωση από
επαγγελµατικό πρόγραµµα λογισµικού, απενεργοποιήστε τη διαχείριση
χρωµάτων από το πρόγραµµα ώστε το λογισµικό του εκτυπωτή να διαχειριστεί
το χρωµατικό χώρο. Χρησιµοποιήστε τη ρύθµιση AdobeRGB για φωτογραφίες
που αρχικά δηµιουργήθηκαν σε χρωµατικό χώρο AdobeRGB.

– ∆ιαχείριση από την εφαρµογή: Χρησιµοποιήστε αυτή την επιλογή, ώστε το
πρόγραµµα από το οποίο εκτυπώνετε να διαχειριστεί το χρώµα της
φωτογραφίας.

– ICM (Image Color Management/∆ιαχείριση χρώµατος εικόνας): Το ICM
είναι µια τεχνολογία της Microsoft που σας βοηθά να πραγµατοποιήσετε όσο
το δυνατόν περισσότερο πιστή εκτύπωση των χρωµάτων µιας εικόνας, ενός
γραφικού ή ενός αντικειµένου κειµένου, ώστε να διασφαλίσετε τη συνέπεια και
την ακρίβεια των χρωµάτων.

4. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθµίσεις εκτύπωσης επιθυµείτε και στη συνέχεια πατήστε
OK.

Γκρίζα φωτογραφική κεφαλή εκτύπωσης
Η γκρίζα φωτογραφική κεφαλή εκτύπωσης, σε συνδυασµό µε την κεφαλή εκτύπωσης
τριών χρωµάτων, εκτυπώνει ασπρόµαυρες φωτογραφίες υψηλής ποιότητας.

Μπορείτε να αγοράσετε τη γκρίζα φωτογραφική κεφαλή εκτύπωσης ξεχωριστά, αν δεν
συνοδεύει τον εκτυπωτή.

Εγκατάσταση της γκρίζας φωτογραφικής κεφαλής εκτύπωσης
Για να εγκαταστήσετε τη γκρίζα φωτογραφική κεφαλή εκτύπωσης, αφαιρέστε την κεφαλή
εκτύπωσης µαύρου χρώµατος από τον εκτυπωτή και στη συνέχεια εγκαταστήστε τη
γκρίζα φωτογραφική κεφαλή εκτύπωσης στο τµήµα που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά της
βάσης των κεφαλών εκτύπωσης του εκτυπωτή.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα εγκατάστασης κεφαλής
εκτύπωσης.

Χρήση της γκρίζας φωτογραφικής κεφαλής εκτύπωσης
Για να χρησιµοποιήσετε τη γκρίζα φωτογραφική κεφαλή εκτύπωσης, ακολουθήστε τα
βήµατα για εκτύπωση ασπρόµαυρων φωτογραφιών.
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Αποθήκευση της γκρίζας φωτογραφικής κεφαλής εκτύπωσης
Για να διατηρήσετε την καλή κατάσταση της κεφαλής εκτύπωσης, ακολουθήστε τις
οδηγίες αποθήκευσης της κεφαλής εκτύπωσης.

Exif Print
Το Exif Print (Exchangeable Image File Format 2.2) αποτελεί ένα διεθνές πρότυπο
ψηφιακής απεικόνισης το οποίο απλοποιεί την ψηφιακή φωτογραφία και βελτιώνει τις
εκτυπωµένες φωτογραφίες. Όταν η λήψη µιας φωτογραφίας γίνεται µε ψηφιακή κάµερα
που είναι συµβατή µε το Exif Print, το Exif Print καταγράφει πληροφορίες, όπως το χρόνο
έκθεσης, τον τύπο του φλας και τον κορεσµό των χρωµάτων και τις αποθηκεύει στο
αρχείο της εικόνας. Στη συνέχεια, το λογισµικό του εκτυπωτή HP Deskjet χρησιµοποιεί
αυτές τις πληροφορίες για να εκτελέσει αυτόµατα συγκεκριµένες βελτιώσεις για µια
εικόνα, για να δηµιουργήσει καταπληκτικές φωτογραφίες.

Για να εκτυπώσετε φωτογραφίες βελτιωµένες µε Exif Print, θα πρέπει να διαθέτετε τα
παρακάτω είδη:

● Ψηφιακή κάµερα που υποστηρίζει Exif Print
● Λογισµικό φωτογραφίας συµβατό µε Exif Print

Ακολουθήστε αυτά τα βήµατα για να εκτυπώσετε βελτιωµένες φωτογραφίες µε το Exif
Print:

1. Ανοίξτε τη φωτογραφία σε µια εφαρµογή που επιτρέπει την επεξεργασία, όπως το
HP Photosmart Software ή το Adobe Photoshop.

2. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες εκτυπωτή.
3. Επιλέξτε την καρτέλα Χαρτί/Ποιότητα.
4. Στην αναπτυσσόµενη λίστα Ο τύπος είναι, επιλέξτε Περισσότερα και επιλέξτε τον

κατάλληλο τύπο φωτογραφικού χαρτού.
5. Στην αναπτυσσόµενη λίστα Ποιότητα εκτύπωσης, επιλέξτε Κανονική, Βέλτιστη

ή Μέγιστη ανάλυση dpi.
6. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθµίσεις εκτύπωσης επιθυµείτε και στη συνέχεια πατήστε

OK.

Το λογισµικό του εκτυπωτή βελτιστοποιεί αυτόµατα την εκτυπωµένη εικόνα.

Φύλαξη και µεταχείριση φωτογραφικού χαρτιού
Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να διατηρήσετε την ποιότητα των φωτογραφικών
χαρτιών HP.

Φύλαξη
● Φυλάξτε το φωτογραφικό χαρτί που δεν χρησιµοποιείτε σε µία πλαστική σακούλα.

Να φυλάσσετε το συσκευασµένο φωτογραφικό χαρτί σε επίπεδη επιφάνεια, σε
δροσερό µέρος.

● Όταν είστε έτοιµοι να εκτυπώσετε, αφαιρέστε από την πλαστική σακούλα µόνο το
χαρτί που σκοπεύετε να χρησιµοποιήσετε άµεσα. Όταν τελειώσετε την εκτύπωση,
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βάλτε πίσω στην πλαστική σακούλα το φωτογραφικό χαρτί που δεν
χρησιµοποιήσατε.

● Μην αφήνετε χαρτί που δεν χρησιµοποιείται στο δίσκο χαρτιού. Το χαρτί ενδέχεται
να αρχίσει να τσαλακώνεται, γεγονός που θα µειώσει την ποιότητα των
φωτογραφιών.

Μεταχείριση
● Να κρατάτε πάντα το φωτογραφικό χαρτί από τις άκρες του. Τα δακτυλικά

αποτυπώµατα στο φωτογραφικό χαρτί µπορεί να µειώσουν την ποιότητα της
εκτύπωσης.

● Εάν οι γωνίες του φωτογραφικού χαρτιού κυρτώσουν περισσότερο από 10 mm (0,4
ίντσες), ισιώστε το χαρτί τοποθετώντας το σε σακούλα φύλαξης και στη συνέχεια
λυγίζοντάς το προς την αντίθετη κατεύθυνση, έως ότου το χαρτί να γίνει επίπεδο.
Για να γίνει σωστά η εκτύπωση, το φωτογραφικό χαρτί πρέπει να είναι επίπεδο.

Εξοικονόµηση χρηµάτων κατά την εκτύπωση
φωτογραφιών

Για να εξοικονοµήσετε χρήµατα και µελάνι όταν εκτυπώνετε φωτογραφίες,
χρησιµοποιήστε φωτογραφικό χαρτί HP καθηµερινής χρήσης και ρυθµίστε την ποιότητα
εκτύπωσης στην επιλογή Κανονική.

Το φωτογραφικό χαρτί HP καθηµερινής χρήσης έχει σχεδιαστεί για τη δηµιουργία
ποιοτικών φωτογραφιών µε λιγότερο µελάνι.

Σηµείωση Για φωτογραφίες υψηλότερης ποιότητας, χρησιµοποιήστε
φωτογραφικό χαρτί πολύ ανώτερης ποιότητας HP και ρυθµίστε την ποιότητα
εκτύπωσης στην επιλογή Βέλτιστη ή Μέγιστη ανάλυση dpi.

Άλλες φωτογραφικές εργασίες
Το HP Photosmart Software συντονίζει τις λειτουργίες των συσκευών εικόνας HP:
σαρωτές, κάµερες, εκτυπωτές και συσκευές all-in-one. Ανάλογα µε τις συσκευές που
έχετε εγκαταστήσει και τις δυνατότητές τους, µπορείτε γρήγορα να οργανώνετε, να
επεξεργάζεστε και να κάνετε κοινή χρήση των ψηφιακών σας εικόνων.

Οργάνωση, επεξεργασία και κοινή χρήση ψηφιακών εικόνων µε δηµιουργικούς
τρόπους
Εάν εκτελέσατε την προεπιλεγµένη τυπική εγκατάσταση για το λογισµικό του εκτυπωτή,
εγκαταστήσατε επίσης και το λογισµικό HP Photosmart Software. Χρησιµοποιήστε το HP
Photosmart Software για να:

● εκτυπώσετε φωτογραφίες και ψηφιακές εικόνες
● µεταφέρετε εικόνες από µια κάµερα ή µια κάρτα µνήµης
● προβάλλετε εικόνες ως προβολή διαφανειών
● επεξεργαστείτε εικόνες
● δηµιουργήσετε άλµπουµ φωτογραφιών και φέιγ βολάν
● κάνετε κοινή χρήση φωτογραφιών µε φίλους και συγγενείς
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Κοινή χρήση φωτογραφιών µε φίλους και συγγενείς
Εάν εκτελέσατε την προεπιλεγµένη τυπική εγκατάσταση για το λογισµικό του εκτυπωτή,
εγκαταστήσατε επίσης και το λογισµικό HP Photosmart Software. Εάν έχετε
εγκαταστήσει το HP Photosmart Software, ανατρέξτε στη βοήθεια του HP Photosmart
Software για να µάθετε πώς να χρησιµοποιείτε το λογισµικό για να επιλέγετε και να κάνετε
κοινή χρήση εύκολα εικόνων µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, χωρίς να χρησιµοποιείτε
µεγάλα αρχεία συνηµµένων.
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6 Εκτύπωση φωτογραφιών από
ψηφιακή κάµερα
Μάθετε πώς να εκτυπώνετε φωτογραφίες απευθείας από µια ψηφιακή κάµερα.
● Χρήση φωτογραφικής µηχανής PictBridge
● Χρήση τηλεφώνου τεχνολογίας Bluetooth µε κάµερα

Χρήση φωτογραφικής µηχανής PictBridge
Με µια κάµερα συµβατή µε PictBridge, δεν χρειάζεστε υπολογιστή για να εκτυπώσετε
ψηφιακές φωτογραφίες. Συνδέστε απλώς την κάµερα στη µπροστινή θύρα USB του
εκτυπωτή.

Σηµείωση Μην χρησιµοποιείτε άλλα βύσµατα εκτός από εκείνα φωτογραφικών
µηχανών συµβατών µε PictBridge και Bluetooth για σύνδεση στη µπροστινή
θύρα USB.

1 Μπροστινή θύρα USB

Σηµείωση Κατά την επικοινωνία δύο συσκευών PictBridge, αυτές παρέχουν
µόνο τις υπηρεσίες που είναι κοινές και στις δύο. Για παράδειγµα, κάποιες
κάµερες µπορεί να επιτρέπουν την εκτύπωση φωτογραφιών σε µορφή TIFF ή
JPEG µέσω µιας σύνδεσης PictBridge, αλλά, εφόσον ο εκτυπωτής δεν
υποστηρίζει αρχεία TIFF µέσω σύνδεσης PictBridge, µόνο η εκτύπωση
αρχείων JPEG είναι δυνατή.

Όταν υπάρχει συνδεδεµένη κάµερα συµβατή µε PictBridge στη µπροστινή θύρα USB,
σύµφωνα µε τις προεπιλεγµένες ρυθµίσεις εκτυπωτή, οι φωτογραφίες θα είναι
µεγέθους 4x6 ίντσες, χωρίς περίγραµµα, µε κατακόρυφο προσανατολισµό. Για
λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε την εκτύπωση από την κάµερα, ανατρέξτε στην
τεκµηρίωση που συνοδεύει την κάµερά.

Εκτύπωση PictBridge
Για να µπορείτε να εκτυπώνετε φωτογραφίες απευθείας από µια ψηφιακή κάµερα,
χρειάζεστε τα ακόλουθα στοιχεία:
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● Μια κάµερα συµβατή µε PictBridge
● Ένα καλώδιο USB ψηφιακής κάµερας

Ελέγξτε την τεκµηρίωση που συνοδεύει την κάµερα για να βεβαιωθείτε ότι η κάµερα
υποστηρίζει σύνδεση PictBridge.

Ακολουθήστε τα εξής βήµατα για να εκτυπώσετε φωτογραφίες από µια κάµερα συµβατή
µε PictBridge:

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιηµένος.
2. Για µικρές φωτογραφίες αφαιρέστε το δίσκο εξόδου. Για µεγάλες φωτογραφίες

σηκώστε το δίσκο εξόδου. Αφαιρέστε όλο το χαρτί από το δίσκο εισόδου.
3. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα αριστερά και στη συνέχεια τραβήξτε έξω

τον οδηγό µήκους χαρτιού.
4. Τοποθετήστε το φωτογραφικό χαρτί στο δίσκο εισόδου, µε την πλευρά που θα

εκτυπωθεί προς τα κάτω.
5. Σύρετε τους οδηγούς χαρτιού µέχρι να εφαρµόσουν σταθερά στο χαρτί.
6. Συνδέστε τη φωτογραφική µηχανή στη µπροστινή θύρα USB του εκτυπωτή,

χρησιµοποιώντας το καλώδιο USB που συνοδεύει τη φωτογραφική µηχανή.
7. Ενεργοποιήστε την κάµερα και ρυθµίστε την σε κατάσταση λειτουργίας PictBridge.

Εάν δεν ξέρετε πώς να ρυθµίσετε την κάµερα σε κατάσταση λειτουργίας PictBridge,
ανατρέξτε στην τεκµηρίωση που συνοδεύει την κάµερα.

Σηµείωση Όταν η κάµερα είναι συνδεδεµένη σωστά, ανάβει η ενδεικτική
λυχνία σύνδεσης. Η ενδεικτική λυχνία ανάβει σε πράσινο χρώµα κατά την
εκτύπωση από την κάµερα. Εάν η κάµερα δεν είναι συµβατή µε PictBridge
ή δεν βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας PictBridge, αναβοσβήνει η
φωτεινή ένδειξη σφάλµατος.
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1 Φωτεινή ένδειξη σύνδεσης
2 Φωτεινή ένδειξη σφάλµατος

Αφού συνδέσετε µε επιτυχία την κάµερα στον εκτυπωτή, µπορείτε να εκτυπώσετε τις
φωτογραφίες. Βεβαιωθείτε ότι το µέγεθος του χαρτιού που έχετε τοποθετήσει στον
εκτυπωτή ταιριάζει µε τις ρυθµίσεις της κάµερας. Ανατρέξτε στην τεκµηρίωση που
συνοδεύει την κάµερα για λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε την εκτύπωση από την
κάµερα.

Χρήση τηλεφώνου τεχνολογίας Bluetooth µε κάµερα
Αν έχετε τηλέφωνο µε κάµερα και ασύρµατη τεχνολογία Bluetooth, µπορείτε να
αγοράσετε τον προαιρετικό ασύρµατο προσαρµογέα εκτυπωτή HP Bluetooth και να
εκτυπώσετε από τηλέφωνο µε κάµερα χρησιµοποιώντας την ασύρµατη σύνδεση
Bluetooth.

Εκτύπωση φωτογραφιών από τηλέφωνο µε κάµερα και τεχνολογία Bluetooth
1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιηµένος.
2. Για µικρές φωτογραφίες αφαιρέστε το δίσκο εξόδου. Για µεγάλες φωτογραφίες

σηκώστε το δίσκο εξόδου. Αφαιρέστε όλο το χαρτί από το δίσκο εισόδου.
3. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα αριστερά και στη συνέχεια τραβήξτε έξω

τον οδηγό µήκους χαρτιού.
4. Τοποθετήστε το φωτογραφικό χαρτί στο δίσκο εισόδου, µε την πλευρά που θα

εκτυπωθεί προς τα κάτω.
5. Σύρετε τους οδηγούς χαρτιού µέχρι να εφαρµόσουν σταθερά στο χαρτί.
6. Συνδέστε τον ασύρµατο προσαρµογέα εκτύπωσης HP Bluetooth στην µπροστινή

θύρα USB του εκτυπωτή.
Εάν χρησιµοποιείτε φωτογραφικό χαρτί το οποίο έχει αποσπώµενη προεξοχή,
βεβαιωθείτε ότι η προεξοχή είναι στραµµένη µακριά από τον εκτυπωτή.
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1 Μπροστινή θύρα USB

Η φωτεινή ένδειξη του προσαρµογέα υποδηλώνει την κατάστασή του:

Ένδειξη Περιγραφή

Αναβοσβήνει µία φορά
ανά δευτερόλεπτο

Η συσκευή είναι εγκατεστηµένη και ενεργοποιηµένη.

Αναβοσβήνει γρήγορα Μια συσκευή αποστολής εντοπίζει τον προσαρµογέα
ασύρµατης εκτύπωσης HP.

Ανάβει σταθερά Ο προσαρµογέας ασύρµατης εκτύπωσης HP λαµβάνει
δεδοµένα.

7. Ακολουθήστε τις οδηγίες που θα βρείτε στην τεκµηρίωση που συνοδεύει την
ψηφιακή φωτογραφική µηχανή για την αποστολή φωτογραφιών στον εκτυπωτή.
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7 Εκτύπωση άλλων εγγράφων

ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο

Γράµµατα Έγγραφα Φάκελοι

Μπροσούρες Ευχετήριες κάρτες Καρτ-ποστάλ ∆ιαφάνειες

Ετικέτες Κάρτες ευρετηρίου Φυλλάδια Αφίσες

 

Πανό Σιδερότυπα Αυτοκόλλητα για
CD

 

Συµβουλές εκτύπωσης: Ελαχιστοποιήστε το κόστος και τον κόπο βελτιστοποιώντας
την ποιότητα των εκτυπώσεων µε τη χρήση αυτών των συµβουλών εκτύπωσης.

Λογισµικό του εκτυπωτή: Μάθετε για το λογισµικό του εκτυπωτή.

Ηλ. ταχυδροµείο

Οδηγίες
Μην υπερβείτε τη χωρητικότητα του δίσκου εισόδου: 150 φύλλα απλό χαρτί.

Προετοιµασία για εκτύπωση
1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιηµένος.
2. Σηκώστε τη θήκη εξόδου.
3. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα αριστερά και στη συνέχεια τραβήξτε έξω

τον οδηγό µήκους χαρτιού.
4. Τοποθετήστε απλό χαρτί στο δίσκο εισόδου και στη συνέχεια σπρώξτε το µέσα στον

εκτυπωτή µέχρι να σταµατήσει.
5. Σύρετε τους οδηγούς χαρτιού µέχρι να εφαρµόσουν σταθερά στο χαρτί.
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6. Χαµηλώστε το δίσκο εξόδου.

Εκτυπώστε
1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες εκτυπωτή.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Συντοµεύσεις εκτύπωσης.
3. Στην αναπτυσσόµενη λίστα Τι θέλετε να κάνετε;, επιλέξτε Γενική καθηµερινή

εκτύπωση ή Γρήγορη/οικονοµική εκτύπωση και στη συνέχεια καθορίστε τις
ακόλουθες ρυθµίσεις εκτύπωσης:
– Τύπος χαρτιού: Αυτόµατα ή Απλό χαρτί
– Μέγεθος χαρτιού: Ένα κατάλληλο µέγεθος χαρτιού

4. Επιλέξτε τις κατάλληλες τιµές στις παρακάτω ρυθµίσεις εκτύπωσης:
– Ποιότητα εκτύπωσης
– Πηγή χαρτιού
– Εκτύπωση σε κλίµακα του γκρι

5. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθµίσεις εκτύπωσης επιθυµείτε και στη συνέχεια πατήστε
OK.

Χρησιµοποιήστε τη βοήθεια Τι είναι; για να ενηµερωθείτε σχετικά µε τις δυνατότητες που
εµφανίζονται στο πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή".

Γράµµατα

Οδηγίες
● Μάθετε πώς να προσθέτετε ένα υδατογράφηµα στο γράµµα.
● Για βοήθεια σχετικά µε τη εκτύπωση πάνω σε φάκελο, ανατρέξτε στο θέµα φάκελοι.
● Μην υπερβείτε τη χωρητικότητα του δίσκου εισόδου: 150 φύλλα χαρτί.

Προετοιµασία για εκτύπωση
1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιηµένος.
2. Σηκώστε το δίσκο εξόδου.
3. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα αριστερά και στη συνέχεια τραβήξτε έξω

τον οδηγό µήκους χαρτιού.
4. Τοποθετήστε το χαρτί στο δίσκο Εισόδου και σπρώξτε το µέσα στον εκτυπωτή, µέχρι

να σταµατήσει.

Σηµείωση Εάν χρησιµοποιείτε εταιρικό επιστολόχαρτο, βεβαιωθείτε ότι το
επιστολόχαρτο είναι στραµµένο προς τα κάτω και προς το εσωτερικό του
εκτυπωτή.
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5. Σύρετε τους οδηγούς χαρτιού µέχρι να εφαρµόσουν σταθερά στο χαρτί.

6. Χαµηλώστε το δίσκο εξόδου.
Μην ξεδιπλώσετε το άκρο συγκράτησης της επέκτασης του δίσκου εξόδου όταν
εκτυπώνετε σε χαρτί µεγέθους legal.

Εκτυπώστε
1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες εκτυπωτή.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Συντοµεύσεις εκτύπωσης.
3. Στην αναπτυσσόµενη λίστα Τι θέλετε να κάνετε;, επιλέξτε Εκτύπωση

παρουσίασης και στη συνέχεια καθορίστε τις ακόλουθες επιλογές εκτύπωσης:
– Τύπος χαρτιού: Αυτόµατα ή Απλό χαρτί
– Μέγεθος χαρτιού: Ένα κατάλληλο µέγεθος χαρτιού

4. Επιλέξτε τις κατάλληλες τιµές στις παρακάτω ρυθµίσεις εκτύπωσης:
– Ποιότητα εκτύπωσης
– Πηγή χαρτιού

5. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθµίσεις εκτύπωσης επιθυµείτε και στη συνέχεια πατήστε
OK.

Χρησιµοποιήστε τη βοήθεια Τι είναι; για να ενηµερωθείτε σχετικά µε τις δυνατότητες που
εµφανίζονται στο πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή".

Έγγραφα

Οδηγίες
● Για πρόχειρα έγγραφα, χρησιµοποιήστε τη γρήγορη/οικονοµική εκτύπωση.
● Εξοικονόµηση χαρτιού µε την εκτύπωση διπλής όψης.
● Μάθετε πώς να προσθέτετε υδατογράφηµα στο έγγραφο.
● Μην υπερβείτε τη χωρητικότητα του δίσκου εισόδου: 150 φύλλα χαρτί.

Προετοιµασία για εκτύπωση
1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιηµένος.
2. Σηκώστε το δίσκο εξόδου.
3. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα αριστερά και στη συνέχεια τραβήξτε έξω

τον οδηγό µήκους χαρτιού.
4. Τοποθετήστε απλό χαρτί στο δίσκο εισόδου και στη συνέχεια σπρώξτε το µέσα στον

εκτυπωτή µέχρι να σταµατήσει.
5. Σύρετε τους οδηγούς χαρτιού µέχρι να εφαρµόσουν σταθερά στο χαρτί.
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1 Χαρτί letter ή Α4

2 Χαρτί Legal (προεξέχει από την άκρη του δίσκου Εισόδου)

6. Χαµηλώστε το δίσκο εξόδου.
Μην ξεδιπλώσετε το άκρο συγκράτησης της επέκτασης του δίσκου εξόδου όταν
εκτυπώνετε σε χαρτί µεγέθους legal.

Εκτυπώστε
1. Ανοίξτε το πλαίσιο Ιδιότητες εκτυπωτή.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Συντοµεύσεις εκτύπωσης.
3. Στην αναπτυσσόµενη λίστα Τι θέλετε να κάνετε;, επιλέξτε Γενική καθηµερινή

εκτύπωση ή Εκτύπωση παρουσίασης και στη συνέχεια καθορίστε τις ακόλουθες
ρυθµίσεις εκτύπωσης:
– Τύπος χαρτιού: Αυτόµατα ή Απλό χαρτί
– Μέγεθος χαρτιού: Ένα κατάλληλο µέγεθος χαρτιού

4. Επιλέξτε τις παρακάτω ρυθµίσεις εκτύπωσης:
– Ποιότητα εκτύπωσης
– Πηγή χαρτιού
– Εκτύπωση και στις δύο όψεις, εάν επιθυµείτε την εκτύπωση και στις δύο όψεις

του χαρτιού
5. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθµίσεις εκτύπωσης επιθυµείτε και στη συνέχεια πατήστε

OK.

Χρησιµοποιήστε τη βοήθεια Τι είναι; για να ενηµερωθείτε σχετικά µε τις δυνατότητες που
εµφανίζονται στο πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή".

Φάκελοι
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Οδηγίες
● Αποφύγετε τη χρήση φακέλων αν:

– έχουν άγκιστρα ή παράθυρα
– έχουν παχιές, ακανόνιστες ή στραβές άκρες
– έχουν γυαλιστερή ή ανάγλυφη επιφάνεια
– έχουν ζάρες, σχισίµατα ή άλλες φθορές

● Ευθυγραµµίστε τις άκρες των φακέλων πριν τους τοποθετήσετε στο δίσκο Εισόδου.
● Μην υπερβείτε τη χωρητικότητα του δίσκου εισόδου: 20 φάκελοι.

Προετοιµασία για εκτύπωση
Για να εκτυπώσετε έναν φάκελο, χρησιµοποιήστε τον τροφοδότη φωτογραφιών/
φακέλων.

Για να εκτυπώσετε πολλούς φακέλους, ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα:

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιηµένος.
2. Αφαιρέστε το δίσκο εξόδου και στη συνέχεια αφαιρέστε όλα τα χαρτιά από το δίσκο

εισόδου.
3. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα αριστερά και στη συνέχεια τραβήξτε έξω

τον οδηγό µήκους χαρτιού.
4. Τοποθετήστε τους φακέλους στο δίσκο Εισόδου, όσο το δυνατόν δεξιότερα.

Η πλευρά που θα εκτυπωθεί θα πρέπει να βρίσκεται προς τα κάτω και το φύλλο
που κλείνει το φάκελο στα αριστερά.

5. Σπρώξτε τους φακέλους µέσα στον εκτυπωτή, µέχρι να σταµατήσουν.
6. Σύρετε τους οδηγούς χαρτιού µέχρι να εφαρµόσουν σταθερά στους φακέλους.

7. Αντικαταστήστε τη θήκη εξόδου.

Εκτυπώστε
1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες εκτυπωτή.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Χαρτί/Ποιότητα και στη συνέχεια επιλέξτε τις ακόλουθες

ρυθµίσεις εκτύπωσης:
– Το µέγεθος είναι: Ένα κατάλληλο µέγεθος φακέλου
– Ο τύπος είναι: Αυτόµατα ή Απλό χαρτί

3. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθµίσεις εκτύπωσης επιθυµείτε και στη συνέχεια πατήστε
OK.

Χρησιµοποιήστε τη βοήθεια Τι είναι; για να ενηµερωθείτε σχετικά µε τις δυνατότητες που
εµφανίζονται στο πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή".
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Μπροσούρες

Οδηγίες
● Μην εκτυπώνετε έγγραφα χωρίς περίγραµµα στον εφεδρικό τρόπο λειτουργίας. Να

έχετε πάντοτε τοποθετηµένες στον εκτυπωτή σας δύο κεφαλές εκτύπωσης.
● Ανοίξτε το αρχείο σε ένα πρόγραµµα λογισµικού και ορίστε το µέγεθος της

µπροσούρας. Βεβαιωθείτε ότι το µέγεθος ανταποκρίνεται στο µέγεθος του χαρτιού
στο οποίο θέλετε να εκτυπώσετε την µπροσούρα.

● Μην υπερβείτε τη χωρητικότητα του δίσκου εισόδου: 25 φύλλα χαρτιού για
µπροσούρες.

Προετοιµασία για εκτύπωση
1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιηµένος.
2. Σηκώστε το δίσκο εξόδου.
3. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα αριστερά και στη συνέχεια τραβήξτε έξω

τον οδηγό µήκους χαρτιού.
4. Τοποθετήστε χαρτί µπροσούρας στο δίσκο εισόδου και στη συνέχεια σπρώξτε το

µέσα στον εκτυπωτή µέχρι να σταµατήσει.
5. Σύρετε τους οδηγούς χαρτιού µέχρι να εφαρµόσουν σταθερά στο χαρτί.

6. Χαµηλώστε το δίσκο εξόδου.

Εκτύπωση µπροσούρων χωρίς περίγραµµα
1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες εκτυπωτή.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Χαρτί/Ποιότητα και στη συνέχεια καθορίστε τις ακόλουθες

ρυθµίσεις εκτύπωσης:
– Το µέγεθος είναι: Ένα κατάλληλο µέγεθος χαρτιού
– Ο τύπος είναι: Επιλέξτε Περισσότερα και στη συνέχεια επιλέξτε κατάλληλο

χαρτί µπροσούρας ή άλλο τύπο χαρτιού.
Μην επιλέξετε Αυτόµατα.

Σηµείωση ∆εν είναι όλα τα µεγέθη και οι τύποι χαρτιού διαθέσιµοι για
εκτύπωση χωρίς περίγραµµα.

3. Επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής Εκτύπωση χωρίς περίγραµµα.
4. Ρυθµίστε την ποιότητα εκτύπωσης σε Βέλτιστη.
5. Κάντε κλικ στην καρτέλα Φινίρισµα, ρυθµίστε τον προσανατολισµός και στη

συνέχεια επιλέξτε Εκτύπωση σε δύο όψεις για να εκτυπώσετε στις δύο όψεις του
χαρτιού.

Κεφάλαιο 7

86 HP Deskjet 6980 series



Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Εκτύπωση σε δύο όψεις.
6. Κάντε κλικ στο OK, για να εκτυπώσετε.
Χρησιµοποιήστε τη βοήθεια Τι είναι; για να ενηµερωθείτε σχετικά µε τις δυνατότητες που
εµφανίζονται στο πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή".

Εκτύπωση µπροσούρων µε περίγραµµα
1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες εκτυπωτή.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Συντοµεύσεις εκτύπωσης.
3. Στην αναπτυσσόµενη λίστα Τι θέλετε να κάνετε;, επιλέξτε Εκτύπωση

παρουσίασης και στη συνέχεια καθορίστε τις ακόλουθες επιλογές εκτύπωσης:
– Τύπος χαρτιού: Ένα κατάλληλο χαρτί µπροσούρας.

Μην επιλέξετε Αυτόµατα.
– Μέγεθος χαρτιού: Ένα κατάλληλο µέγεθος χαρτιού

4. Επιλέξτε τις κατάλληλες τιµές στις παρακάτω ρυθµίσεις εκτύπωσης:
– Ποιότητα εκτύπωσης
– Εκτύπωση σε κλίµακα του γκρι
– Εκτύπωση και στις δύο όψεις

5. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθµίσεις εκτύπωσης επιθυµείτε και στη συνέχεια πατήστε
OK.

Χρησιµοποιήστε τη βοήθεια Τι είναι; για να ενηµερωθείτε σχετικά µε τις δυνατότητες που
εµφανίζονται στο πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή".

Ευχετήριες κάρτες
Οδηγίες
● Ξεδιπλώστε τις προδιπλωµένες κάρτες και στη συνέχεια τοποθετήστε τις στο δίσκο

εισόδου.
● Μην υπερβείτε τη χωρητικότητα του δίσκου εισόδου: 30 κάρτες.

Προετοιµασία για εκτύπωση
1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιηµένος.
2. Σηκώστε το δίσκο εξόδου και στη συνέχεια αφαιρέστε όλα τα χαρτιά από το δίσκο

εισόδου.
3. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα αριστερά και στη συνέχεια τραβήξτε έξω

τον οδηγό µήκους χαρτιού.
4. Ξεφυλλίστε τις άκρες των ευχετήριων καρτών για να τις διαχωρίσετε και µετά

ευθυγραµµίστε τις άκρες των φύλλων.
5. Τοποθετήστε τις ευχετήριες κάρτες στο δίσκο εισόδου µε την εκτυπώσιµη όψη

στραµµένη προς τα κάτω.
6. Σπρώξτε τις κάρτες µέσα στον εκτυπωτή, µέχρι να σταµατήσουν.
7. Σύρετε τους οδηγούς χαρτιού µέχρι να εφαρµόσουν σταθερά στο χαρτί.
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8. Χαµηλώστε το δίσκο εξόδου.

Εκτυπώστε

Σηµείωση Εάν το λογισµικό σας περιλαµβάνει τη λειτουργία εκτύπωσης
ευχετηρίων καρτών, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται στο πρόγραµµα
λογισµικού. Σε αντίθετη περίπτωση, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες εκτυπωτή.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Χαρτί/Ποιότητα και, στη συνέχεια, ορίστε τις παρακάτω

ρυθµίσεις εκτύπωσης:
– Το µέγεθος είναι: Ένα κατάλληλο µέγεθος κάρτας
– Η πηγή είναι: Επάνω δίσκος
– Ο τύπος είναι: Επιλέξτε Περισσότερα και στη συνέχεια επιλέξτε έναν

κατάλληλο τύπο κάρτας.
– Ποιότητα εκτύπωσης: Κανονική

3. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθµίσεις εκτύπωσης επιθυµείτε και στη συνέχεια πατήστε
OK.

Χρησιµοποιήστε τη βοήθεια Τι είναι; για να ενηµερωθείτε σχετικά µε τις δυνατότητες που
εµφανίζονται στο πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή".

Καρτ-ποστάλ

Αν το βοήθηµα αυτόµατης εκτύπωσης σε δύο όψεις µε µικρό
δίσκο χαρτιού είναι συνδεδεµένο µε τον εκτυπωτή, ακολουθήστε
τα εξής βήµατα για να εκτυπώσετε καρτ-ποστάλ µε το βοήθηµα
αυτόµατης εκτύπωσης σε δύο όψεις µε µικρό δίσκο χαρτιού.

Οδηγίες
● Να χρησιµοποιείτε µόνον κάρτες που ταιριάζουν στις προδιαγραφές µεγέθους

χαρτιού του εκτυπωτή. Για τις προδιαγραφές ανατρέξτε στον οδηγό αναφοράς που
συνοδεύει τον εκτυπωτή.

● Μην υπερβείτε τη χωρητικότητα του δίσκου εισόδου: 60 κάρτες.

Προετοιµασία για εκτύπωση
Για να εκτυπώσετε µία κάρτα, χρησιµοποιήστε τον τροφοδότη φωτογραφιών/φακέλων.
Για να εκτυπώσετε πολλές κάρτες, ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα:

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιηµένος.
2. Αφαιρέστε το δίσκο εξόδου και στη συνέχεια αφαιρέστε όλα τα χαρτιά από το δίσκο

εισόδου.
3. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα αριστερά και στη συνέχεια τραβήξτε έξω

τον οδηγό µήκους χαρτιού.
4. Τοποθετήστε τις κάρτες στο δίσκο Εισόδου, όσο το δυνατόν δεξιότερα.

Η πλευρά που θα εκτυπωθεί θα πρέπει να βρίσκεται προς τα κάτω και η κοντή άκρη
να δείχνει προς τον εκτυπωτή.
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5. Σπρώξτε τις κάρτες µέσα στον εκτυπωτή, µέχρι να σταµατήσουν.
6. Σύρετε τους οδηγούς χαρτιού, µέχρι να εφαρµόσουν σταθερά στην άκρη των

καρτών.

7. Αντικαταστήστε τη θήκη εξόδου.

Εκτυπώστε
1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες εκτυπωτή.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Χαρτί/Ποιότητα και στη συνέχεια καθορίστε τις ακόλουθες

ρυθµίσεις εκτύπωσης:
– Το µέγεθος είναι: Ένα κατάλληλο µέγεθος κάρτας
– Ο τύπος είναι: Αυτόµατα ή επιλέξτε Περισσότερα και στη συνέχεια επιλέξτε

έναν κατάλληλο τύπο κάρτας
– Η πηγή είναι: Επάνω δίσκος
– Ποιότητα εκτύπωσης: Κανονική ή Βέλτιστη

3. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθµίσεις εκτύπωσης επιθυµείτε και στη συνέχεια πατήστε
OK.

Χρησιµοποιήστε τη βοήθεια Τι είναι; για να ενηµερωθείτε σχετικά µε τις δυνατότητες που
εµφανίζονται στο πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή".

∆ιαφάνειες
Οδηγίες
Μην υπερβείτε τη χωρητικότητα του δίσκου εισόδου: 30 διαφάνειες.

Προετοιµασία για εκτύπωση
1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιηµένος.
2. Σηκώστε το δίσκο εξόδου και στη συνέχεια αφαιρέστε όλα τα χαρτιά από το δίσκο

εισόδου.
3. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα αριστερά και στη συνέχεια τραβήξτε έξω

τον οδηγό µήκους χαρτιού.
4. Τοποθετήστε τις διαφάνειες στο δίσκο Εισόδου.

Η πλευρά που θα εκτυπωθεί θα πρέπει να βρίσκεται προς τα κάτω και η κολλητική
ταινία προς τα επάνω και προς τον εκτυπωτή.
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5. Σπρώξτε προσεκτικά τις διαφάνειες στο εσωτερικό του εκτυπωτή µέχρι να
σταµατήσουν, έτσι ώστε οι κολλητικές ταινίες να µην εµπλέκονται η µία µε την άλλη.

6. Σύρετε τους οδηγούς χαρτιού µέχρι να εφαρµόσουν σταθερά πάνω στις διαφάνειες.
7. Χαµηλώστε το δίσκο εξόδου.

Εκτυπώστε
1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες εκτυπωτή.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Συντοµεύσεις εκτύπωσης.
3. Στην αναπτυσσόµενη λίστα Τι θέλετε να κάνετε;, επιλέξτε Εκτύπωση

παρουσίασης και στη συνέχεια καθορίστε τις ακόλουθες επιλογές εκτύπωσης:
– Τύπος χαρτιού: Αυτόµατα ή επιλέξτε Περισσότερα και στη συνέχεια επιλέξτε

έναν κατάλληλο τύπο διαφάνειας.
– Μέγεθος χαρτιού: Ένα κατάλληλο µέγεθος χαρτιού
– Πηγή χαρτιού: Επάνω δίσκος

4. Επιλέξτε τις κατάλληλες τιµές στις παρακάτω ρυθµίσεις εκτύπωσης:
– Ποιότητα εκτύπωσης
– Εκτύπωση σε κλίµακα του γκρι

5. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθµίσεις εκτύπωσης επιθυµείτε και στη συνέχεια πατήστε
OK.

Χρησιµοποιήστε τη βοήθεια Τι είναι; για να ενηµερωθείτε σχετικά µε τις δυνατότητες που
εµφανίζονται στο πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή".

Ετικέτες

Οδηγίες
● Να χρησιµοποιείτε µόνο χάρτινες, πλαστικές ή διάφανες ετικέτες που έχουν

σχεδιαστεί ειδικά για εκτυπωτές ψεκασµού.
● Να χρησιµοποιείτε µόνο πλήρη φύλλα ετικετών.
● Αποφύγετε τη χρήση ετικετών που κολλάνε, έχουν ζάρες ή αποκολλώνται από την

προστατευτική τους βάση.
● Μην υπερβείτε τη χωρητικότητα του δίσκου εισόδου: 30 φύλλα ετικετών

(χρησιµοποιείτε µόνο φύλλα µεγέθους Letter ή A4)

Προετοιµασία για εκτύπωση
1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιηµένος.
2. Σηκώστε το δίσκο εξόδου και στη συνέχεια αφαιρέστε όλα τα χαρτιά από το δίσκο

εισόδου.
3. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα αριστερά και στη συνέχεια τραβήξτε έξω

τον οδηγό µήκους χαρτιού.
4. Ξεφυλλίστε τις άκρες των φύλλων των ετικετών για να τα χωρίσετε και στη συνέχεια

ευθυγραµµίστε τις άκρες των φύλλων.
5. Τοποθετήστε τα φύλλα των ετικετών στο δίσκο εισόδου µε την πλευρά της ετικέτας

στραµµένη προς τα κάτω.
6. Σπρώξτε τα φύλλα µέσα στον εκτυπωτή µέχρι να σταµατήσουν.
7. Σύρετε τους οδηγούς χαρτιού σταθερά πάνω στα φύλλα.
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8. Χαµηλώστε το δίσκο εξόδου.

Εκτυπώστε

Σηµείωση Εάν το λογισµικό σας περιλαµβάνει τη λειτουργία εκτύπωσης
ετικετών, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται στο πρόγραµµα λογισµικού.
Σε αντίθετη περίπτωση, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες εκτυπωτή.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Συντοµεύσεις εκτύπωσης.
3. Στην αναπτυσσόµενη λίστα Τι θέλετε να κάνετε;, επιλέξτε Γενική καθηµερινή

εκτύπωση και στη συνέχεια καθορίστε τις ακόλουθες επιλογές εκτύπωσης:
– Τύπος χαρτιού: Αυτόµατα ή Απλό χαρτί
– Μέγεθος χαρτιού: Ένα κατάλληλο µέγεθος χαρτιού
– Πηγή χαρτιού: Επάνω δίσκος

4. Επιλέξτε τις κατάλληλες τιµές στις παρακάτω ρυθµίσεις εκτύπωσης:
– Ποιότητα εκτύπωσης
– Εκτύπωση σε κλίµακα του γκρι

5. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθµίσεις εκτύπωσης επιθυµείτε και στη συνέχεια πατήστε
OK.

Χρησιµοποιήστε τη βοήθεια Τι είναι; για να ενηµερωθείτε σχετικά µε τις δυνατότητες που
εµφανίζονται στο πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή".

Κάρτες ευρετηρίου και άλλα µέσα εκτύπωσης µικρού
µεγέθους

Αν το βοήθηµα αυτόµατης εκτύπωσης σε δύο όψεις µε µικρό
δίσκο χαρτιού είναι συνδεδεµένο µε τον εκτυπωτή,
ακολουθήστε τα εξής βήµατα για να εκτυπώσετε µικρού
µεγέθους µέσα µε το βοήθηµα αυτόµατης εκτύπωσης σε δύο
όψεις µε µικρό δίσκο χαρτιού.

Οδηγίες
● Να χρησιµοποιείτε µόνο κάρτες και µέσα εκτύπωσης µικρού µεγέθους που

ταιριάζουν στις προδιαγραφές µεγέθους χαρτιού του εκτυπωτή. Για τις
προδιαγραφές ανατρέξτε στον οδηγό αναφοράς που συνοδεύει τον εκτυπωτή.

● Μην υπερβείτε τη χωρητικότητα του δίσκου εισόδου: 60 κάρτες.
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Προετοιµασία για εκτύπωση
1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιηµένος.
2. Αφαιρέστε το δίσκο εξόδου και στη συνέχεια αφαιρέστε όλα τα χαρτιά από το δίσκο

εισόδου.
3. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα αριστερά και στη συνέχεια τραβήξτε έξω

τον οδηγό µήκους χαρτιού.
4. Τοποθετήστε τις κάρτες στο δίσκο Εισόδου, όσο το δυνατόν δεξιότερα.

Η πλευρά που θα εκτυπωθεί θα πρέπει να βρίσκεται προς τα κάτω και η κοντή άκρη
να δείχνει προς τον εκτυπωτή.

5. Σπρώξτε τις κάρτες µέσα στον εκτυπωτή, µέχρι να σταµατήσουν.
6. Σύρετε τους οδηγούς χαρτιού µέχρι να εφαρµόσουν σταθερά στις κάρτες.

7. Αντικαταστήστε τη θήκη εξόδου.

Εκτυπώστε
1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες εκτυπωτή.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Χαρτί/Ποιότητα και στη συνέχεια καθορίστε τις ακόλουθες

ρυθµίσεις εκτύπωσης:
– Το µέγεθος είναι: Ένα κατάλληλο µέγεθος κάρτας
– Ο τύπος είναι: Επιλέξτε Περισσότερα και στη συνέχεια επιλέξτε έναν

κατάλληλο τύπο κάρτας.
– Η πηγή είναι: Επάνω δίσκος

3. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθµίσεις εκτύπωσης επιθυµείτε και στη συνέχεια πατήστε
OK.

Χρησιµοποιήστε τη βοήθεια Τι είναι; για να ενηµερωθείτε σχετικά µε τις δυνατότητες που
εµφανίζονται στο πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή".

Φυλλάδια

Αν είναι συνδεδεµένο στον εκτυπωτή
κάποιο προαιρετικό βοήθηµα εκτύπωσης
σε δύο όψεις, ακολουθήστε τα βήµατα για
αυτόµατη εκτύπωση φυλλαδίου.

Η εκτύπωση φυλλαδίων τακτοποιεί αυτόµατα και αλλάζει το µέγεθος των σελίδων ενός
εγγράφου, ώστε η σειρά των σελίδων να είναι σωστή όταν το έγγραφο διπλώνεται σε
φυλλάδιο.
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Για παράδειγµα, εάν ένα φυλλάδιο τεσσάρων σελίδων εκτυπώθηκε και στις δύο πλευρές
του χαρτιού, οι σελίδες θα αλλάξουν σειρά και θα εκτυπωθούν ως εξής:

Οδηγίες
Μην υπερβείτε τη χωρητικότητα του δίσκου εισόδου: 150 φύλλα χαρτί.

Προετοιµασία για εκτύπωση
1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιηµένος.
2. Σηκώστε το δίσκο εξόδου.
3. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα αριστερά και στη συνέχεια τραβήξτε έξω

τον οδηγό µήκους χαρτιού.
4. Τοποθετήστε απλό χαρτί στο δίσκο εισόδου και στη συνέχεια σπρώξτε το µέσα στον

εκτυπωτή µέχρι να σταµατήσει.
5. Σύρετε τους οδηγούς χαρτιού µέχρι να εφαρµόσουν σταθερά στο χαρτί.

6. Χαµηλώστε το δίσκο εξόδου.

Εκτυπώστε
1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες εκτυπωτή.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Συντοµεύσεις εκτύπωσης.
3. Στην αναπτυσσόµενη λίστα Τί θέλετε να κάνετε;, επιλέξτε Εκτύπωση φυλλαδίου.
4. Στην αναπτυσσόµενη λίστα Εκτύπωση και στις δύο όψεις κάντε κλικ σε έναν από

τους ακόλουθους τρόπους βιβλιοδεσίας:
– Φυλλάδιο µε αριστερή ράχη
– Φυλλάδιο µε δεξιά ράχη
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5. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθµίσεις εκτύπωσης επιθυµείτε και στη συνέχεια πατήστε
OK.

6. Όταν σας ζητηθεί, τοποθετήστε πάλι το εκτυπωµένο χαρτί στο δίσκο εισόδου, όπως
φαίνεται παρακάτω.

7. Επιλέξτε Συνέχεια για να ολοκληρωθεί η εκτύπωση του φυλλαδίου.

Χρησιµοποιήστε τη βοήθεια Τι είναι; για να ενηµερωθείτε σχετικά µε τις δυνατότητες που
εµφανίζονται στο πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή".

Αφίσες

Οδηγίες
● Αφού εκτυπωθούν τα τµήµατα της αφίσας, κόψτε τις άκρες των φύλλων και ενώστε

τα φύλλα.

● Μην υπερβείτε τη χωρητικότητα του δίσκου εισόδου: 150 φύλλα χαρτί.

Προετοιµασία για εκτύπωση
1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιηµένος.
2. Σηκώστε το δίσκο εξόδου.
3. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα αριστερά και στη συνέχεια τραβήξτε έξω

τον οδηγό µήκους χαρτιού.
4. Τοποθετήστε απλό χαρτί στο δίσκο εισόδου και στη συνέχεια σπρώξτε το µέσα στον

εκτυπωτή µέχρι να σταµατήσει.
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5. Σύρετε τους οδηγούς χαρτιού µέχρι να εφαρµόσουν σταθερά στο χαρτί.

6. Χαµηλώστε το δίσκο εξόδου.

Εκτυπώστε
1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες εκτυπωτή.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Χαρτί/Ποιότητα και στη συνέχεια καθορίστε τις ακόλουθες

ρυθµίσεις εκτύπωσης:
– Το µέγεθος είναι: Ένα κατάλληλο µέγεθος χαρτιού
– Η πηγή είναι: Επάνω δίσκος
– Ο τύπος είναι: Αυτόµατα ή Απλό χαρτί

3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Φινίρισµα και στη συνέχεια καθορίστε τις ακόλουθες
ρυθµίσεις εκτύπωσης:
– Σελίδες ανά φύλλο και αφίσες: Αφίσα 2 x 2, Αφίσα 3 x 3, Αφίσα 4 x 4 ή

Αφίσα 5 x 5
– Προσανατολισµός: Κατακόρυφος ή Οριζόντιος

4. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθµίσεις εκτύπωσης επιθυµείτε και στη συνέχεια πατήστε
OK.

Χρησιµοποιήστε τη βοήθεια Τι είναι; για να ενηµερωθείτε σχετικά µε τις δυνατότητες που
εµφανίζονται στο πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή".

Σιδερότυπα

Οδηγίες
● Κατά την εκτύπωση κατοπτρικής εικόνας, το κείµενο και οι φωτογραφίες

αντιστρέφονται οριζοντίως σε σχέση µε την εικόνα που εµφανίζεται στην οθόνη του
υπολογιστή.

● Μην υπερβείτε τη χωρητικότητα του δίσκου εισόδου: 20 σιδερότυπα.
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Προετοιµασία για εκτύπωση
1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιηµένος.
2. Σηκώστε το δίσκο εξόδου και στη συνέχεια αφαιρέστε όλα τα χαρτιά από το δίσκο

εισόδου.
3. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα αριστερά και στη συνέχεια τραβήξτε έξω

τον οδηγό µήκους χαρτιού.
4. Τοποθετήστε το σιδερότυπο στο δίσκο Εισόδου, µε την πλευρά που θα εκτυπωθεί

προς τα κάτω.
5. Σπρώξτε το χαρτί µέσα στον εκτυπωτή, µέχρι να σταµατήσει.
6. Σύρετε τους οδηγούς χαρτιού µέχρι να εφαρµόσουν σταθερά στο χαρτί.

7. Χαµηλώστε το δίσκο εξόδου.

Εκτυπώστε

Σηµείωση Εάν το λογισµικό περιλαµβάνει τη λειτουργία εκτύπωσης
σιδεροτύπων, ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται στο πρόγραµµα του
λογισµικού. Σε αντίθετη περίπτωση, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες εκτυπωτή.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Χαρτί/Ποιότητα και στη συνέχεια καθορίστε τις ακόλουθες

ρυθµίσεις εκτύπωσης:
– Το µέγεθος είναι: Ένα κατάλληλο µέγεθος χαρτιού
– Ο τύπος είναι: Πατήστε Περισσότερα και επιλέξτε Σιδερότυπο χαρτί HP.
– Η πηγή είναι: Επάνω δίσκος
– Ποιότητα εκτύπωσης: Κανονική ή Βέλτιστη

3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Φινίρισµα.
4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Κατοπτρική εικόνα.

Σηµείωση Ορισµένα προγράµµατα λογισµικού για σιδερότυπα δεν
απαιτούν τη ρύθµιση εκτύπωσης κατοπτρικής εικόνας.

5. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθµίσεις εκτύπωσης επιθυµείτε και στη συνέχεια πατήστε
OK.

Χρησιµοποιήστε τη βοήθεια Τι είναι; για να ενηµερωθείτε σχετικά µε τις δυνατότητες που
εµφανίζονται στο πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή".

Πανό
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Οδηγίες
● Αφαιρέστε τις διάτρητες λωρίδες από το χαρτί για πανό πριν το τοποθετήσετε στο

δίσκο εισόδου.

● Μην υπερβείτε τη χωρητικότητα του δίσκου εισόδου: 20 φύλλα.

Προετοιµασία για εκτύπωση
1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιηµένος.
2. Αφαιρέστε το δίσκο εξόδου και στη συνέχεια αφαιρέστε όλα τα χαρτιά από το δίσκο

εισόδου.
3. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα αριστερά και στη συνέχεια τραβήξτε έξω

τον οδηγό µήκους χαρτιού.
4. Τοποθετήστε το χαρτί για πανό στο δίσκο εισόδου έτσι ώστε η ελεύθερη άκρη να

βρίσκεται στην κορυφή της στοίβας χαρτιού και να είναι στραµµένη προς τον
εκτυπωτή.

1 Ελεύθερη άκρη

5. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού µέχρι να εφαρµόσει σταθερά στο χαρτί.

Σηµείωση Κατά την εκτύπωση πανό, αφήστε το δίσκο εξόδου έξω από τον
εκτυπωτή.
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Εκτύπωση
Ανατρέξτε στη βοήθεια "Τι είναι..." για να µάθετε περισσότερες λεπτοµέρειες για τις
δυνατότητες που βλέπετε στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες εκτυπωτή.
1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες εκτυπωτή.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Χαρτί/Ποιότητα και στη συνέχεια καθορίστε τις ακόλουθες

ρυθµίσεις εκτύπωσης:
– Το µέγεθος είναι: Letter ή A4
– Η πηγή είναι: Επάνω δίσκος
– Ο τύπος είναι: Χαρτί για πανό HP

3. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθµίσεις εκτύπωσης επιθυµείτε και στη συνέχεια πατήστε
OK.

Αυτοκόλλητα για CD/DVD

Οδηγίες
● Ανατρέξτε στις οδηγίες που συνοδεύουν τα µέσα για τις πιο ενηµερωµένες

συµβουλές εκτύπωσης.
● Για να αποφύγετε την πρόκληση ζηµιάς στον εκτυπωτή, µην τοποθετείτε το φύλλο

αυτοκόλλητου χαρτιού περισσότερες από µία φορά στον εκτυπωτή.
● Εάν διαχωρίσετε οποιοδήποτε µέρος του αυτοκόλλητου από το προστατευτικό

φύλλο χαρτιού πριν την εκτύπωση, µπορεί να προκαλέσετε ζηµιά στον εκτυπωτή.
Βεβαιωθείτε ότι το αυτοκόλλητο καλύπτει ολόκληρο το προστατευτικό φύλλο και δεν
υπάρχουν εκτεθειµένα µέρη.

● Μην χρησιµοποιείτε αυτοκόλλητα που διαχωρίζονται από το προστατευτικό φύλλο
ή είναι τσαλακωµένα, ζαρωµένα ή κατεστραµµένα µε οποιονδήποτε τρόπο.

● Εάν τα αυτοκόλλητα φύλλα δεν τροφοδοτούνται εύκολα στον εκτυπωτή, δοκιµάστε
ένα από τα παρακάτω:
– Τοποθετήστε στο δίσκου εισόδου λιγότερα φύλλα από όσα χωράει.
– Ξεφυλλίστε τη στοίβα µε τα αυτοκόλλητα.
– Τροφοδοτήστε ένα ένα τα αυτοκόλλητα.

Προετοιµασία για εκτύπωση

Τοποθέτηση χαρτιού
1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιηµένος.
2. Αφαιρέστε το δίσκο εξόδου και στη συνέχεια αφαιρέστε όλα τα χαρτιά από το δίσκο

εισόδου.
3. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα αριστερά και στη συνέχεια τραβήξτε έξω

τον οδηγό µήκους χαρτιού.
4. Τοποθετήστε ένα φύλλο σπρώχνοντάς το µέσα στον εκτυπωτή µέχρι να σταµατήσει.
5. Σύρετε τους οδηγούς χαρτιού µέχρι να εφαρµόσουν σταθερά στο φύλλο.
6. Αντικαταστήστε τη θήκη εξόδου.

Για να απλοποιήσετε τη λήψη δειγµάτων και φύλλων εξάσκησης, ορίστε το πρόγραµµα
Adobe Acrobat Reader 5.0 ή νεότερη έκδοση ως το προεπιλεγµένο πρόγραµµα
ανάγνωσης αρχείων PDF, ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες:
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Ορισµός του Acrobat ως το προεπιλεγµένο πρόγραµµα ανάγνωσης αρχείων PDF
1. Κάντε δεξί κλικ πάνω σε οποιοδήποτε αρχείο PDF στον υπολογιστή.
2. Από το κύριο µενού επιλέξτε Άνοιγµα µε.
3. Κάντε κλικ στο Επιλογή προγράµµατος.
4. Επιλέξτε Acrobat Reader ή Adobe Reader 5.0 ή νεότερη έκδοση.
5. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Να χρησιµοποιείται πάντα το επιλεγµένο

πρόγραµµα για το άνοιγµα αρχείων αυτού του είδους.

Για εύχρηστα πρότυπα για τη δηµιουργία προσωπικών αυτοκόλλητων, επισκεφτείτε τη
σελίδα www.hp.com.

Εκτύπωση

Σηµείωση Πριν εκτυπώσετε ένα αυτοκόλλητο, εκτυπώστε µια δοκιµαστική
σελίδα για να ελέγξετε τη διάταξη του σχεδίου. Το σχέδιο ίσως χρειάζεται µικρή
προσαρµογή.

1. Επιλέξτε Εκτύπωση από το πρόγραµµα λογισµικού.
2. Επιλέξτε τον εκτυπωτή από το πλαίσιο διαλόγου Εκτύπωση.
3. Επιλέξτε Ιδιότητες.
4. Επιλέξτε το µέγεθος χαρτιού Letter (8,5x11 ίντσες).
5. Επιλέξτε τον τύπο χαρτιού HP Premium Plus.
6. Επιλέξτε Βέλτιστη ποιότητα εικόνας.
7. Επιλέξτε τα παρακάτω:

– Κλίµακα σελίδας: Καµία
– Αυτόµατη περιστροφή και κεντράρισµα: Απενεργοποιηµένη

8. Κάντε κλικ στο OK.
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8 Συµβουλές εκτύπωσης
Εξοικονόµηση χρόνου
● Χρησιµοποιήστε την καρτέλα Συντοµεύσεις εκτύπωσης.
● ∆ηµιουργήστε γρήγορες ρυθµίσεις εργασίας εκτύπωσης για έγγραφα που

εκτυπώνετε συχνά.
● Χρησιµοποιήστε το βοήθηµα δίσκου απλού χαρτιού 250 φύλλων για να µην

τοποθετείτε χαρτί στον εκτυπωτή συχνά.
● Ρυθµίστε τη σειρά εκτύπωσης των σελίδων.
Εξοικονόµηση χρηµάτων
● Χρησιµοποιήστε Γρήγορη/οικονοµική εκτύπωση.
● Εκτυπώστε πολλές σελίδες σε ένα φύλλο χαρτί.
● Εκτυπώστε ένα έγγραφο σε δύο όψεις αυτόµατα ή µη αυτόµατα.
● Χρησιµοποιήστε φωτογραφικό χαρτί HP καθηµερινής χρήσης για να εξοικονοµήσετε

χρήµατα και µελάνι όταν εκτυπώνετε φωτογραφίες.

Βελτίωση της ποιότητας των εκτυπώσεων
● Κάντε προεπισκόπηση του εγγράφου πριν το εκτυπώσετε.
● Εκτυπώστε σε προσαρµοσµένο µέγεθος χαρτιού.
● Επιλέξτε το σωστό τύπο χαρτιού.
● Επιλέξτε τη σωστή ποιότητα χαρτιού.
● Αλλάξτε το µέγεθος του εγγράφου αν απαιτείται.
● Προσθέστε υδατογράφηµα.
● Εκτυπώστε µπροσούρα χωρίς περίγραµµα.

Συντοµεύσεις εκτύπωσης
Η καρτέλα "Συντοµεύσεις εκτύπωσης" διευκολύνει τη ρύθµιση επιλογών εκτύπωσης για
τα έγγραφα που θέλετε να εκτυπώσετε.

Χρησιµοποιήστε την καρτέλα "Συντοµεύσεις εκτύπωσης" για τις παρακάτω εργασίες
εκτύπωσης:

● Γενική καθηµερινή εκτύπωση
● Εκτύπωση φωτογραφιών χωρίς περίγραµµα
● Εκτύπωση φωτογραφιών µε λευκό περίγραµµα
● Γρήγορη/οικονοµική εκτύπωση
● Εκτύπωση παρουσίασης
● Εκτύπωση διπλής όψης
● Εκτύπωση καρτ-ποστάλ

Γρήγορη/οικονοµική εκτύπωση
Επιλέξτε Γρήγορη/οικονοµική εκτύπωση για γρήγορες εκτυπώσεις πρόχειρης ποιότητας.
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Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να χρησιµοποιήσετε τη Γρήγορη/οικονοµική
εκτύπωση:

1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες εκτυπωτή.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Συντοµεύσεις εκτύπωσης.
3. Στην αναπτυσσόµενη λίστα Τι θέλετε να κάνετε;, επιλέξτε Γρήγορη/οικονοµική

εκτύπωση.
4. Ορίστε τις ρυθµίσεις εκτύπωσης που επιθυµείτε.
5. Κάντε κλικ στο OK.

Χρησιµοποιήστε τη βοήθεια Τι είναι; για να ενηµερωθείτε σχετικά µε τις δυνατότητες που
εµφανίζονται στο πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες εκτυπωτή.

Γενική καθηµερινή εκτύπωση
Χρησιµοποιήστε τη γενική καθηµερινή εκτύπωση για να εκτυπώσετε έγγραφα γρήγορα.

● Έγγραφα
● ηλεκτρονικό ταχυδροµείο

Εκτύπωση παρουσίασης
Χρησιµοποιήστε την εκτύπωση παρουσίασης, για να εκτυπώσετε έγγραφα υψηλής
ποιότητας, όπως:

● Γράµµατα
● Μπροσούρες
● ∆ιαφάνειες

Εκτύπωση σε κλίµακα του γκρι
Για να εκτυπώσετε σε κλίµακα του γκρι ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα:

1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες εκτυπωτή.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Χρώµα.
3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εκτύπωση σε κλίµακα του γκρι και στη συνέχεια

επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:
– Υψηλή ποιότητα: Επιλέξτε αυτή τη ρύθµιση για φωτογραφίες και εκτυπώσεις

υψηλής ποιότητας.
– Μόνο η µαύρη κεφαλή εκτύπωσης: Επιλέξτε αυτή τη ρύθµιση για γρήγορη,

οικονοµική εκτύπωση.
4. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθµίσεις εκτύπωσης επιθυµείτε και στη συνέχεια πατήστε

OK.
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Επιλογή ποιότητας εκτύπωσης
Για να επιλέξετε την ποιότητα εκτύπωσης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα:

1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες εκτυπωτή.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Συντοµεύσεις εκτύπωσης.
3. Κάντε κλικ σε µια από τις παρακάτω επιλογές της αναπτυσσόµενης λίστας Ποιότητα

εκτύπωσης:
– Γρήγορη/Πρόχειρη: Η εκτύπωση γίνεται µε τη µεγαλύτερη ταχύτητα ενώ

χρησιµοποιείται η µικρότερη δυνατή ποσότητα µελανιού.
– Γρήγορη/Κανονική: Η εκτύπωση γίνεται µε µεγαλύτερη ταχύτητα σε σχέση µε

την Κανονική και µε καλύτερη ποιότητα σε σχέση µε τη Γρήγορη/Πρόχειρη.
– Κανονική: Ο καλύτερος συνδυασµός ποιότητας και ταχύτητας εκτύπωσης.

Αυτή η ρύθµιση είναι κατάλληλη για τους περισσότερους τύπους εγγράφων.
– Βέλτιστη: Εκτύπωση υψηλής ποιότητας.
– Μέγιστη ανάλυση dpi: Παρέχει την υψηλότερη δυνατή ποιότητα εκτύπωσης,

αλλά ο χρόνος εκτύπωσης είναι µεγαλύτερος από ό,τι στον τρόπο
λειτουργίας Βέλτιστη και απαιτείται πολύς χώρος στο δίσκο.

Σηµείωση Η επιλογή Μέγιστη ανάλυση dpi είναι διαθέσιµη στην
καρτέλα Χαρτί/Ποιότητα.

Σηµείωση Οι επιλογές ποιότητας εκτύπωσης που είναι διαθέσιµες στην
καρτέλα Συντοµεύσεις εκτύπωσης διαφέρουν, ανάλογα µε τον τύπο εγγράφου
που εκτυπώνετε.

Ρύθµιση της σειράς σελίδων
Η σειρά σελίδων καθορίζει τη σειρά µε την οποία θα εκτυπωθούν έγγραφα πολλών
σελίδων.

Για να ρυθµίσετε τη σειρά των σελίδων, ακολουθήστε αυτά τα βήµατα:
1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες εκτυπωτή.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρηµένους.
3. Επιλέξτε Επιλογές εγγράφου και στη συνέχεια πατήστε Επιλογές διάταξης.
4. Επιλέξτε µία από τις παρακάτω επιλογές σειράς σελίδων:

– Εµπρός προς τα πίσω: Εκτυπώνει την πρώτη σελίδα του εγγράφου στο τέλος.
Η ρύθµιση αυτή εξοικονοµεί χρόνο, διότι δεν χρειάζεται να αλλάξετε τη σειρά
των εκτυπωµένων σελίδων. Είναι η κατάλληλη ρύθµιση για τις περισσότερες
εργασίες εκτύπωσης.

– Πίσω προς τα εµπρός: Εκτυπώνει την τελευταία σελίδα του εγγράφου στο
τέλος.

5. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθµίσεις εκτύπωσης επιθυµείτε και στη συνέχεια πατήστε
OK.

Εκτύπωση πολλών σελίδων σε ένα φύλλο χαρτί
Χρησιµοποιήστε το λογισµικό του εκτυπωτή για να εκτυπώσετε πολλές σελίδες ενός
εγγράφου σε ένα φύλλο χαρτί. Το λογισµικό του εκτυπωτή αλλάζει αυτόµατα το µέγεθος
του κειµένου του εγγράφου και της εικόνας για να χωράει στην εκτυπωµένη σελίδα.
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Ακολουθήστε αυτά τα βήµατα για να εκτυπώσετε πολλές σελίδες ενός εγγράφου σε ένα
φύλλο χαρτί:

1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες εκτυπωτή.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Φινίρισµα.
3. Από την αναπτυσσόµενη λίστα Σελίδες ανά φύλλο και αφίσες, επιλέξτε τον αριθµό

των σελίδων που θέλετε να εµφανίζονται σε κάθε φύλλο χαρτιού.
4. Αν θέλετε να εµφανίζεται ένα περίγραµµα γύρω από κάθε εικόνα σελίδας που

εκτυπώνεται στο φύλλο χαρτιού, επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής Εκτύπωση
περιγράµµατος σελίδας.

5. Στην αναπτυσσόµενη λίστα Η σειρά σελίδων είναι, επιλέξτε µια διάταξη για κάθε
φύλλο χαρτιού.

6. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθµίσεις εκτύπωσης επιθυµείτε και στη συνέχεια πατήστε
OK.

Προεπισκόπηση εκτύπωσης
Χρησιµοποιήστε τη λειτουργία προεπισκόπησης, για να προβάλετε την εκτύπωση στον
υπολογιστή, προτού εκτυπώσετε ένα έγγραφο. Εάν η εκτύπωση δεν φαίνεται σωστή,
µπορείτε να ακυρώσετε την εργασία εκτύπωσης και να προσαρµόσετε τις ρυθµίσεις
εκτύπωσης όπως απαιτείται.

Για να ελέγξετε την προεπισκόπηση ενός εγγράφου προς εκτύπωση, ακολουθήστε αυτά
τα βήµατα:

1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες εκτυπωτή.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Φινίρισµα.
3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Προβολή προεπισκόπησης εκτύπωσης.
4. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθµίσεις εκτύπωσης επιθυµείτε και στη συνέχεια πατήστε

OK.
Πριν ξεκινήσει η εκτύπωση του εγγράφου, εµφανίζεται η προεπισκόπηση.

5. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
– Κάντε κλικ στο Αρχείο και στη συνέχεια Εκτύπωση στον HP Deskjet για να

εκτυπώσετε το έγγραφο.
– Κάντε κλικ στο Αρχείο και στη συνέχεια επιλέξτε Ακύρωση εκτύπωσης για να

ακυρώσετε µια εργασία εκτύπωσης. Προσαρµόστε κατάλληλα τις ρυθµίσεις
εκτύπωσης πριν προσπαθήσετε να εκτυπώσετε ξανά το έγγραφο.

Ορισµός προσαρµοσµένου µεγέθους χαρτιού
Χρησιµοποιήστε το πλαίσιο διαλόγου "Προσαρµοσµένο µέγεθος χαρτιού", για να
εκτυπώσετε σε ειδικό µέγεθος χαρτιού.

Σηµείωση Αυτή η δυνατότητα δεν είναι διαθέσιµη για όλους τους τύπους
χαρτιού.

Ακολουθήστε αυτά τα βήµατα, για να ορίσετε ένα προσαρµοσµένο µέγεθος χαρτιού:

1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες εκτυπωτή.
2. Επιλέξτε την καρτέλα Χαρτί/Ποιότητα.
3. Κάντε κλικ στο κουµπί Προσαρµοσµένο.

Εµφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Προσαρµοσµένο µέγεθος χαρτιού.
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4. Στην αναπτυσσόµενη λίστα Όνοµα, επιλέξτε ένα όνοµα για το προσαρµοσµένο
µέγεθος χαρτιού.

5. Καταχωρήστε τις διαστάσεις του χαρτιού στα πλαίσια Πλάτος και Μήκος.
Οι ελάχιστες και οι µέγιστες δυνατές διαστάσεις εµφανίζονται κάτω από κάθε
πλαίσιο.

6. Επιλέξτε τη µονάδα µέτρησης: Ίντσες ή Χιλιοστά.
7. Επιλέξτε Αποθήκευση, για να αποθηκεύσετε το προσαρµοσµένο µέγεθος χαρτιού.
8. Επιλέξτε OK για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Προσαρµοσµένο µέγεθος

χαρτιού.

Επιλογή τύπου χαρτιού
Για να καθορίσετε τον τύπο χαρτιού που θα χρησιµοποιηθεί για µια εργασία εκτύπωσης,
επιλέξτε Αυτόµατα για να ενεργοποιήσετε την επιλογή του αυτόµατου αισθητήρα τύπου
χαρτιού ή επιλέξτε έναν συγκεκριµένο τύπο χαρτιού.

Χρήση του αυτόµατου αισθητήρα τύπου χαρτιού
Η ρύθµιση Αυτόµατα είναι η προεπιλεγµένη ρύθµιση τύπου χαρτιού. Όταν
χρησιµοποιείται, ο αυτόµατος αισθητήρας τύπου χαρτιού επιλέγει αυτόµατα τις ρυθµίσεις
εκτύπωσης που είναι κατάλληλες για το µέσο στο οποίο εκτυπώνετε, ειδικά όταν
χρησιµοποιούνται χαρτί και µέσα εκτύπωσης HP.

Σηµείωση Ο αυτόµατος ανιχνευτής τύπου χαρτιού δεν µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για έγγραφα που εκτυπώνονται από το βοήθηµα δίσκου απλού
χαρτιού 250 φύλλων.

Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να χρησιµοποιήσετε τον αυτόµατο αισθητήρα τύπου
χαρτιού:

1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες εκτυπωτή.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Συντοµεύσεις εκτύπωσης.
3. Από την αναπτυσσόµενη λίστα Τύπος χαρτιού, επιλέξτε Αυτόµατα.
4. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθµίσεις εκτύπωσης επιθυµείτε και στη συνέχεια πατήστε

OK.

Σηµείωση Μην χρησιµοποιείτε τη ρύθµιση Αυτόµατα για εκτυπώσεις υψηλής
ποιότητας. Αντ' αυτού, επιλέξτε συγκεκριµένο τύπο χαρτιού.

Επιλογή συγκεκριµένου τύπου χαρτιού
Όταν εκτυπώνετε σε υψηλότερη ποιότητα, η HP συνιστά την επιλογή συγκεκριµένου
τύπου χαρτιού.

Ακολουθήστε αυτά τα βήµατα, για να επιλέξετε ένα συγκεκριµένο τύπο χαρτιού:

1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες εκτυπωτή.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Συντοµεύσεις εκτύπωσης.
3. Από την αναπτυσσόµενη λίστα Τύπος χαρτιού, επιλέξτε έναν κατάλληλο τύπο

χαρτιού.
4. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθµίσεις εκτύπωσης επιθυµείτε και στη συνέχεια πατήστε

OK.
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Επιλογή πηγής χαρτιού
Η τροφοδοσία χαρτιού στον εκτυπωτή µπορεί να γίνει από τρεις δίσκους:

∆ίσκος εισόδου
Βοήθηµα δίσκου απλού
χαρτιού 250 φύλλων

Βοήθηµα αυτόµατης
εκτύπωσης σε δύο όψεις µε
µικρό δίσκο χαρτιού

Για να επιλέξετε πηγή χαρτιού, ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα:

1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες εκτυπωτή.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Συντοµεύσεις εκτύπωσης ή στην καρτέλα Χαρτί/

Ποιότητα.
3. Βρείτε την κατάλληλη αναπτυσσόµενη λίστα:

Καρτέλα Αναπτυσσόµενη λίστα

Συντοµεύσεις εκτύπωσης Πηγή χαρτιού

Χαρτί/Ποιότητα Η πηγή είναι

Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθµίσεις εκτύπωσης επιθυµείτε και στη συνέχεια πατήστε
OK.

4. Κάντε κλικ σε µία από τις ακόλουθες επιλογές στην αναπτυσσόµενη λίστα:
– Επάνω δίσκος: Η εκτύπωση γίνεται από το δίσκο εισόδου.
– Κάτω δίσκος: Η εκτύπωση γίνεται από το βοήθηµα δίσκου απλού χαρτιού 250

φύλλων.
– Επάνω, έπειτα κάτω: Η εκτύπωση γίνεται από το δίσκο εισόδου. Αν ο δίσκος

εισόδου είναι άδειος, η εκτύπωση γίνεται από το βοήθηµα δίσκου απλού
χαρτιού 250 φύλλων.

– Κάτω, έπειτα επάνω: Η εκτύπωση γίνεται από το βοήθηµα δίσκου απλού
χαρτιού 250 φύλλων. Αν το βοήθηµα είναι άδειο, η εκτύπωση γίνεται από το
δίσκο εισόδου.

– Πίσω δίσκος: Η εκτύπωση γίνεται από το βοήθηµα αυτόµατης εκτύπωσης σε
δύο όψεις µε µικρό δίσκο χαρτιού. Αυτή η επιλογή εµφανίζεται µόνο αν το
βοήθηµα έχει εγκατασταθεί στον εκτυπωτή.

Γρήγορες ρυθµίσεις εργασίας εκτύπωσης
Χρησιµοποιήστε τις γρήγορες ρυθµίσεις εργασίας εκτύπωσης για να εκτυπώσετε µε τις
ρυθµίσεις εκτύπωσης που χρησιµοποιείτε συνήθως ή για να τις αποθηκεύσετε.

Για παράδειγµα, εάν εκτυπώνετε συχνά σε φακέλους, µπορείτε να δηµιουργήσετε µια
εργασία εκτύπωσης που να περιλαµβάνει τις ρυθµίσεις µεγέθους χαρτιού, ποιότητας
εκτύπωσης και προσανατολισµού που χρησιµοποιείτε συνήθως για φακέλους. Αφού
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δηµιουργήσετε την εργασία εκτύπωσης, µπορείτε απλώς να την επιλέγετε κατά την
εκτύπωση σε φακέλους, αντί να ορίζετε κάθε ρύθµιση εκτύπωσης ξεχωριστά.

Σηµείωση Το λογισµικό του εκτυπωτή µπορεί να αποθηκεύσει έως 25 γρήγορες
ρυθµίσεις εργασίας εκτύπωσης.

∆ηµιουργήστε µια εργασία εκτύπωσης ή χρησιµοποιήστε τις ειδικά σχεδιασµένες
εργασίες εκτύπωσης που υπάρχουν στην αναπτυσσόµενη λίστα "Γρήγορες ρυθµίσεις
εργασίας εκτύπωσης".

Χρησιµοποιήστε µια γρήγορη ρύθµιση εργασίας εκτύπωσης
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα, για να χρησιµοποιήσετε µια γρήγορη ρύθµιση
εργασίας εκτύπωσης:

1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες εκτυπωτή.
Η αναπτυσσόµενη λίστα "Γρήγορες ρυθµίσεις εργασίας εκτύπωσης" εµφανίζεται
στο επάνω µέρος των περισσότερων καρτελών.

2. Μεταβείτε στις Γρήγορες ρυθµίσεις εργασίας εκτύπωσης σε οποιαδήποτε
καρτέλα όπου εµφανίζονται.

3. Στην αναπτυσσόµενη λίστα, επιλέξτε την εργασία εκτύπωσης που επιθυµείτε να
χρησιµοποιήσετε.

4. Κάντε κλικ στο OK.

Σηµείωση Για να επαναφέρετε τις προεπιλεγµένες ρυθµίσεις εκτύπωσης,
επιλέξτε Προεπιλεγµένες ρυθµίσεις εκτύπωσης στην αναπτυσσόµενη λίστα
Γρήγορες ρυθµίσεις εργασίας εκτύπωσης και επιλέξτε OK.

∆ηµιουργήστε µια γρήγορη ρύθµιση εργασίας εκτύπωσης
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να δηµιουργήσετε µια γρήγορη ρύθµιση εργασίας
εκτύπωσης:

1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες εκτυπωτή.
2. Ορίστε τις επιλογές που θέλετε να συµπεριλάβετε στη νέα εργασία εκτύπωσης.
3. Μεταβείτε στις Γρήγορες ρυθµίσεις εργασίας εκτύπωσης σε οποιαδήποτε

καρτέλα όπου εµφανίζονται.
4. Καταχωρήστε ένα όνοµα για τη νέα εργασία εκτύπωσης στην αναπτυσσόµενη λίστα

Γρήγορες ρυθµίσεις εργασίας εκτύπωσης και επιλέξτε Αποθήκευση.
Η γρήγορη ρύθµιση εργασίας εκτύπωσης προστίθεται στην αναπτυσσόµενη λίστα.

Σηµείωση Εάν προσθέσετε περισσότερες επιλογές στην εργασία εκτύπωσης,
µετονοµάστε την και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο OK.

∆ιαγραφή µιας γρήγορης ρύθµισης εργασίας εκτύπωσης
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να διαγράψετε µια γρήγορη ρύθµιση εργασίας
εκτύπωσης:

1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες εκτυπωτή.
Η αναπτυσσόµενη λίστα "Γρήγορες ρυθµίσεις εργασίας εκτύπωσης" εµφανίζεται
στο επάνω µέρος των περισσότερων καρτελών.

Κεφάλαιο 8

106 HP Deskjet 6980 series



2. Μεταβείτε στις Γρήγορες ρυθµίσεις εργασίας εκτύπωσης σε οποιαδήποτε
καρτέλα όπου εµφανίζονται.

3. Στην αναπτυσσόµενη λίστα, επιλέξτε την εργασία εκτύπωσης που επιθυµείτε να
διαγράψετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο ∆ιαγραφή.

Σηµείωση Ορισµένες γρήγορες ρυθµίσεις εργασίας εκτύπωσης δεν είναι
δυνατόν να διαγραφούν.

Αυτόµατη εκτύπωση σε δύο όψεις
Για να εκτυπώσετε αυτόµατα ένα έγγραφο δύο όψεων, κάποιο από τα ακόλουθα
βοηθήµατα πρέπει να είναι συνδεδεµένο µε τον εκτυπωτή:

Βοήθηµα αυτόµατης εκτύπωσης σε δύο όψεις

Βοήθηµα αυτόµατης εκτύπωσης σε δύο όψεις µε µικρό δίσκο χαρτ

Τα βοηθήµατα εκτύπωσης σε δύο όψεις υποστηρίζουν µόνο συγκεκριµένους τύπους
χαρτιού. Για τη λίστα των τύπων χαρτιού που υποστηρίζονται, ανατρέξτε στην
τεκµηρίωση που συνοδεύει το βοήθηµα.

Αν δεν υπάρχει συνδεδεµένο βοήθηµα εκτύπωσης σε δύο όψεις στον εκτυπωτή ή
εκτυπώνετε σε τύπο χαρτιού που δεν υποστηρίζεται, χρησιµοποιήστε τη µη αυτόµατη
εκτύπωση σε δύο όψεις.

Τύπος βιβλιοδεσίας
Επιλέξτε τον τύπο βιβλιοδεσίας που θέλετε για το έγγραφο δύο όψεων και ακολουθήστε
τα βήµατα για το συγκεκριµένο τύπο:

Βιβλιοδεσία στο
πλάι

Βιβλιοδεσία στο επάνω µέρος

Σηµείωση Η βιβλιοδεσία στο πλάι είναι ο πιο συνηθισµένος τύπος.
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Βιβλιοδεσία στο πλάι
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να εκτυπώσετε ένα έγγραφο δύο όψεων που
προορίζεται για βιβλιοδεσία στο πλάι:
1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες εκτυπωτή.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Συντοµεύσεις εκτύπωσης και στη συνέχεια κάντε κλικ

στην αναπτυσσόµενη λίστα στην Εκτύπωση διπλής όψης.
3. Στην αναπτυσσόµενη λίστα Εκτύπωση και στις δύο όψεις, επιλέξτε Αυτόµατα.
4. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθµίσεις εκτύπωσης επιθυµείτε και στη συνέχεια πατήστε

OK.
Μετά την εκτύπωση της πρώτης όψης της σελίδας, η λειτουργία του εκτυπωτή
διακόπτεται προσωρινά µέχρι να στεγνώσει το µελάνι. Όταν στεγνώσει το µελάνι, η
µονάδα εκτύπωσης σε δύο όψεις τραβάει πάλι το χαρτί και εκτυπώνεται η άλλη όψη της
σελίδας.

Μην αφαιρέσετε το χαρτί από τον εκτυπωτή πριν εκτυπωθούν και οι δύο όψεις της
σελίδας.

Βιβλιοδεσία στο επάνω µέρος
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να εκτυπώσετε ένα έγγραφο δύο όψεων που
προορίζεται για βιβλιοδεσία στο επάνω µέρος:

1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες εκτυπωτή.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Φινίρισµα.
3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εκτύπωση και στις δύο όψεις.
4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση µον. αυτόµ. εκτύπ. διπλής όψης.
5. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου ∆ιατήρηση διάταξης.
6. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ξεφύλλισµα προς τα πάνω.
7. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθµίσεις εκτύπωσης επιθυµείτε και στη συνέχεια πατήστε

OK.
Μετά την εκτύπωση της πρώτης όψης της σελίδας, η λειτουργία του εκτυπωτή
διακόπτεται προσωρινά µέχρι να στεγνώσει το µελάνι. Όταν στεγνώσει το µελάνι, η
µονάδα εκτύπωσης σε δύο όψεις τραβάει πάλι το χαρτί και εκτυπώνεται η άλλη όψη
της σελίδας.
Μην αφαιρέσετε το χαρτί από τον εκτυπωτή πριν εκτυπωθούν και οι δύο όψεις της
σελίδας.

Μη αυτόµατη εκτύπωση σε δύο όψεις

Αν είναι συνδεδεµένο στον εκτυπωτή
κάποιο προαιρετικό βοήθηµα εκτύπωσης
σε δύο όψεις, ακολουθήστε τις οδηγίες
αυτόµατης εκτύπωσης σε δύο όψεις.

Χρησιµοποιήστε την εκτύπωση σε δύο όψεις, που λέγεται και εκτύπωση διπλής όψης
(duplexing), για να εκτυπώσετε και στις δύο όψεις του χαρτιού. Η εκτύπωση και στις δύο
όψεις είναι ένας οικονοµικός και φιλικός προς το περιβάλλον τρόπος εκτύπωσης.
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Εκτυπώστε ένα έγγραφο σε δύο όψεις.
Για να εκτυπώσετε ένα έγγραφο σε δύο όψεις, ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα:
1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες εκτυπωτή.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Συντοµεύσεις εκτύπωσης.
3. Στην αναπτυσσόµενη λίστα Τι θέλετε να κάνετε;, επιλέξτε Εκτύπωση διπλής

όψης.
4. Στην αναπτυσσόµενη λίστα Εκτύπωση και στις δύο όψεις, επιλέξτε Μη

αυτόµατα.
5. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθµίσεις εκτύπωσης επιθυµείτε και στη συνέχεια πατήστε

OK.
Οι µονές σελίδες τυπώνονται πρώτα.

6. Μόλις εκτυπωθούν οι µονές σελίδες, τοποθετήστε και πάλι τις εκτυπωµένες σελίδες
µε την εκτυπωµένη όψη προς τα επάνω.

7. Επιλέξτε Συνέχεια για να εκτυπώσετε τις ζυγές σελίδες.

∆ηµιουργήστε ένα βιβλιοδετηµένο έγγραφο δύο όψεων
Επιλέξτε τον τύπο βιβλιοδεσίας που επιθυµείτε για το έγγραφο δύο όψεων και, στη
συνέχεια, ακολουθήστε τα βήµατα για αυτήν τη βιβλιοδεσία.

Βιβλιοδεσία
στο πλάι

Βιβλιοδεσία στο
επάνω µέρος

Σηµείωση Η βιβλιοδεσία στο πλάι είναι ο πιο συνηθισµένος τύπος.

Βιβλιοδεσία στο πλάι
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να εκτυπώσετε ένα έγγραφο δύο όψεων που
προορίζεται για βιβλιοδεσία στο πλάι:
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1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες εκτυπωτή.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Συντοµεύσεις εκτύπωσης.
3. Στην αναπτυσσόµενη λίστα Τι θέλετε να κάνετε;, επιλέξτε Εκτύπωση διπλής

όψης.
4. Στην αναπτυσσόµενη λίστα Εκτύπωση και στις δύο όψεις, επιλέξτε Μη

αυτόµατα.
5. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθµίσεις εκτύπωσης επιθυµείτε και στη συνέχεια πατήστε

OK.
Οι µονές σελίδες τυπώνονται πρώτα.

6. Μόλις εκτυπωθούν οι µονές σελίδες, τοποθετήστε και πάλι τις εκτυπωµένες σελίδες
µε την εκτυπωµένη όψη προς τα επάνω.

7. Επιλέξτε Συνέχεια για να εκτυπώσετε τις ζυγές σελίδες.

Βιβλιοδεσία στο επάνω µέρος
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να εκτυπώσετε ένα έγγραφο δύο όψεων που
προορίζεται για βιβλιοδεσία στο επάνω µέρος:

1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες εκτυπωτή.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Φινίρισµα.
3. Επιλέξτε τα παρακάτω πλαίσια επιλογής:

– Εκτύπωση και στις δύο όψεις (Μη αυτόµατα)
– ∆ιατήρηση διάταξης
– Ξεφύλλισµα προς τα επάνω

4. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθµίσεις εκτύπωσης επιθυµείτε και στη συνέχεια πατήστε
OK.
Οι µονές σελίδες τυπώνονται πρώτα.

5. Μόλις εκτυπωθούν οι σελίδες µε µονό αριθµό, τοποθετήστε και πάλι τις
εκτυπωµένες σελίδες µε την εκτυπωµένη όψη προς τα επάνω, σύµφωνα µε τον
προσανατολισµό του εγγράφου, κατακόρυφο ή οριζόντιο.
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Κατακόρυφος

Οριζόντιος

6. Επιλέξτε Συνέχεια για να εκτυπώσετε τις ζυγές σελίδες.

Αλλαγή του µεγέθους εγγράφου 
Χρησιµοποιήστε το λογισµικό του εκτυπωτή για καθεµία από τις παρακάτω εργασίες:

● Εκτύπωση εγγράφου σε µέγεθος χαρτιού διαφορετικό από το µέγεθος χαρτιού για
το οποίο είναι διαµορφωµένο.

● Συρρίκνωση ή µεγέθυνση κειµένου και γραφικών στην εκτυπωµένη σελίδα.

Εκτύπωση σε διαφορετικό µέγεθος χαρτιού
Χρησιµοποιήστε αυτή τη δυνατότητα για να εκτυπώσετε ένα έγγραφο σε κάποιο µέγεθος
χαρτιού που έχει µορφοποιηθεί για κάποιο άλλο µέγεθος χαρτιού. Η δυνατότητα αυτή
είναι χρήσιµη αν δεν έχετε διαθέσιµο το κατάλληλο µέγεθος χαρτιού.
Αν, για παράδειγµα, έχετε δηµιουργήσει ένα έγγραφο µορφοποιηµένο για χαρτί
µεγέθους letter, αλλά δεν έχετε διαθέσιµο χαρτί τέτοιου µεγέθους, µπορείτε να
εκτυπώσετε το έγγραφο σε κάποιο άλλο µέγεθος χαρτιού που διαθέτετε.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να αλλάξετε το µέγεθος ενός εγγράφου για
διαφορετικό µέγεθος χαρτιού:

1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες εκτυπωτή.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Εφέ.
3. Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Εκτύπωση του εγγράφου σε και, στη συνέχεια,

επιλέξτε το µέγεθος χαρτιού προς εκτύπωση, στην αναπτυσσόµενη λίστα.
Το µέγεθος του χαρτιού που θα επιλέξετε είναι το µέγεθος στο οποίο θα εκτυπώσετε
και όχι το µέγεθος για το οποίο το έγγραφο έχει µορφοποιηθεί.
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4. Κάντε ένα από τα παρακάτω:

Θέση Ενέργεια

Συρρικνώστε ή µεγεθύνετε το έγγραφο
ώστε να εφαρµόζει στο µέγεθος χαρτιού
που έχετε επιλέξει.

Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου
Προσαρµογή στο µέγεθος της
σελίδας.

Εκτυπώστε το έγγραφο στο αρχικό του
µέγεθος στο µέγεθος χαρτιού που έχετε
επιλέξει.

Μην επιλέγετε το πλαίσιο ελέγχου
Προσαρµογή στο µέγεθος της
σελίδας.

5. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθµίσεις εκτύπωσης επιθυµείτε και στη συνέχεια πατήστε
OK.

Σµίκρυνση ή µεγέθυνση κειµένου και γραφικών
Χρησιµοποιήστε αυτή τη δυνατότητα για να συρρικνώσετε ή να µεγεθύνετε το
εκτυπωµένο κείµενο και τα γραφικά χωρίς να αλλάξετε το µέγεθος χαρτιού.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να συρρικνώσετε ή να µεγεθύνετε το κείµενο και
τα γραφικά:
1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες εκτυπωτή.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Εφέ.
3. Στο πλαίσιο % του κανονικού µεγέθους , καταχωρήστε το επιθυµητό ποσοστό

συρρίκνωσης ή µεγέθυνσης του κειµένου και των γραφικών.
Το ποσοστό εκατό τοις εκατό αναπαριστά το πραγµατικό µέγεθος του κειµένου και
των γραφικών. Καταχωρήστε νούµερο µικρότερο του 100 για να συρρικνώσετε το
κείµενο και τα γραφικά. Καταχωρήστε νούµερο µεγαλύτερο του 100 για να
µεγεθύνετε το κείµενο και τα γραφικά.

4. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθµίσεις εκτύπωσης επιθυµείτε και στη συνέχεια πατήστε
OK.

Υδατογραφήµατα
Τα υδατογραφήµατα εµφανίζονται στα έγγραφα ως εκτύπωση στο φόντο.

Εφαρµογή ενός υπάρχοντος υδατογραφήµατος
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να εφαρµόσετε ένα υπάρχον υδατογράφηµα σε
ένα έγγραφο:

1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες εκτυπωτή.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Εφέ.
3. Επιλέξτε ένα υδατογράφηµα από την αναπτυσσόµενη λίστα Υδατογραφήµατα.

Εάν δεν θέλετε να χρησιµοποιήσετε τα συγκεκριµένα υδατογραφήµατα,
δηµιουργήστε ένα νέο υδατογράφηµα.
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4. Επιλέξτε µία από τις παρακάτω ενέργειες:
– Εάν θέλετε το υδατογράφηµα να εµφανίζεται µόνο στην πρώτη σελίδα, επιλέξτε

το πλαίσιο ελέγχου Μόνον η πρώτη σελίδα.
– Εάν θέλετε το υδατογράφηµα να εµφανίζεται σε όλες τις εκτυπωµένες σελίδες,

µην επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Μόνον η πρώτη σελίδα.
5. Εκτυπώστε το έγγραφο σύµφωνα µε τις οδηγίες για τον τύπο χαρτιού.

∆ηµιουργία ή αλλαγή υδατογραφήµατος
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να δηµιουργήσετε ή να αλλάξετε ένα
υδατογράφηµα:

1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες εκτυπωτή.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Εφέ.
3. Κάντε κλικ στο κουµπί Επεξεργασία.

Εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου "Ρυθµίσεις για υδατογραφήµατα".
4. Επιλέξτε µία από τις παρακάτω ενέργειες:

– Κάντε κλικ στο κουµπί Νέο.
– Επιλέξτε ένα υπάρχον υδατογράφηµα για να το αλλάξετε.

5. Πληκτρολογήστε το µήνυµα του υδατογραφήµατος και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη
γωνία του µηνύµατος και τα χαρακτηριστικά της γραµµατοσειράς.

6. Μετά τη ρύθµιση των λεπτοµερειών του υδατογραφήµατος, πατήστε OK.

Για οδηγίες σχετικά µε την εφαρµογή υδατογραφηµάτων, ακολουθήστε τα βήµατα για
την εφαρµογή υπάρχοντος υδατογραφήµατος σε έγγραφο.

Χρησιµοποιήστε τη βοήθεια Τι είναι; για να ενηµερωθείτε σχετικά µε τις δυνατότητες που
εµφανίζονται στο πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες εκτυπωτή.
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9 Λογισµικό εκτυπωτή
● Χρησιµοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες εκτυπωτή για να επιλέξετε τις

ρυθµίσεις εκτύπωσης.
● Χρησιµοποιήστε τη βοήθεια Τι είναι;, για να µάθετε περισσότερα σχετικά µε

συγκεκριµένες ρυθµίσεις εκτύπωσης.
● Χρησιµοποιήστε τις Συντοµεύσεις εκτύπωσης για να καθορίσετε γρήγορα τις

ρυθµίσεις εκτύπωσης.
● Προβάλετε το παράθυρο κατάστασης µελανιού για τη στάθµη µελανιού της κάθε

κεφαλής εκτύπωσης κατά προσέγγιση.
● Πραγµατοποιήστε λήψη των ενηµερωµένων εκδόσεων λογισµικού εκτυπωτή για τις

τελευταίες δυνατότητες και βελτιώσεις.

Πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή"
Ο εκτυπωτής ελέγχεται από λογισµικό που είναι εγκατεστηµένο στον υπολογιστή.
Χρησιµοποιήστε το λογισµικό του εκτυπωτή, γνωστό ως πρόγραµµα οδήγησης
εκτυπωτή, για να αλλάξετε τις ρυθµίσεις εκτύπωσης των εγγράφων.
Για να αλλάξετε τις ρυθµίσεις του εκτυπωτή, ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες
εκτυπωτή".

Σηµείωση Το πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή" αναφέρεται επίσης και ως
πλαίσιο διαλόγου "Προτιµήσεις εκτύπωσης".

Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή".
Ακολουθήστε αυτά τα βήµατα, για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή":
1. Ανοίξτε το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε.
2. Επιλέξτε Αρχείο, κάντε κλικ στην Εκτύπωση και στη συνέχεια κάντε κλικ στις

Ιδιότητες ή Προτιµήσεις.
Εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή".

Σηµείωση Η διαδροµή για το πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή" ενδέχεται
να διαφέρει ανάλογα µε το πρόγραµµα λογισµικού που χρησιµοποιείτε.

Βοήθεια Τι είναι;
Χρησιµοποιήστε τη βοήθεια Τι είναι; για να ενηµερωθείτε σχετικά µε τις δυνατότητες που
εµφανίζονται στο πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες εκτυπωτή.

Βοήθεια Τι είναι;
Χρησιµοποιήστε τη βοήθεια "Τι είναι..." για να µάθετε περισσότερα σχετικά µε τις
διαθέσιµες επιλογές εκτύπωσης.
1. Μετακινήστε τον κέρσορα πάνω από τη δυνατότητα για την οποία θέλετε να µάθετε

περισσότερα.
2. Κάντε δεξί κλικ στο ποντίκι.

Εµφανίζεται το πλαίσιο "Τι είναι;".
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3. Μετακινήστε το δείκτη πάνω από το πλαίσιο Τι είναι... και µετά κάντε κλικ στο
αριστερό κουµπί του ποντικιού.
Εµφανίζεται η επεξήγηση για τη δυνατότητα.

Παράθυρο κατάστασης µελανιού
Το παράθυρο κατάστασης µελανιού εµφανίζεται κάθε φορά που εκτυπώνεται ένα αρχείο.
Στο παράθυρο εµφανίζεται η στάθµη µελανιού της κάθε κεφαλής εκτύπωσης κατά
προσέγγιση. Για να κλείσετε το παράθυρο κατάστασης µελανιού, κάντε κλικ στην επιλογή
Κλείσιµο.

Σηµείωση Το παράθυρο κατάστασης µελανιού ενδέχεται να µην εµφανίζεται
εάν ο εκτυπωτής λειτουργεί σε διαµόρφωση εκτός Microsoft.

Πληροφορίες κεφαλών εκτύπωσης και παραγγελία
Για πληροφορίες σχετικά µε τις κεφαλές εκτύπωσης και για σύνδεση µε την τοποθεσία
της HP για παραγγελία κεφαλών εκτύπωσης, κάντε κλικ στο κουµπί Πληροφορίες
κεφαλών εκτύπωσης.

Εµφάνιση του παραθύρου κατάστασης µελανιού
Αν δεν θέλετε να εµφανίζεται το παράθυρο κατάστασης µελανιού κατά την εκτύπωση,
ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Να µην εµφανιστεί ξανά που βρίσκεται στην
αριστερή γωνία στο κάτω µέρος του παραθύρου.

Αν είχατε επιλέξει να µην εµφανίζεται το παράθυρο κατάστασης µελανιού αλλά θέλετε
τώρα να εµφανίζεται κατά την εκτύπωση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα:

1. Στα Windows 2000, πατήστε Έναρξη και µετά επιλέξτε Ρυθµίσεις. Στα Windows
XP, πατήστε Έναρξη και µετά επιλέξτε Εκτυπωτές και φαξ.
Εµφανίζεται µια λίστα που περιλαµβάνει τους εκτυπωτές που έχουν εγκατασταθεί
στον υπολογιστή.

2. Επιλέξτε το όνοµα εκτυπωτή και κάντε δεξί κλικ για να εµφανίσετε τη λίστα επιλογών.
3. Επιλέξτε Ιδιότητες.

Εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή".
4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ρυθµίσεις συσκευής.
5. Για Εµφάνιση του παραθύρου κατάστασης µελανιού, επιλέξτε Ενεργοποίηση

και πατήστε OK.

Λήψη ενηµερωµένων εκδόσεων λογισµικού εκτυπωτή
Κάντε λήψη της τελευταίας ενηµερωµένης έκδοσης λογισµικού του εκτυπωτή σε τακτά
χρονικά διαστήµατα, για να είστε βέβαιοι ότι διαθέτετε τα τελευταία χαρακτηριστικά και
βελτιώσεις:

1. Βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεµένοι στο Internet.
2. Στα Windows 2000, πατήστε Έναρξη, επιλέξτε Προγράµµατα, HP και Ενηµέρωση

λογισµικού HP. Στα Windows XP, πατήστε Έναρξη, επιλέξτε Όλα τα
προγράµµατα, HP και Ενηµέρωση λογισµικού HP.
Εµφανίζεται το παράθυρο "Ενηµέρωση λογισµικού HP".

3. Πατήστε Επόµενο.
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Η Ενηµέρωση λογισµικού HP αναζητά στην ιστοσελίδα της HP ενηµερώσεις
λογισµικού για τον εκτυπωτή.
– Αν έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή η τελευταία έκδοση του λογισµικού του

εκτυπωτή, εµφανίζεται το µήνυµα No updates are available for your system
at this time (∆εν υπάρχουν διαθέσιµες ενηµερώσεις για το σύστηµά σας
αυτή τη στιγµή) στο παράθυρο "Ενηµέρωση λογισµικού HP".

– Αν δεν έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή η τελευταία έκδοση του λογισµικού
του εκτυπωτή, εµφανίζεται στο παράθυρο "Ενηµέρωση λογισµικού HP" µια
ενηµερωµένη έκδοση λογισµικού.

4. Αν υπάρχει διαθέσιµη ενηµερωµένη έκδοση λογισµικού, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου
δίπλα από το όνοµα της ενηµερωµένης έκδοσης.

5. Επιλέξτε Εγκατάσταση.
6. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην οθόνη.

Λήψη λογισµικού HP Photosmart
Με την εγκατάσταση της ενηµερωµένης έκδοσης του λογισµικού του εκτυπωτή που
λαµβάνετε από την ιστοσελίδα της HP, δεν ενηµερώνεται και το λογισµικό HP Photosmart
Software που ενδεχοµένως έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή. Για πληροφορίες
σχετικά µε την ενηµέρωση του HP Photosmart Software, ανατρέξτε στη "Βοήθεια" του
HP Photosmart Software.

Κεφάλαιο 9
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10 Συντήρηση
● Τοποθέτηση κεφαλών εκτύπωσης
● Ρύθµιση της λειτουργίας αυτόµατης απενεργοποίησης
● Ευθυγράµµιση των κεφαλών εκτύπωσης
● Βαθµονόµηση χρώµατος
● Αυτόµατος καθαρισµός των κεφαλών εκτύπωσης
● Εκτύπωση δοκιµαστικής σελίδας
● Προβολή υπολογιζόµενης στάθµης µελανιού
● Συντήρηση του εκτυπωτή
● Αφαίρεση µελανιού από το δέρµα και τα ρούχα
● Μη αυτόµατος καθαρισµός των κεφαλών εκτύπωσης
● Συντήρηση των κεφαλών εκτύπωσης
● Εργαλειοθήκη εκτυπωτή

Τοποθέτηση κεφαλών εκτύπωσης
Όταν πρέπει να αντικαταστήσετε τις κεφαλές εκτύπωσης, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε τις
σωστές κεφαλές για τον εκτυπωτή και στη συνέχεια εγκαταστήστε τις στη βάση.

Συνδυασµοί κεφαλών εκτύπωσης
Για την εκτύπωση των περισσότερων εγγράφων, χρησιµοποιήστε την κεφαλή
εκτύπωσης τριών χρωµάτων και την κεφαλή εκτύπωσης µαύρου χρώµατος. Όταν
εκτυπώνετε φωτογραφίες, χρησιµοποιήστε τη φωτογραφική κεφαλή εκτύπωσης σε
συνδυασµό µε την κεφαλή εκτύπωσης τριών χρωµάτων. Για εκτύπωση ασπρόµαυρων
φωτογραφιών υψηλής ποιότητας, χρησιµοποιήστε τη γκρίζα φωτογραφική κεφαλή
εκτύπωσης σε συνδυασµό µε την κεφαλή εκτύπωσης τριών χρωµάτων.

Να τοποθετείτε πάντα την κεφαλή εκτύπωσης τριών χρωµάτων στην αριστερή πλευρά
της βάσης κεφαλών εκτύπωσης.

Εγκαταστήστε τη µαύρη, τη φωτογραφική ή τη γκρίζα φωτογραφική κεφαλή εκτύπωσης
στη δεξιά πλευρά της βάσης κεφαλών εκτύπωσης.

Σηµείωση Για να εντοπίσετε εύκολα ποια είναι η σωστή πλευρά τοποθέτησης
της κεφαλής εκτύπωσης στη βάση, συγκρίνετε το σύµβολο της ετικέτας πάνω
στην κεφαλή εκτύπωσης µε το σύµβολο πάνω από τη βάση.

Αριθµοί επιλογής
Όταν αγοράζετε ανταλλακτικές κεφαλές εκτύπωσης, αναζητήστε τον αριθµό επιλογής
κεφαλής εκτύπωσης.

Μπορείτε να βρείτε τον αριθµό επιλογής σε τρία σηµεία:

● Ετικέτα του αριθµού επιλογής: Κοιτάξτε στην ετικέτα της κεφαλής εκτύπωσης που
αντικαθιστάτε.
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1 Ετικέτα του αριθµού επιλογής

● Τεκµηρίωση του εκτυπωτή: Για τη λίστα των αριθµών επιλογής των κεφαλών
εκτύπωσης, ανατρέξτε στον οδηγό αναφοράς που συνοδεύει τον εκτυπωτή.

● Παράθυρο διαλόγου "Πληροφορίες κεφαλών εκτύπωσης": Για τη λίστα των αριθµών
επιλογής των κεφαλών εκτύπωσης, ανοίξτε την Εργαλειοθήκη του εκτυπωτή, κάντε
κλικ στην καρτέλα Υπολογιζόµενη στάθµη µελανιού και στη συνέχεια επιλέξτε
Πληροφορίες κεφαλών εκτύπωσης.

Τρόπος λειτουργίας µε εφεδρικό µελάνι
Ο εκτυπωτής µπορεί να λειτουργήσει ακόµη κι αν έχει τοποθετηθεί µόνο µία κεφαλή
εκτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Τρόπος
λειτουργίας µε εφεδρικό µελάνι.
Οδηγίες εγκατάστασης

Ακολουθήστε αυτά τα βήµατα, για να τοποθετήσετε µία κεφαλή εκτύπωσης:
1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιηµένος.
2. Τοποθετήστε στο δίσκο Εισόδου απλό χαρτί µεγέθους Letter ή A4.
3. Ανοίξτε το κάλυµµα του εκτυπωτή.
4. Περιµένετε ώσπου η βάση των κεφαλών εκτύπωσης µετακινηθεί στη δεξιά πλευρά

του εκτυπωτή παραµείνει και ακίνητη και αδρανής και στη συνέχεια ανασηκώστε το
κλείστρο της κεφαλής εκτύπωσης .

Κεφάλαιο 10
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5. Αφαιρέστε την κεφαλή εκτύπωση από τη βάση των κεφαλών εκτύπωσης.

6. Βγάλτε τη νέα κεφαλή εκτύπωσης από τη συσκευασία της και αφαιρέστε προσεκτικά
την πλαστική ταινία. Κρατήστε την κεφαλή εκτύπωσης έτσι, ώστε οι χάλκινες
λωρίδες να βρίσκονται στο κάτω µέρος και προς την πλευρά του εκτυπωτή.

1 Αφαιρέστε την πλαστική ταινία

Προσοχή Μην αγγίζετε τα ακροφύσια µελανιού των κεφαλών εκτύπωσης
ή τις χάλκινες επαφές. Αγγίζοντας αυτά τα εξαρτήµατα θα φράξετε τα
ακροφύσια και θα προκαλέσετε ανεπαρκή παροχή µελανιού και κακές
ηλεκτρικές συνδέσεις. Μην αφαιρείτε τις χάλκινες ταινίες. Είναι απαραίτητες
ηλεκτρικές επαφές.

7. Κρατήστε την κεφαλή εκτύπωσης µε τέτοιο τρόπο ώστε οι χάλκινες ταινίες να
βρίσκονται στο κάτω µέρος και να είναι στραµµένες προς τον εκτυπωτή, ενώ στη
συνέχεια τοποθετήστε την κεφαλή εκτύπωσης στη βάση όπως φαίνεται στην εικόνα.
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8. Πιέστε κάτω στο κλείστρο της κεφαλής εκτύπωσης µέχρι να ασφαλίσει.

9. Κλείστε το κάλυµµα του εκτυπωτή.
Ο εκτυπωτής αυτόµατα εκτυπώνει µια σελίδα βαθµονόµησης.

Για πληροφορίες σχετικά µε τη φύλαξη των κεφαλών εκτύπωσης, ανατρέξτε στην
ενότητα Συντήρηση των κεφαλών εκτύπωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την ανακύκλωση των άδειων κεφαλών
εκτύπωσης, ανατρέξτε στην ενότητα Ανάκτηση των κεφαλών εκτύπωσης.

Προειδοποίηση Να φυλάσσετε τόσο τις καινούργιες όσο και τις
χρησιµοποιηµένες κεφαλές εκτύπωσης µακριά από τα παιδιά.

Ρύθµιση της λειτουργίας αυτόµατης απενεργοποίησης
Ο εκτυπωτής έχει σχεδιαστεί µε δυνατότητα αυτόµατης απενεργοποίησης, η οποία θέτει
αυτόµατα τον εκτυπωτή σε λειτουργία χαµηλής κατανάλωσης εφόσον παραµείνει
ανενεργός για 30 λεπτά. Σε αυτήν την κατάσταση λειτουργίας, ο εκτυπωτής εξακολουθεί
να καταναλώνει το πολύ 3,0 watt ισχύος µε την ασύρµατη σύνδεση απενεργοποιηµένη
(το πολύ 5,5 watt όταν η ασύρµατη σύνδεση είναι ενεργοποιηµένη) και ενεργοποιείται
πάλι αυτόµατα όταν σταλούν εργασίες εκτύπωσης στον εκτυπωτή. Μπορείτε να
απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή µε µη αυτόµατο τρόπο, πατώντας και κρατώντας
πατηµένο το κουµπί τροφοδοσίας για τρία δευτερόλεπτα. Όταν ο εκτυπωτής
απενεργοποιείται µε µη αυτόµατο τρόπο, καταναλώνει λιγότερο από ένα watt ισχύος. Η
µη αυτόµατη απενεργοποίηση του εκτυπωτή συνιστάται εάν ο εκτυπωτής προκαλεί
παρεµβολές σε άλλες ασύρµατες συσκευές ή εάν δεν σκοπεύετε να χρησιµοποιήσετε
τον εκτυπωτή για µεγάλο διάστηµα.

Η επιλογή της αυτόµατης απενεργοποίησης ακυρώνει τη λειτουργία εξοικονόµησης
ενέργειας FEMP.

Η κατανάλωση ενέργειας µπορεί να αποτραπεί, εάν κλείσετε το διακόπτη του εκτυπωτή
και µετά αποσυνδέσετε από την πρίζα το καλώδιο ρεύµατος του εκτυπωτή.
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Ακολουθήστε αυτά τα βήµατα, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόµατης
απενεργοποίησης:
1. Στα Windows 2000, πατήστε Έναρξη, επιλέξτε Ρυθµίσεις και στη συνέχεια

Εκτυπωτές. Στα Windows XP, πατήστε Έναρξη και µετά επιλέξτε Εκτυπωτές και
φαξ.
Εµφανίζεται µια λίστα που περιλαµβάνει τους εκτυπωτές που έχουν εγκατασταθεί
στον υπολογιστή.

2. Επιλέξτε το όνοµα εκτυπωτή και κάντε δεξί κλικ για να εµφανίσετε τη λίστα επιλογών.
3. Επιλέξτε Ιδιότητες.

Εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή".
4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ρυθµίσεις συσκευής.
5. Για να επιλέξετε Ενεργοποίηση της δυνατότητας αυτόµατης απενεργοποίησης

υλικού, κάντε κλικ στην Ενεργοποίηση και πατήστε OK.

Ευθυγράµµιση των κεφαλών εκτύπωσης
Ο εκτυπωτής ευθυγραµµίζει αυτόµατα τις κεφαλές εκτύπωσης µετά την εγκατάσταση
µιας νέας κεφαλής εκτύπωσης. Μπορείτε να ευθυγραµµίσετε τις κεφαλές εκτύπωσης και
σε άλλες περιπτώσεις για να εξασφαλίσετε βέλτιστη ποιότητα εκτύπωσης.
Για να ευθυγραµµίσετε τις κεφαλές εκτύπωσης:
1. Τοποθετήστε στο δίσκο Εισόδου απλό χαρτί µεγέθους Letter ή A4.
2. Ανοίξτε την Εργαλειοθήκη του εκτυπωτή.
3. Επιλέξτε Ευθυγράµµιση κεφαλών εκτύπωσης.
4. Επιλέξτε Ευθυγράµµιση και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες που

εµφανίζονται στην οθόνη.

Βαθµονόµηση χρώµατος
Εκτελέστε βαθµονόµηση χρώµατος, µόνον εάν τα χρώµατα στις φωτογραφίες που
εκτυπώνονται χρησιµοποιώντας τη φωτογραφική κεφαλή εκτύπωσης εµφανίζονται
συνεχώς λανθασµένα.
Προτού εκτελέσετε τη βαθµονόµηση χρώµατος, ευθυγραµµίστε τις κεφαλές εκτύπωσης
και, στη συνέχεια, εκτυπώστε και πάλι τη φωτογραφία. Εάν το χρώµα είναι και πάλι
λανθασµένο, εκτελέστε βαθµονόµηση του χρώµατος.
Για να βαθµονοµήσετε τα χρώµατα:
1. Τοποθετήστε στο δίσκο Εισόδου απλό χαρτί µεγέθους Letter ή A4.
2. Βεβαιωθείτε ότι έχουν τοποθετηθεί στον εκτυπωτή τόσο η κεφαλή εκτύπωσης τριών

χρωµάτων, όσο και η φωτογραφική κεφαλή εκτύπωσης.
3. Ανοίξτε την Εργαλειοθήκη του εκτυπωτή.
4. Κάντε κλικ στη Βαθµονόµηση χρώµατος.
5. Επιλέξτε Έναρξη και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην

οθόνη.

Αυτόµατος καθαρισµός των κεφαλών εκτύπωσης
Εάν λείπουν γραµµές ή κουκκίδες από τις τυπωµένες σελίδες ή αν περιέχουν λωρίδες
µελανιού, τότε µπορεί η στάθµη µελανιού των κεφαλών εκτύπωσης να είναι χαµηλή ή
µπορεί οι κεφαλές εκτύπωσης να χρειάζονται καθαρισµό.

Οδηγός χρήσης 121



Εάν υπάρχει αρκετό µελάνι στις κεφαλές εκτύπωσης, ακολουθήστε αυτά τα βήµατα για
να καθαρίσετε αυτόµατα τις κεφαλές εκτύπωσης:

1. Ανοίξτε την Εργαλειοθήκη του εκτυπωτή.
2. Επιλέξτε Καθαρισµός κεφαλών εκτύπωσης.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή Καθαρισµός και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες

που εµφανίζονται στην οθόνη.

Εάν µετά τον καθαρισµό εξακολουθούν να λείπουν γραµµές ή κουκκίδες από τα έγγραφα,
αντικαταστήστε τις κεφαλές εκτύπωσης.

Προσοχή Να καθαρίζετε τις κεφαλές εκτύπωσης µόνον όταν είναι αναγκαίο.
Όταν τις καθαρίζετε χωρίς λόγο, σπαταλάτε µελάνι και µειώνετε τη διάρκεια ζωής
της κεφαλής.

Εκτύπωση δοκιµαστικής σελίδας
Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες, για να εκτυπώσετε µία δοκιµαστική σελίδα:

1. Ανοίξτε την Εργαλειοθήκη του εκτυπωτή.
2. Κάντε κλικ στο κουµπί Εκτύπωση δοκιµαστικής σελίδας και στη συνέχεια

ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στη οθόνη.

Προβολή υπολογιζόµενης στάθµης µελανιού
Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες, για να προβάλετε την υπολογιζόµενη στάθµη µελανιού
των κεφαλών εκτύπωσης που είναι τοποθετηµένες στον εκτυπωτή:

1. Ανοίξτε την Εργαλειοθήκη του εκτυπωτή.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Υπολογιζόµενη στάθµη µελανιού.

Σηµείωση Αν οι κεφαλές εκτύπωσης είχαν χρησιµοποιηθεί πριν την
τοποθέτησή τους στον εκτυπωτή, η υπολογιζόµενη στάθµη µελανιού δεν θα
εµφανίζεται στην καρτέλα Υπολογιζόµενη στάθµη µελανιού.

Η καρτέλα Υπολογιζόµενης στάθµης µελανιού περιέχει επίσης τις πληροφορίες
παραγγελίας κεφαλών εκτύπωσης. Για να προβάλετε αυτές τις πληροφορίες, κάντε κλικ
στο κουµπί Πληροφορίες κεφαλών εκτύπωσης.

Συντήρηση του εκτυπωτή
Επειδή ο εκτυπωτής εκτοξεύει µελάνι στο χαρτί, θα εµφανιστούν µουτζούρες στο
περίβληµα του εκτυπωτή και στις διπλανές επιφάνειες. Για να αφαιρέσετε τις µουτζούρες,
τις κηλίδες ή το µελάνι που έχει στεγνώσει από το εξωτερικό του εκτυπωτή,
χρησιµοποιήστε ένα µαλακό πανί που το έχετε βρέξει µε νερό.
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Κατά τον καθαρισµό του εκτυπωτή, να θυµάστε τις παρακάτω συµβουλές:

● Μην καθαρίζετε το εσωτερικό του εκτυπωτή. Κρατήστε όλα τα υγρά µακριά από το
εσωτερικό του εκτυπωτή.

● Μην χρησιµοποιείτε καθαριστικά ή απορρυπαντικά οικιακής χρήσης. Εάν
χρησιµοποιηθεί στον εκτυπωτή καθαριστικό ή απορρυπαντικό οικιακής χρήσης,
σκουπίστε τις εξωτερικές επιφάνειες µε ένα µαλακό πανί, βρεγµένο µε λίγο νερό.

● Μην λιπαίνετε τη ράβδο υποστήριξης που χρησιµοποιεί η βάση κεφαλής εκτύπωσης
για να κινείται προς τα εµπρός και προς τα πίσω. Είναι φυσιολογικό να ακούγεται
θόρυβος όταν η βάση κινείται µπρος-πίσω.

Αφαίρεση µελανιού από το δέρµα και τα ρούχα
Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες, για να αφαιρέσετε µελάνι από το δέρµα και τα
ρούχα:

Επιφάνεια Αφαίρεση

∆έρµα Πλύνετε την περιοχή µε λειαντικό σαπούνι.

Λευκά υφάσµατα Πλύνετε το ύφασµα µε κρύο νερό χρησιµοποιώντας
λευκαντικό µε χλώριο.

Χρωµατιστά
υφάσµατα

Πλύνετε το ύφασµα µε κρύο νερό χρησιµοποιώντας
αφρώδη αµµωνία.

Προσοχή Να χρησιµοποιείτε πάντα κρύο νερό για την αφαίρεση του µελανιού
από τα υφάσµατα. Το ζεστό ή το καυτό νερό ενδέχεται να εµποτίσει το µελάνι στο
ύφασµα.

Μη αυτόµατος καθαρισµός των κεφαλών εκτύπωσης
Εάν ο εκτυπωτής χρησιµοποιείται σε περιβάλλον µε σκόνη, µπορεί να µαζευτεί µια µικρή
ποσότητα βροµιάς στις επαφές της κεφαλής εκτύπωσης.

Προµηθευτείτε τα απαραίτητα καθαριστικά υλικά
Για να καθαρίσετε τις κεφαλές εκτύπωσης θα χρειαστείτε τα παρακάτω:

● Αποσταγµένο νερό (το νερό της βρύσης ενδέχεται να περιέχει µολυσµένες ουσίες
που µπορεί να καταστρέψουν την κεφαλή εκτύπωσης)

● Μπατονέτες ή άλλο µαλακό υλικό χωρίς χνούδι ώστε να µην κολλήσει στην κεφαλή
εκτύπωσης

Προσέχετε να µη λερώσετε µε µελάνι τα χέρια ή τα ρούχα σας, καθώς καθαρίζετε.

Κάντε τις κατάλληλες προετοιµασίες για τον καθαρισµό
1. Ανοίξτε το κάλυµµα του εκτυπωτή.
2. Περιµένετε, έως ότου η βάση των κεφαλών εκτύπωσης µετακινηθεί στη δεξιά

πλευρά του εκτυπωτή και παραµείνει αδρανής.
3. Αφαιρέστε τις κεφαλές εκτύπωσης και τοποθετήστε τις πάνω σε ένα κοµµάτι χαρτί

µε τις χάλκινες λωρίδες να βλέπουν προς τα επάνω.
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Προσοχή Μην αφήνετε τις κεφαλές εκτύπωσης έξω από τον εκτυπωτή για
περισσότερο από 30 λεπτά.

Οδηγίες καθαρισµού
1. Βρέξτε ελαφρά µε αποσταγµένο νερό µια µπατονέτα και στύψτε την.
2. Σκουπίστε τις χάλκινες επαφές της κεφαλής εκτύπωσης µε τη µπατονέτα.

Προσοχή Μην αγγίζετε τα ακροφύσια µελανιού των κεφαλών εκτύπωσης.
Το άγγιγµα των ακροφυσίων µελανιού θα προκαλέσει απόφραξη, αστοχία
του µελανιού και κακές ηλεκτρικές συνδέσεις.

1 Ακροφύσια µελανιού (µην αγγίζετε)
2 Χάλκινες επαφές

3. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία, έως ότου να µην υπάρχουν υπολείµµατα µελανιού
ή σκόνης στο κοµµάτι βαµβάκι.

4. Τοποθετήστε τις κεφαλές εκτύπωσης στον εκτυπωτή και, στη συνέχεια, κλείστε το
κάλυµµα του εκτυπωτή.

Συντήρηση των κεφαλών εκτύπωσης
Οι παρακάτω συµβουλές βοηθούν στη συντήρηση των κεφαλών εκτύπωσης της HP και
εξασφαλίζουν σταθερή ποιότητα εκτύπωσης:
● Να διατηρείτε όλες τις κεφαλές εκτύπωσης στις σφραγισµένες συσκευασίες τους

µέχρι να τις χρειαστείτε. Οι κεφαλές εκτύπωσης πρέπει να φυλάσσονται σε
θερµοκρασία δωµατίου (15° έως 35° C ή 59° έως 95° F).

● Μην αφαιρείτε την πλαστική ταινία που καλύπτει τα ακροφύσια µελανιού µέχρι να
είστε έτοιµοι να τοποθετήσετε την κεφαλή εκτύπωσης στον εκτυπωτή. Εάν η
πλαστική ταινία έχει αφαιρεθεί από την κεφαλή εκτύπωσης, µην προσπαθήσετε να
την τοποθετήσετε πάλι. Η επανατοποθέτηση της ταινίας προκαλεί ζηµιά στην
κεφαλή εκτύπωσης.

Ακολουθήστε τις εξής οδηγίες για να αποθηκεύσετε τις κεφαλές εκτύπωσης.

Αποθήκευση των κεφαλών εκτύπωσης
Όταν οι κεφαλές εκτύπωσης αφαιρούνται από τον εκτυπωτή, αποθηκεύστε τις σε
αεροστεγείς πλαστικές σακούλες ή στην προστατευτική θήκη κεφαλής εκτύπωσης που
συνοδεύει τη φωτογραφική κεφαλή εκτύπωσης.
Αν αποθηκεύσετε την κεφαλή εκτύπωσης σε µια αεροστεγή πλαστική θήκη, βεβαιωθείτε
ότι τα ακροφύσια µελανιού είναι στραµµένα προς τα κάτω αλλά δεν έρχονται σε επαφή
µε τη θήκη.
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Τοποθέτηση της κεφαλής εκτύπωσης στην προστατευτική θήκη για κεφαλές
εκτύπωσης
Σύρετε την κεφαλή εκτύπωσης µε µικρή κλίση µέσα στην προστατευτική θήκη και
ασφαλίστε την στη θέση της.

Αφαίρεση της κεφαλής εκτύπωσης από την προστατευτική θήκη για κεφαλές
εκτύπωσης
Πιέστε προς τα κάτω και πίσω το επάνω µέρος της προστατευτικής θήκης, για να
ελευθερώσετε την κεφαλή εκτύπωσης. Σύρετε την κεφαλή εκτύπωσης έξω από την
προστατευτική θήκη.

Προσοχή Η κεφαλή εκτύπωσης δεν πρέπει να πέσει κάτω. Σε αυτή την
περίπτωση µπορεί να καταστραφεί.

Εργαλειοθήκη εκτυπωτή
Η Εργαλειοθήκη του εκτυπωτή περιλαµβάνει χρήσιµα εργαλεία για τη βελτίωση της
απόδοσης του εκτυπωτή.

Χρησιµοποιήστε την Εργαλειοθήκη, για να εκτελέσετε τις παρακάτω εργασίες:

● Ρύθµιση της λειτουργίας αυτόµατης απενεργοποίησης
● Ευθυγράµµιση των κεφαλών εκτύπωσης
● Βαθµονόµηση χρώµατος
● Καθαρισµός κεφαλών εκτύπωσης
● Εκτύπωση δοκιµαστικής σελίδας
● Προβολή της υπολογιζόµενης στάθµης µελανιών
● ∆ιαµόρφωση των ρυθµίσεων Bluetooth (εάν ο εκτυπωτής συνδέεται σε έναν

υπολογιστή µέσω καλωδίου USB)
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Χρήση της Εργαλειοθήκης
Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες, για να χρησιµοποιήσετε την Εργαλειοθήκη του
εκτυπωτή:
1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες εκτυπωτή.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Υπηρεσίες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουµπί

Εκτέλεση εργασιών σέρβις σε αυτήν τη συσκευή.
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11 Αντιµετώπιση προβληµάτων
● Προβλήµατα σύνδεσης Ethernet
● Προβλήµατα ασύρµατης επικοινωνίας
● Ο εκτυπωτής δεν εκτυπώνει
● Εµπλοκή χαρτιού
● Προβλήµατα µε το χαρτί
● Ασυµφωνία χαρτιού
● Ο εκτυπωτής σταµάτησε να λειτουργεί
● Προβλήµατα µε τις κεφαλές εκτύπωσης
● Οι φωτογραφίες δεν εκτυπώνονται σωστά
● Προβλήµατα σύνδεσης PictBridge
● Προβλήµατα εκτύπωσης µε χρήση της τεχνολογίας Bluetooth
● Τα πανό δεν εκτυπώνονται σωστά
● Κακή ποιότητα εκτύπωσης
● Το έγγραφο δεν εκτυπώθηκε σωστά
● Προβλήµατα µε τα έγγραφα χωρίς περίγραµµα
● Μηνύµατα σφάλµατος
● Οι φωτεινές ενδείξεις του εκτυπωτή ανάβουν ή αναβοσβήνουν
● Το έγγραφο εκτυπώνεται αργά
● Αν εξακολουθείτε να αντιµετωπίζετε προβλήµατα
● ∆ιαδικασία υποστήριξης της HP

Προβλήµατα σύνδεσης Ethernet
Τα παρακάτω προβλήµατα ενδέχεται να προκύψουν σε µια σύνδεση Ethernet.

Ο εκτυπωτής δεν εκτυπώνει
Εκτυπώστε µια σελίδα αναφοράς HP.

Εάν δεν εκτυπώνεται η σελίδα αναφοράς HP, ελέγξτε τα παρακάτω:

● Ο εκτυπωτής είναι εγκατεστηµένος και έχει τεθεί σε λειτουργία.
● Οι κεφαλές εκτύπωσης είναι εγκατεστηµένες σωστά.
● Ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιηµένος και έχει τοποθετηθεί χαρτί στο δίσκο.
● ∆εν υπάρχει εµπλοκή χαρτιού στον εκτυπωτή.

Φωτεινή ένδειξη σύνδεσης
Εάν ο εκτυπωτής εξακολουθεί να µην εκτυπώνει, ελέγξτε τη φωτεινή ένδειξη σύνδεσης
στο πίσω µέρος του εκτυπωτή:
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Κατάσταση της
φωτεινής ένδειξης
σύνδεσης

Εργασία

Αναβοσβήνει Στείλτε ξανά το έγγραφο και ελέγξτε τη φωτεινή ένδειξη
δραστηριότητας.

Σβηστή Επιβεβαιώστε τα εξής:

● Το καλώδιο Ethernet είναι συνδεδεµένο καλά στον
εκτυπωτή.

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

● Ο εκτυπωτής είναι συνδεδεµένος στο δίκτυο.

Φωτεινή ένδειξη δραστηριότητας
Ακολουθήστε αυτά τα βήµατα εάν η φωτεινή ένδειξη σύνδεσης είναι αναµµένη, αλλά ο
εκτυπωτής δεν εκτυπώνει:

1. Περιµένετε µέχρι να αδρανοποιηθεί ο εκτυπωτής.
2. Προσπαθήστε να εκτυπώσετε ξανά το έγγραφο.
3. Ελέγξτε τη φωτεινή ένδειξη δραστηριότητας στο πίσω µέρος του εκτυπωτή.

Κατάσταση της
φωτεινής ένδειξης
δραστηριότητας

Εργασία

Αναβοσβήνει Η σύνδεση Ethernet λειτουργεί σωστά. ∆οκιµάστε ξανά
αυτές τις λύσεις.

Σβηστή Επιβεβαιώστε τα εξής:

– Ο εκτυπωτής είναι επιλεγµένος στην εφαρµογή από
την οποία προσπαθείτε να εκτυπώσετε.

– Ο υπολογιστής είναι συνδεδεµένος στο δίκτυο.
– Ένα προσωπικό λογισµικό τείχους προστασίας

µπορεί να εµποδίζει την επικοινωνία µεταξύ του
εκτυπωτή και του υπολογιστή. Ακολουθήστε αυτά τα
βήµατα.
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Ανοίξτε τον Ενσωµατωµένο διακοµιστή στον Παγκόσµιο Ιστό (EWS) του
εκτυπωτή.
Επιβεβαιώστε τα εξής:
● ∆εν χρησιµοποιείτε καλώδιο τηλεφώνου για να συνδέσετε τον εκτυπωτή στο δίκτυο
● Το καλώδιο Ethernet είναι συνδεδεµένο καλά στον εκτυπωτή
● Ο διανοµέας, ο µεταγωγέας ή ο δροµολογητής του δικτύου είναι ενεργοποιηµένος

και λειτουργεί σωστά
● Ο υπολογιστής που χρησιµοποιείτε είναι συνδεδεµένος στο δίκτυο

Εάν εξακολουθείτε να µην έχετε πρόσβαση στον EWS του υπολογιστή, ακολουθήστε
αυτά τα βήµατα:

1. Εκτυπώστε µια σελίδα αναφοράς HP.
2. Βρείτε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή.
3. Ανοίξτε το πρόγραµµα περιήγησης στο Internet.

Σηµείωση Χρησιµοποιήστε Microsoft Internet Explorer 5.0 ή νεότερη
έκδοση ή Netscape 4.75 ή νεότερη έκδοση.

4. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή στο πλαίσιο διευθύνσεως, µετά
πατήστε Enter.

Ένα προσωπικό λογισµικό τείχους προστασίας εµποδίζει την επικοινωνία
µεταξύ του εκτυπωτή και του υπολογιστή
Το προσωπικό λογισµικό τείχους προστασίας είναι ένα πρόγραµµα ασφάλειας που
προστατεύει τον υπολογιστή από εισβολές. Ωστόσο, το προσωπικό λογισµικό τείχους
προστασίας µπορεί να εµποδίζει την επικοινωνία µεταξύ του εκτυπωτή και του
υπολογιστή.

Εάν δεν µπορείτε να επικοινωνήσετε µε τον εκτυπωτή, δοκιµάστε να απενεργοποιήσετε
το προσωπικό τείχος προστασίας. Εάν η επικοινωνία µε τον εκτυπωτή εξακολουθεί να
είναι αδύνατη, ενεργοποιήστε ξανά το τείχος προστασίας.

Εάν η απενεργοποίηση του τείχους προστασίας σας επιτρέπει να επικοινωνήσετε µε τον
εκτυπωτή, ίσως θέλετε να εκχωρήσετε στον εκτυπωτή µία στατική διεύθυνση IP και µετά
να ενεργοποιήσετε ξανά το τείχος προστασίας. Για εκχώρηση στατικής διεύθυνσης IP
στον εκτυπωτή, ανατρέξτε στον συνοδευτικό Οδηγό Εγκατάστασης.

Προβλήµατα ασύρµατης επικοινωνίας
Εκτυπώστε µια σελίδα αναφοράς HP.

Εάν δεν εκτυπώνεται η σελίδα αναφοράς HP, ελέγξτε τα παρακάτω:

● Ο εκτυπωτής είναι εγκατεστηµένος και έχει τεθεί σε λειτουργία.
● Οι κεφαλές εκτύπωσης είναι εγκατεστηµένες σωστά.
● Ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιηµένος και έχει τοποθετηθεί χαρτί στο δίσκο.
● ∆εν υπάρχει εµπλοκή χαρτιού στον εκτυπωτή.

Εάν ισχύει κάτι από τα παραπάνω, ανατρέξτε στη σελίδα Ο εκτυπωτής δεν εκτυπώνει.
Εάν δεν εκτυπώνεται η σελίδα αναφοράς HP, δοκιµάστε τα παρακάτω βήµατα:
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Ελέγξτε τη φωτεινή ένδειξη ασύρµατης λειτουργίας
∆είτε τη φωτεινή ένδειξη ασύρµατης λειτουργίας του εκτυπωτή:

Κατάσταση της φωτεινής ένδειξης
ασύρµατης λειτουργίας

Εργασία

Αναµµένη Ακολουθήστε αυτά τα βήµατα.

Σβηστή Επιβεβαιώστε τα εξής:

● ∆εν υπάρχει καλώδιο Ethernet
συνδεδεµένο στον εκτυπωτή. Η
σύνδεση καλωδίου Ethernet στον
εκτυπωτή απενεργοποιεί αυτόµατα
την ασύρµατη επικοινωνία.
Αποσυνδέστε το καλώδιο.

● Ο εκτυπωτής είναι στην πρίζα.

Η φωτεινή ένδειξη ασύρµατης λειτουργίας είναι αναµµένη
Αν η φωτεινή ένδειξη ασύρµατης λειτουργίας είναι αναµµένη, δοκιµάστε ξανά να
εκτυπώσετε το έγγραφο, µετά δείτε τη φωτεινή ένδειξη ασύρµατης επικοινωνίας του
εκτυπωτή:

Κατάσταση της φωτεινής ένδειξης
ασύρµατης λειτουργίας

Εργασία

Αναβοσβήνει Η δυνατότητα ασύρµατης επικοινωνίας
του εκτυπωτή λειτουργεί σωστά.
∆οκιµάστε ξανά αυτές τις λύσεις.

∆εν αναβοσβήνει Η ασύρµατη επικοινωνία λειτουργεί αλλά
ο εκτυπωτής και ο υπολογιστής δεν
µπορούν να επικοινωνήσουν.

● Οι ρυθµίσεις δικτύου του εκτυπωτή
δεν ταυτίζονται µε τις ρυθµίσεις του
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Κατάσταση της φωτεινής ένδειξης
ασύρµατης λειτουργίας

Εργασία

δικτύου. Ακολουθήστε αυτά τα
βήµατα.

● Ο υπολογιστής µπορεί να είναι
ρυθµισµένος σε λάθος ασύρµατο
προφίλ. Ακολουθήστε αυτά τα
βήµατα.

● Ένα προσωπικό λογισµικό τείχους
προστασίας µπορεί να εµποδίζει την
επικοινωνία µεταξύ του εκτυπωτή και
του υπολογιστή. Ακολουθήστε αυτά
τα βήµατα.

Οι ρυθµίσεις δικτύου του εκτυπωτή δεν ταυτίζονται µε τις ρυθµίσεις του δικτύου
Οι ρυθµίσεις δικτύου του εκτυπωτή πρέπει να ταιριάζουν µε τις ρυθµίσεις του δικτύου.

Ο εκτυπωτής έχει λάθος ρυθµίσεις δικτύου
1. Κάντε ένα από τα παρακάτω για να βρείτε τις ρυθµίσεις για το δίκτυο:

Λειτουργία επικοινωνίας του
εκτυπωτή

Εργασία

∆ίκτυο υποδοµής Ανοίξτε το βοηθητικό πρόγραµµα
διαµόρφωσης του ασύρµατου σηµείου
πρόσβασης (WAP).

∆ίκτυο ad hoc Ανοίξτε το βοηθητικό πρόγραµµα
διαµόρφωσης για την κάρτα δικτύου
που είναι εγκατεστηµένη στον
υπολογιστή.

2. Συγκρίνετε τις ρυθµίσεις του δικτύου µε εκείνες που εµφανίζονται στη σελίδα
αναφοράς HP. Σηµειώστε τυχόν διαφορές. Στα πιθανά προβλήµατα
περιλαµβάνονται τα εξής:

Πρόβληµα Λύση

Οι διευθύνσεις υλικού των φίλτρων
WAP (διευθύνσεις MAC).

Ακολουθήστε αυτά τα βήµατα.

Μία από αυτές τις ρυθµίσεις στον
εκτυπωτή µπορεί να είναι λανθασµένη:
– Τρόπος επικοινωνίας
– Όνοµα δικτύου (SSID)
– Κανάλι (µόνο για δίκτυα Ad hoc)
– Τύπος ελέγχου ταυτότητας

Ακολουθήστε αυτά τα βήµατα.

(συνέχεια)
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Πρόβληµα Λύση
– Κρυπτογράφηση
– WPA (TKIP)

3. Εκτυπώστε και πάλι το έγγραφο.

Εάν το έγγραφο εξακολουθεί να µην εκτυπώνεται, τότε επαναφέρετε τον εκτυπωτή στις
προεπιλεγµένες εργοστασιακές ρυθµίσεις και χρησιµοποιήστε το CD λογισµικού του
εκτυπωτή για να εγκαταστήσετε ξανά το λογισµικό.

Η κάρτα ασύρµατου δικτύου του υπολογιστή είναι ρυθµισµένη σε λάθος ασύρµατο
προφίλ
Το ασύρµατο προφίλ είναι µια οµάδα ρυθµίσεων δικτύου µοναδική για ένα συγκεκριµένο
ασύρµατο δίκτυο. Μία ασύρµατη κάρτα µπορεί να έχει πολλά ασύρµατα προφίλ (για
παράδειγµα, ένα για το οικιακό δίκτυο και ένα για το δίκτυο στο γραφείο).
Ανοίξτε το βοηθητικό πρόγραµµα διαµόρφωσης της κάρτας δικτύου που είναι
εγκατεστηµένο στον υπολογιστή και ελέγξτε ότι το επιλεγµένο προφίλ είναι το προφίλ
του δικτύου του εκτυπωτή. Εάν όχι, επιλέξτε το σωστό προφίλ.

Το ραδιοσήµα είναι αδύναµο
Εάν ο εκτυπωτής εκτυπώνει µε αργή ταχύτητα, τότε το ραδιοσήµα ίσως είναι
αδύναµο. Εκτυπώστε µια σελίδα αναφοράς HP και δείτε τους αριθµούς ισχύος του
σήµατος (το 5 υποδηλώνει εξαιρετικό σήµα, το 1 υποδηλώνει αδύναµο σήµα). Εάν το
σήµα είναι αδύναµο, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

Μείωση των παρεµβολών σε ασύρµατο δίκτυο
Οι παρακάτω συµβουλές βοηθούν στη µείωση της πιθανότητας παρεµβολών σε ένα
ασύρµατο δίκτυο:
● Κρατήστε τις ασύρµατες συσκευές µακριά από µεγάλα µεταλλικά αντικείµενα, όπως

ερµάρια αρχειοθέτησης, και άλλες ηλεκτροµαγνητικές συσκευές, όπως µικροκύµατα
και ασύρµατες συσκευές τηλεφώνου, διότι αυτά τα αντικείµενα µπορεί να
παρεµποδίσουν το σήµα.

● Κρατήστε τις ασύρµατες συσκευές µακριά από µεγάλους τοίχους και άλλες δοµικές
κατασκευές, διότι τα αντικείµενα αυτά µπορούν να απορροφήσουν τα ραδιοκύµατα
και να µειώσουν την ισχύ του σήµατος.

● Για ένα δίκτυο υποδοµής, τοποθετήστε το ασύρµατο σηµείο πρόσβασης (WAP) σε
κεντρικό σηµείο και σε άµεση οπτική επαφή µε τις ασύρµατες συσκευές του δικτύου.

● ∆ιατηρήστε όλες τις ασύρµατες συσκευές του δικτύου εντός εµβέλειας µεταξύ τους.

Ένα προσωπικό λογισµικό τείχους προστασίας εµποδίζει την επικοινωνία
µεταξύ του εκτυπωτή και του υπολογιστή
Το προσωπικό λογισµικό τείχους προστασίας είναι ένα πρόγραµµα ασφάλειας που
προστατεύει τον υπολογιστή από εισβολές. Ωστόσο, το προσωπικό λογισµικό τείχους
προστασίας µπορεί να εµποδίζει την επικοινωνία µεταξύ του εκτυπωτή και του
υπολογιστή.
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Εάν δεν µπορείτε να επικοινωνήσετε µε τον εκτυπωτή, δοκιµάστε να απενεργοποιήσετε
το προσωπικό τείχος προστασίας. Εάν η επικοινωνία µε τον εκτυπωτή εξακολουθεί να
είναι αδύνατη, ενεργοποιήστε ξανά το τείχος προστασίας.

Εάν η απενεργοποίηση του τείχους προστασίας σας επιτρέπει να επικοινωνήσετε µε τον
εκτυπωτή, ίσως θέλετε να εκχωρήσετε στον εκτυπωτή µία στατική διεύθυνση IP και µετά
να ενεργοποιήσετε ξανά το τείχος προστασίας. Για εκχώρηση στατικής διεύθυνσης IP
στον εκτυπωτή, ανατρέξτε στον συνοδευτικό Οδηγό Εγκατάστασης.

Οι διευθύνσεις MAC των φίλτρων ασύρµατου σηµείου πρόσβασης
Τα φίλτρα MAC είναι µια δυνατότητα ασφάλειας στην οποία ένα ασύρµατο σηµείο
πρόσβασης (WAP) διαµορφώνεται µε µία λίστα διευθύνσεων MAC (γνωστές και ως
"διευθύνσεις υλικού") συσκευών στις οποίες επιτρέπεται η πρόσβαση στο δίκτυο µέσω
του WAP.

Εάν το WAP δεν έχει τη διεύθυνση υλικού µιας συσκευής η οποία επιχειρεί να αποκτήσει
πρόσβαση στο δίκτυο, το WAP αρνείται την πρόσβαση στη συσκευή.

Εάν το WAP φιλτράρει τις διευθύνσεις MAC, τότε η διεύθυνση MAC του εκτυπωτή θα
πρέπει να προστεθεί στη λίστα αποδεκτών διευθύνσεων του WAP.

1. Εκτυπώστε µια σελίδα αναφοράς HP.
2. Βρείτε τη διεύθυνση υλικού του εκτυπωτή στη σελίδα αναφοράς HP.
3. Ανοίξτε το βοηθητικό πρόγραµµα διαµόρφωσης του WAP, προσθέστε τη διεύθυνση

υλικού του εκτυπωτή στη λίστα των αποδεκτών διευθύνσεων MAC.

Ο εκτυπωτής έχει λάθος ρυθµίσεις δικτύου
Εάν µία από αυτές τις ρυθµίσεις δικτύου είναι λάθος, δεν θα µπορείτε να επικοινωνήσετε
µε τον εκτυπωτή:

● Τρόπος επικοινωνίας
● Όνοµα δικτύου (SSID)
● Κανάλι (µόνο για δίκτυα Ad hoc)
● Τύπος ελέγχου ταυτότητας
● Κρυπτογράφηση
● WPA
Ακολουθήστε αυτά τα βήµατα για να διορθώσετε τις ρυθµίσεις δικτύου του εκτυπωτή:

1. Συνδέστε τον εκτυπωτή στο δίκτυο ή στον υπολογιστή µε ένα καλώδιο Ethernet.
2. Ανοίξτε τον Ενσωµατωµένο διακοµιστή στον Παγκόσµιο Ιστό (EWS) του εκτυπωτή.
3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Networking (∆ικτύωση) και στη συνέχεια επιλέξτε

Wireless (802.11) κάτω από την επικεφαλίδα Connections (Συνδέσεις).
4. Χρησιµοποιήστε τον Οδηγό ρύθµισης ασύρµατης σύνδεσης στην καρτέλα Wireless

Setup (Ρύθµιση ασύρµατης σύνδεσης) για να αλλάξετε τις ρυθµίσεις του
εκτυπωτή ώστε να ταιριάζουν µε τις ρυθµίσεις του δικτύου.

5. Κλείστε τον EWS του εκτυπωτή, µετά αποσυνδέστε το καλώδιο Ethernet από τον
εκτυπωτή.
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Ο εκτυπωτής δεν εκτυπώνει

Επιβεβαιώστε τα εξής
Εάν ο εκτυπωτής δεν εκτυπώνει, βεβαιωθείτε για τις παρακάτω συνθήκες:
● Ο εκτυπωτής είναι συνδεδεµένος µε την παροχή ρεύµατος.
● Οι συνδέσεις των καλωδίων είναι ασφαλείς.
● Ο εκτυπωτής έχει τεθεί σε λειτουργία.
● Οι κεφαλές εκτύπωσης είναι οι σωστές κεφαλές εκτύπωσης για τον εκτυπωτή και

έχουν τοποθετηθεί σωστά.
● Το χαρτί ή άλλο µέσο έχει τοποθετηθεί σωστά στο δίσκο εισόδου.
● Το κάλυµµα του εκτυπωτή είναι κλειστό.
● Η πίσω θύρα πρόσβασης έχει τοποθετηθεί.

Έλεγχος των φωτεινών ενδείξεων του εκτυπωτή
Οι φωτεινές ενδείξεις του εκτυπωτή επισηµαίνουν την κατάσταση του εκτυπωτή και σας
προειδοποιούν για πιθανά προβλήµατα.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Οι φωτεινές ενδείξεις του εκτυπωτή ανάβουν ή
αναβοσβήνουν.

Έλεγχος της σύνδεσης καλωδίων του εκτυπωτή
Εάν ο εκτυπωτής και ο υπολογιστής είναι συνδεδεµένα µέσω USB και δεν επικοινωνούν,
δοκιµάστε τα παρακάτω:

● Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι καλά συνδεδεµένο στον εκτυπωτή
και σε πρίζα.

● Ελέγξτε το καλώδιο USB. Εάν χρησιµοποιείτε παλιότερο καλώδιο, ίσως να µη
λειτουργεί σωστά. Εάν αντιµετωπίζετε προβλήµατα, το καλώδιο USB µπορεί να
χρειάζεται αντικατάσταση. Βεβαιωθείτε επίσης ότι το καλώδιο δεν ξεπερνά τα 3
µέτρα (9,8 πόδια) σε µήκος.

● Ελέγξτε τη σύνδεση από τον εκτυπωτή στον υπολογιστή. Βεβαιωθείτε ότι το
καλώδιο USB είναι καλά συνδεδεµένο στη θύρα USB στο πίσω µέρος του εκτυπωτή.
Βεβαιωθείτε ότι το άλλο άκρο του καλωδίου USB είναι συνδεδεµένο στη θύρα USB
του υπολογιστή. Αφού συνδέσετε το καλώδιο σωστά, κλείστε και ανοίξτε ξανά τον
εκτυπωτή.

● Εάν συνδέετε τον εκτυπωτή µέσω διανοµέα USB, βεβαιωθείτε ότι ο διανοµέας είναι
ενεργοποιηµένος. Εάν ο διανοµέας είναι ενεργοποιηµένος, δοκιµάστε να τον
συνδέσετε απευθείας στον υπολογιστή.

● ∆οκιµάστε να συνδέσετε το καλώδιο USB σε µια άλλη θύρα USB του υπολογιστή
σας. Αφού ελέγξετε τις συνδέσεις, δοκιµάστε να πραγµατοποιήσετε επανεκκίνηση
του υπολογιστή σας. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και ενεργοποιήστε τον ξανά.
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Ελέγξτε την ουρά εκτύπωσης
Ο εκτυπωτής δεν εκτυπώνει όταν µια εργασία εκτύπωσης έχει σταµατήσει στην ουρά
εκτύπωσης. Για να επαναφέρετε µια εργασία εκτύπωσης που έχει σταµατήσει στην ουρά,
ακολουθήστε τα εξής βήµατα:

1. Στα Windows 2000, πατήστε Έναρξη, επιλέξτε Ρυθµίσεις και στη συνέχεια
Εκτυπωτές. Στα Windows XP, πατήστε Έναρξη και µετά επιλέξτε Εκτυπωτές και
φαξ.

2. Κάντε διπλό κλικ στο όνοµα του εκτυπωτή HP Deskjet.
3. Επιλέξτε το µενού Εκτυπωτής και κάντε κλικ στην επιλογή Παύση εκτύπωσης.
4. Επιλέξτε πάλι το µενού Εκτυπωτής και κάντε κλικ στην επιλογή Ακύρωση όλων

των εγγράφων.
5. Πατήστε Ναι.
6. Επιλέξτε το µενού Εκτυπωτής και κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχιση εκτύπωσης.
7. Αν υπάρχουν ακόµα έγγραφα στη λίστα, επανεκκινήστε τον υπολογιστή.
8. Αν µετά την επανεκκίνηση υπάρχουν ακόµα έγγραφα στη λίστα, επαναλάβετε τα

βήµατα 1–6.

Αν ο εκτυπωτής εξακολουθεί να µην τυπώνει
1. Επιλέξτε το θέµα που περιγράφει καλύτερα το πρόβληµα:

– Εµπλοκή χαρτιού
– Μήνυµα "δεν υπάρχει χαρτί"
– Ο εκτυπωτής εκτοξεύει χαρτί
– Ο εκτυπωτής σταµάτησε να λειτουργεί

2. Εάν ο εκτυπωτής εξακολουθεί να µην εκτυπώνει, κλείστε και, στη συνέχεια,
επανεκκινήστε τον υπολογιστή.

Εµπλοκή χαρτιού

Για να αποκαταστήσετε µια εµπλοκή χαρτιού, ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα:
1. Πατήστε το πλήκτρο Συνέχιση.

Αν η εµπλοκή χαρτιού δεν αποκατασταθεί, προχωρήστε στο δεύτερο βήµα.
2. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
3. Σπρώξτε τις δύο λαβές του κλείστρου που βρίσκονται στην πίσω θύρα πρόσβασης

του εκτυπωτή, τη µία προς την άλλη, και αφαιρέστε τη θύρα.
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4. Τραβήξτε έξω όλα τα χαρτιά που βρίσκονται µέσα στον εκτυπωτή από το πίσω
µέρος του εκτυπωτή.
Εάν εκτυπώνετε ετικέτες, βεβαιωθείτε ότι δεν ξεκόλλησε κάποια ετικέτα από το
φύλλο ετικετών καθώς περνούσε από τον εκτυπωτή.

5. Τοποθετήστε πάλι σωστά την πίσω θύρα πρόσβασης.

6. Αν δεν είναι δυνατή η αποκατάσταση µιας εµπλοκής χαρτιού από το πίσω µέρος
του εκτυπωτή, σηκώστε το κάλυµµα του εκτυπωτή, αποκαταστήστε την εµπλοκή
χαρτιού από το µπροστινό µέρος του εκτυπωτή και στη συνέχεια κλείστε το κάλυµµα.

Προσοχή Αποκαταστήστε την εµπλοκή χαρτιού προσεκτικά γιατί υπάρχει
κίνδυνος καταστροφής του εκτυπωτή κατά την αφαίρεση του χαρτιού από το
µπροστινό µέρος.

7. Θέστε τον εκτυπωτή σε λειτουργία και, στη συνέχεια, πατήστε το κουµπί Συνέχιση.
8. Εκτυπώστε και πάλι το έγγραφο.

Σηµείωση Εάν συµβαίνουν συχνά εµπλοκές χαρτιού, δοκιµάστε τη χρήση
βαρύτερου χαρτιού. Για τις προδιαγραφές βάρους χαρτιού, ανατρέξτε στον οδηγό
αναφοράς.

Βοηθήµατα;
Αν το βοήθηµα εκτύπωσης σε δύο όψεις είναι συνδεδεµένο στον
εκτυπωτή, ακολουθήστε τα εξής βήµατα για να αποκαταστήσετε µια
εµπλοκή χαρτιού από το βοήθηµα εκτύπωσης σε δύο όψεις.
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Αν το βοήθηµα αυτόµατης εκτύπωσης σε δύο όψεις µε µικρό δίσκο
χαρτιού είναι συνδεδεµένο µε τον εκτυπωτή, ακολουθήστε τα εξής
βήµατα για να αποκαταστήσετε µια εµπλοκή χαρτιού από το
βοήθηµα αυτόµατης εκτύπωσης σε δύο όψεις µε µικρό δίσκο
χαρτιού.

Προβλήµατα µε το χαρτί

Ο εκτυπωτής δεν τροφοδοτεί χαρτί
∆οκιµάστε µία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

● Μειώστε τον αριθµό φύλλων στο δίσκο εισόδου.
● Αφαιρέστε το χαρτί από το δίσκο εισόδου και τοποθετήστε το και πάλι.
● Χρησιµοποιήστε διαφορετικό τύπο χαρτιού.

Ο εκτυπωτής εκτοξεύει χαρτί
Αν ο εκτυπωτής εκτοξεύει το χαρτί, δοκιµάστε µία από τις ακόλουθες λύσεις:

● Αποµακρύνετε τον εκτυπωτή από το άµεσο ηλιακό φως. Ο εκτυπωτής ενδέχεται να
έχει εκτεθεί σε άµεσο ηλιακό φως, το οποίο µπορεί να επηρεάσει τον Aυτόµατο
αισθητήρα τύπου χαρτιού.

● Επιλέξτε έναν τύπο χαρτιού διαφορετικό από την επιλογή Αυτόµατα.
● Εάν εκτελείτε βαθµονόµηση χρώµατος, τοποθετήστε την κεφαλή εκτύπωσης τριών

χρωµάτων και τη φωτογραφική κεφαλή εκτύπωσης.
● Εάν εκτυπώνετε έγγραφο χωρίς περίγραµµα και οι φωτεινές ενδείξεις συνέχισης και

κατάστασης των κεφαλών εκτύπωσης αναβοσβήνουν, ακολουθήστε τις οδηγίες
εκτύπωσης χωρίς περίγραµµα.

● Βεβαιωθείτε ότι έχει αφαιρεθεί το προστατευτικό κοµµάτι πλαστικής ταινίας από τις
κεφαλές εκτύπωσης.

● Εάν εκτυπώνετε έγγραφο χωρίς περίγραµµα και οι ενδεικτικές λυχνίες Συνέχισης και
Κατάστασης κεφαλής εκτύπωσης αναβοσβήνουν, µπορεί να προσπαθείτε να
εκτυπώσετε ένα έγγραφο χωρίς περίγραµµα µε µόνον την κεφαλή εκτύπωσης
µαύρου χρώµατος τοποθετηµένη. Όταν εκτυπώνετε ένα έγγραφο χωρίς
περίγραµµα, πάντα να έχετε τοποθετηµένες τις κεφαλές εκτύπωσης µαύρου
χρώµατος και τριών χρωµάτων.

Μήνυµα "δεν υπάρχει χαρτί"
Εάν εµφανιστεί το µήνυµα "δεν υπάρχει χαρτί", ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες.

Εµπλοκή χαρτιού
Για πληροφορίες σχετικά µε την αποκατάσταση µιας εµπλοκής χαρτιού, ανατρέξτε στη
σελίδα εµπλοκή χαρτιού.

Ο εκτυπωτής τυπώνει σε πολλά φύλλα ταυτόχρονα
Εάν ο εκτυπωτής εκτυπώνει σε πολλά φύλλα ταυτόχρονα, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες

Βοηθήµατα; (συνέχεια)
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Ο εκτυπωτής εκτυπώνει σε πολλά φύλλα ταυτόχρονα
Εάν ο εκτυπωτής εκτυπώνει σε πολλά φύλλα ταυτόχρονα, ελέγξτε τα ακόλουθα:

Βάρος χαρτιού
Ο εκτυπωτής ενδέχεται να τυπώνει ταυτόχρονα σε πολλά φύλλα χαρτιού, εάν το χαρτί
έχει βάρος µικρότερο από το συνιστώµενο. Χρησιµοποιήστε χαρτί µε βάρος εντός των
συνιστώµενων προδιαγραφών. Για προδιαγραφές σχετικά µε το βάρος του χαρτιού,
ανατρέξτε στον οδηγό αναφοράς που συνοδεύει τον εκτυπωτή.

Το χαρτί ενδέχεται να έχει τοποθετηθεί εσφαλµένα
Ο εκτυπωτής εκτυπώνει σε πολλά φύλλα ταυτόχρονα εάν το χαρτί έχει τοποθετηθεί
περισσότερο από όσο πρέπει στο πίσω µέρος του εκτυπωτή ή εάν ο οδηγός χαρτιού δεν
εφαρµόζει σταθερά στο χαρτί. Τοποθετήστε το χαρτί µέσα στο δίσκο εισόδου,
σπρώχνοντας το χαρτί µέχρι να σταµατήσει και, στη συνέχεια, εφαρµόστε τον οδηγό
χαρτιού σταθερά στην άκρη της στοίβας χαρτιού.

Ο εκτυπωτής µπορεί επίσης να εκτυπώνει σε πολλά φύλλα ταυτόχρονα, εάν διαφορετικοί
τύποι χαρτιού έχουν τοποθετηθεί στο δίσκο Εισόδου. Για παράδειγµα, το φωτογραφικό
χαρτί µπορεί να αναµειχθεί µε το απλό χαρτί. Αδειάστε το δίσκο Εισόδου και τοποθετήστε
µόνον τον τύπο χαρτιού που είναι κατάλληλος για το έγγραφο που εκτυπώνετε.

Ασυµφωνία χαρτιού
Εάν εµφανιστεί ένα µήνυµα σφάλµατος για ασυµφωνία χαρτιού, σηµαίνει ότι το µέγεθος
ή ο τύπος χαρτιού που έχει επιλεγεί στο πρόγραµµα λογισµικού ή στο λογισµικό
εκτυπωτή δεν ταιριάζει µε το χαρτί στο δίσκο εισόδου.

Μπορείτε να συνεχίσετε την εκτύπωση ακόµα και όταν υπάρχει ασυµφωνία χαρτιού,
πατώντας το κουµπί συνέχισης. Για να ακυρώσετε την εκτύπωση, πατήστε το πλήκτρο
ακύρωσης.

Για να διορθώσετε την ασυµφωνία χαρτιού, αλλάξτε τις επιλογές µεγέθους τύπου χαρτιού
στο πρόγραµµα λογισµικού ή στο λογισµικό εκτυπωτή ή αλλάξτε το χαρτί στο δίσκο
εισόδου.

Στο πρόγραµµα λογισµικού, ακολουθήστε τα εξής βήµατα:

1. Πατήστε το κουµπί ακύρωσης.
2. Επιλέξτε το µενού Αρχείο και κάντε κλικ στην επιλογή ∆ιαµόρφωση σελίδας.
3. Στο παράθυρο ∆ιαµόρφωση σελίδας, βεβαιωθείτε ότι έχουν επιλεγεί το σωστό

µέγεθος και τύπος χαρτιού.
Εάν το µέγεθος και ο τύπος χαρτιού αντιστοιχούν στο χαρτί που βρίσκεται στο δίσκο
εισόδου, συνεχίστε µε το βήµα 2.
Εάν το µέγεθος και ο τύπος δεν ταιριάζουν, επιλέξτε το κατάλληλο µέγεθος και τύπο
ή αλλάξτε το χαρτί στο δίσκο εισόδου.

4. Πατήστε το κουµπί Συνέχιση για να συνεχίσετε την εκτύπωση.

Στο πρόγραµµα λογισµικού, ακολουθήστε τα εξής βήµατα:

1. Πατήστε το κουµπί ακύρωσης.
2. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες εκτυπωτή.
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3. Στην καρτέλα Χαρτί/Ποιότητα, βεβαιωθείτε ότι βεβαιωθείτε ότι µέγεθος και ο τύπος
χαρτιού αντιστοιχούν στο χαρτί που βρίσκεται στο δίσκο εισόδου.
Εάν το µέγεθος και ο τύπος δεν ταιριάζουν, επιλέξτε το κατάλληλο µέγεθος και τύπο
ή αλλάξτε το χαρτί στο δίσκο εισόδου.

4. Πατήστε το κουµπί Συνέχιση για να συνεχίσετε την εκτύπωση.

Ο εκτυπωτής σταµάτησε να λειτουργεί
Εάν ο εκτυπωτής σταµατήσει να λειτουργεί κατά τη διάρκεια εκτύπωσης ενός εγγράφου,
πατήστε το κουµπί συνέχισης. Εάν ο εκτυπωτής δεν αρχίσει να εκτυπώνει πάλι,
σηκώστε το κάλυµµα του εκτυπωτή και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το
πίσω µέρος του εκτυπωτή.

Προσοχή Αρχικά, ελέγξτε αν έχουν αποσυναρµολογηθεί ή καταστραφεί µέρη
του εκτυπωτή. Σε µια τέτοια περίπτωση, µεταβείτε στην τοποθεσία www.hp.com/
support ή επικοινωνήστε µε την HP. Στον οδηγό αναφοράς που συνοδεύει τον
εκτυπωτή σας ή στην τοποθεσία www.hp.com/support µπορείτε να βρείτε τους
αριθµούς τηλεφώνου υποστήριξης.

Εάν δεν έχουν αποσυναρµολογηθεί ή καταστραφεί µέρη, ακολουθήστε τα εξής βήµατα:
1. Ελέγξτε και αποµακρύνετε εµπόδια, όπως ταινία ή υλικά συσκευασίας, που

εµποδίζουν τη σωστή µετακίνηση προς τα εµπρός και προς τα πίσω των κεφαλών
εκτύπωσης.

2. Βεβαιωθείτε ότι οι κεφαλές εκτύπωσης έχουν εγκατασταθεί σωστά στη βάσης της
κεφαλής εκτύπωσης.

3. Βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή εκτύπωσης τριών χρωµάτων έχει εγκατασταθεί στην
αριστερή πλευρά της βάσης και η κεφαλή εκτύπωσης µαύρου χρώµατος ή η
φωτογραφική κεφαλή στη δεξιά πλευρά της βάσης.

4. Ελέγξτε και αποκαταστήστε, αν υπάρχει, µια εµπλοκή χαρτιού.
5. Κατεβάστε το κάλυµµα του εκτυπωτή.
6. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο πίσω µέρος του εκτυπωτή και ενεργοποιήστε

τον εκτυπωτή.
– Εάν η φωτεινή ένδειξη συνέχισης δεν αναβοσβήνει, συνεχίστε την εκτύπωση

του εγγράφου.
– Εάν η φωτεινή ένδειξη συνέχισης αναβοσβήνει, πατήστε το κουµπί συνέχισης.

Εάν η φωτεινή ένδειξη εξακολουθεί να αναβοσβήνει, επαναλάβετε τα βήµατα.

Προβλήµατα µε τις κεφαλές εκτύπωσης

Λάθος κεφαλή εκτύπωσης
Η εκτύπωση είναι δυνατή µόνο αν έχουν τοποθετηθεί οι σωστές κεφαλές εκτύπωσης.
Εάν εµφανιστεί ένα µήνυµα σφάλµατος που αφορά τις κεφαλές εκτύπωσης, τότε δεν είναι
δυνατή η χρήση µίας ή και των δύο κεφαλών εκτύπωσης στον εκτυπωτή. Η φωτεινή
ένδειξη κατάστασης κεφαλών εκτύπωσης που αναβοσβήνει, επισηµαίνει ποια κεφαλή
εκτύπωσης δεν είναι σωστή.
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Για να βεβαιωθείτε ότι έχετε τις σωστές κεφαλές εκτύπωσης:

1. Ανοίξτε το κάλυµµα του εκτυπωτή.
2. ∆ιαβάστε τον αριθµό επιλογής στην ετικέτα της κεφαλής εκτύπωσης.

1 Αριθµός επιλογής
2 Ηµεροµηνία εγγύησης

3. Ελέγξτε τη λίστα των κεφαλών εκτύπωσης που µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε
τον εκτυπωτή.
α. Ανοίξτε την Εργαλειοθήκη του εκτυπωτή.
β. Κάντε κλικ στην καρτέλα Υπολογιζόµενη στάθµη µελανιού.
γ. Πατήστε το κουµπί Πληροφορίες κεφαλών εκτύπωσης για να προβάλετε τη

λίστα µε τους αριθµούς επιλογής των κεφαλών εκτύπωσης.
Τους αριθµούς επιλογής των κεφαλών εκτύπωσης µπορείτε να τους βρείτε
επίσης στον οδηγό αναφοράς που συνοδεύει τον εκτυπωτή.

4. Ελέγξτε την ηµεροµηνία ισχύος της εγγύησης πάνω στην κεφαλή εκτύπωσης.
5. Εάν η κεφαλή εκτύπωσης έχει λάθος αριθµό επιλογής ή εάν η ηµεροµηνία ισχύος

της εγγύησης έχει λήξει, τοποθετήστε µια νέα κεφαλή εκτύπωσης.
6. Κλείστε το κάλυµµα του εκτυπωτή.

Εάν η φωτεινή ένδειξη τροφοδοσίας σταµατήσει να αναβοσβήνει, τότε το πρόβληµα
επιλύθηκε.
Εάν η φωτεινή ένδειξη κατάστασης κεφαλών εκτύπωσης συνεχίσει να αναβοσβήνει,
µεταβείτε στην τεχνική υποστήριξη της HP στη διεύθυνση www.hp.com/support.

Μήνυµα προβλήµατος µε τις κεφαλές εκτύπωσης
Εάν λάβετε µήνυµα για πρόβληµα που εµφανίστηκε σε µία κεφαλή εκτύπωσης,
ακολουθήστε τα εξής βήµατα:

1. Σηκώστε το κάλυµµα του εκτυπωτή και αφαιρέστε την κεφαλή εκτύπωσης που
αναφερόταν στο µήνυµα σφάλµατος.

2. Τοποθετήστε πάλι την κεφαλή εκτύπωσης.
Εάν η φωτεινή ένδειξη κατάστασης κεφαλών εκτύπωσης δεν αναβοσβήνει, τότε το
πρόβληµα επιλύθηκε.
Εάν η φωτεινή ένδειξη κατάστασης κεφαλών εκτύπωσης αναβοσβήνει, εκτελέστε το
επόµενο βήµα.

3. Mη αυτόµατος καθαρισµός των κεφαλών εκτύπωσης
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4. Τοποθετήστε πάλι την κεφαλή εκτύπωσης στον εκτυπωτή και κλείστε το κάλυµµα
του εκτυπωτή.
Εάν η φωτεινή ένδειξη κατάστασης κεφαλών εκτύπωσης αναβοσβήνει ακόµα, τότε
η κεφαλή εκτύπωσης δεν είναι σωστή και πρέπει να την αντικαταστήσετε.

Σηµείωση Μπορείτε να εκτυπώσετε µε µία κεφαλή εκτύπωσης σε τρόπο
λειτουργίας µε εφεδρικό µελάνι, ένα δεν έχετε διαθέσιµη µια άλλη κεφαλή
εκτύπωσης.

5. Εάν η φωτεινή ένδειξη κατάστασης κεφαλών εκτύπωσης εξακολουθεί να
αναβοσβήνει και µετά την αντικατάσταση της κεφαλής εκτύπωσης, µεταβείτε στην
τεχνική υποστήριξη της HP στη διεύθυνση www.hp.com/support.

Μήνυµα "Printing in ink-backup mode" (Εκτύπωση στον τρόπο λειτουργίας µε
Εφεδρικό µελάνι)
Όταν ο εκτυπωτής εντοπίζει ότι έχει τοποθετηθεί µόνο µία κεφαλή εκτύπωσης, τότε
ενεργοποιείται ο τρόπος λειτουργίας µε Εφεδρικό µελάνι. Αυτός ο τρόπο εκτύπωσης σας
επιτρέπει να εκτυπώνετε µόνο µε µία κεφαλή εκτύπωσης, αλλά ελαττώνει την απόδοση
του εκτυπωτή και επηρεάζει την ποιότητα της εκτύπωσης.

Εάν εµφανιστεί το µήνυµα εκτύπωσης σε τρόπο λειτουργίας µε Εφεδρικό µελάνι και
υπάρχουν και οι δυο κεφαλές εκτύπωσης στον εκτυπωτή, βεβαιωθείτε ότι έχετε
αφαιρέσει την πλαστική ταινία και από τις δύο κεφαλές. Όταν το προστατευτικό κοµµάτι
της πλαστικής ταινίας καλύπτει τις επαφές της κεφαλής εκτύπωσης, ο εκτυπωτής δεν
µπορεί να εντοπίσει την κεφαλή.

1 Αφαιρέστε την πλαστική ταινία

Μήνυµα "Η κεφαλή εκτύπωσης είναι σε λάθος υποδοχή"
Εάν εµφανιστεί αυτό το µήνυµα σφάλµατος, τότε η κεφαλή εκτύπωσης έχει τοποθετηθεί
στη λάθος πλευρά της βάσης.

Να εγκαθιστάτε πάντα την κεφαλή εκτύπωσης τριών χρωµάτων στο αριστερό τµήµα της
βάσης των κεφαλών εκτύπωσης του εκτυπωτή.

Εγκαταστήστε την κεφαλή εκτύπωσης µαύρου χρώµατος ή τη φωτογραφική κεφαλή στο
δεξί τµήµα της βάσης των κεφαλών εκτύπωσης του εκτυπωτή.

Σηµείωση Για να εντοπίσετε εύκολα ποια είναι η σωστή πλευρά τοποθέτησης
της κεφαλής εκτύπωσης στη βάση, συγκρίνετε το σύµβολο πάνω στην κεφαλή
εκτύπωσης µε το σύµβολο πάνω από τη βάση.
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Οι φωτογραφίες δεν εκτυπώνονται σωστά

Έλεγχος του δίσκου χαρτιού
1. Βεβαιωθείτε ότι το φωτογραφικό χαρτί είναι στο δίσκο εισόδου µε την εκτυπώσιµη

όψη στραµµένη προς τα κάτω.
Βεβαιωθείτε ότι το φωτογραφικό χαρτί είναι επίπεδο.

2. Σύρετε το χαρτί προς τα εµπρός µέχρι να σταµατήσει.
3. Σύρετε τους οδηγούς χαρτιού, µέχρι να εφαρµόσουν σταθερά στην άκρη του

χαρτιού.
Μην πιέζετε τον οδηγό πολύ σφικτά επάνω στο χαρτί, ώστε να µην λυγίζει και να
µην κυρτώνει.

Ελέγξτε τις ιδιότητες του εκτυπωτή
Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες εκτυπωτή και επιβεβαιώστε τις παρακάτω
επιλογές:

Καρτέλα Ρυθµίσεις

Χαρτί/Ποιότητα

Το µέγεθος είναι: Ένα κατάλληλο µέγεθος
χαρτιού

Ο τύπος είναι: Ένα κατάλληλο φωτογραφικό
χαρτί

Ποιότητα εκτύπωσης: Βέλτιστη ή Μέγιστη
ανάλυση dpi

Τα χρώµατα είναι ξεθωριασµένα ή εκτυπώνονται εσφαλµένα
Εάν τα χρώµατα στις φωτογραφίες εκτυπώνονται ξεθωριασµένα ή εσφαλµένα,
ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα:

1. Βεβαιωθείτε ότι καµιά από τις κεφαλές εκτύπωσης δεν έχει χαµηλή στάθµη µελανιού.
Εάν σε καµία κεφαλή εκτύπωσης η στάθµη µελανιού δεν είναι χαµηλή, εκτελέστε το
βήµα 2.

2. Ευθυγραµµίστε τις κεφαλές εκτύπωσης.
3. Εκτυπώστε και πάλι τη φωτογραφία.
4. Εάν τα χρώµατα παραµείνουν ξεθωριασµένα ή εκτυπώνονται εσφαλµένα,

βαθµονοµήστε το χρώµα.
Για τη βαθµονόµηση χρώµατος, θα πρέπει να είναι τοποθετηµένες η κεφαλή
εκτύπωσης τριών χρωµάτων και η φωτογραφική κεφαλή εκτύπωσης.

5. Εκτυπώστε και πάλι τη φωτογραφία.
6. Εάν τα χρώµατα εξακολουθούν να φαίνονται ξεθωριασµένα ή να εκτυπώνονται

λανθασµένα, ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες εκτυπωτή, κάντε κλικ στην
καρτέλα Χρώµα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουµπί Προηγµένες ρυθµίσεις
χρώµατος.

7. Προσαρµόστε τα χρώµατα χρησιµοποιώντας το πλαίσιο διαλόγου Προηγµένες
ρυθµίσεις χρώµατος.
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Στη φωτογραφία εµφανίζονται οριζόντιες γραµµές

Εάν στις φωτογραφίες εµφανίζονται φωτεινές ή σκούρες οριζόντιες γραµµές,
ακολουθήστε αυτήν τη διαδικασία:

1. Καθαρίστε τις κεφαλές εκτύπωσης.
2. Εκτυπώστε και πάλι τη φωτογραφία.
3. Εάν οι οριζόντιες γραµµές εµφανίζονται και πάλι, ευθυγραµµίστε τις κεφαλές

εκτύπωσης.
4. Εκτυπώστε και πάλι τη φωτογραφία.

Μέρος της φωτογραφίας έχει αχνό χρώµα
Εάν µέρος της φωτογραφίας έχει αχνό χρώµα, ακολουθήστε τις εξής οδηγίες.

Μέρος της φωτογραφίας είναι αχνό
Το αχνό χρώµα εµφανίζεται στις άκρες ή σε σηµεία κοντά στις άκρες µιας φωτογραφίας.

Το χρώµα στις άκρες µιας φωτογραφίας εµφανίζεται αχνά

Βεβαιωθείτε ότι το φωτογραφικό χαρτί δεν έχει τσαλακωθεί. Εάν το φωτογραφικό χαρτί
είναι κυρτωµένο, τοποθετήστε το χαρτί σε µια πλαστική σακούλα και λυγίστε το
προσεκτικά σε κατεύθυνση αντίθετη µε την κύρτωση, ωσότου το χαρτί γίνει επίπεδο. Αν
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εξακολουθήσει να εµφανίζεται το πρόβληµα, χρησιµοποιήστε ένα φωτογραφικό χαρτί
που δεν έχει τσαλακωθεί.

Για οδηγίες σχετικά µε το πώς να µην τσαλακώνει το φωτογραφικό χαρτί, ανατρέξτε στην
ενότητα Φύλαξη και µεταχείριση φωτογραφικού χαρτιού.

Το αχνό χρώµα εµφανίζεται κοντά στις άκρες µιας φωτογραφίας

Εάν η εκτύπωση ξεθωριάζει περίπου 25 έως 63 mm (1,0 έως 2,5 ίντσες) από τα άκρα
της φωτογραφίας, δοκιµάστε τις παρακάτω λύσεις:

● Εγκαταστήστε µια φωτογραφική κεφαλή εκτύπωσης και µια κεφαλή εκτύπωσης
τριών χρωµάτων στον εκτυπωτή.

● Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες εκτυπωτή, κάντε κλικ στην καρτέλα Χαρτί/
Ποιότητα και στη συνέχεια καθορίστε την Ποιότητα εκτύπωσης στη Μέγιστη
ανάλυση dpi.

● Περιστρέψτε την εικόνα 180°.

Προβλήµατα σύνδεσης PictBridge

Οι εικόνες µιας ψηφιακής κάµερας που έχει συνδεθεί δεν εκτυπώνονται
Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους δεν είναι δυνατή η εκτύπωση από µια
ψηφιακή κάµερα που έχει συνδεθεί:

● Η ψηφιακή κάµερα δεν είναι συµβατή µε PictBridge.
● Η ψηφιακή κάµερα δεν βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας PictBridge.
● Η µορφή των εικόνων δεν υποστηρίζεται.
● ∆εν επιλέξατε καµία εικόνα για εκτύπωση στην κάµερα.

Ελέγξτε την τεκµηρίωση που συνοδεύει την κάµερα για να βεβαιωθείτε ότι υποστηρίζει
σύνδεση PictBridge.

Εάν η κάµερα υποστηρίζει σύνδεση PictBridge, βεβαιωθείτε ότι έχει ρυθµιστεί σε
κατάσταση λειτουργίας PictBridge. Για οδηγίες ρύθµισης της κάµερας σε κατάσταση
λειτουργίας PictBridge, ανατρέξτε στην τεκµηρίωση που την συνοδεύει.
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Βεβαιωθείτε ότι η ψηφιακή κάµερα αποθηκεύει φωτογραφίες σε µορφή αρχείου που
υποστηρίζεται από τη δυνατότητα µετάδοσης PictBridge:

● EXIF/JPEG
● JPEG

Πριν συνδέσετε την ψηφιακή φωτογραφική µηχανή στη µπροστινή θύρα USB του
εκτυπωτή, επιλέξτε κάποιες φωτογραφίες στη φωτογραφική µηχανή για εκτύπωση.

Οι φωτεινές ενδείξεις PictBridge αναβοσβήνουν

Κατάσταση των φωτεινών ενδείξεων Εργασία

Οι φωτεινές ενδείξεις σύνδεσης και
σφάλµατος αναβοσβήνουν

Χάθηκε η σύνδεση µεταξύ του εκτυπωτή
και της κάµερας κατά τη διάρκεια της
εκτύπωσης.

Ελέγξτε τη σύνδεση USB.

Η φωτεινή ένδειξη σύνδεσης είναι
αναµµένη και η φωτεινή ένδειξη
σφάλµατος αναβοσβήνει

Η κάµερα δεν τροφοδοτείται πλέον.

Αντικαταστήστε τις µπαταρίες της
κάµερας ή συνδέστε την µε µια πρίζα.

Η φωτεινή ένδειξη σύνδεσης είναι
αναµµένη και η φωτεινή ένδειξη
σφάλµατος αναβοσβήνει δύο φορές

Η κάµερα ζήτησε µια εντολή που δεν
υποστηρίζεται.
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Κατάσταση των φωτεινών ενδείξεων Εργασία

Προβλήµατα εκτύπωσης µε χρήση της τεχνολογίας
Bluetooth

Η συσκευή Bluetooth δεν µπορεί να εντοπίσει τον εκτυπωτή
∆οκιµάστε µία από τις παρακάτω λύσεις:
● Βεβαιωθείτε ότι o ασύρµατος προσαρµογέας Bluetooth της HP για τον εκτυπωτή

σας είναι τοποθετηµένος στη θύρα σύνδεσης ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής
στην µπροστινή πλευρά του εκτυπωτή. Η φωτεινή ένδειξη στον προσαρµογέα
αναβοσβήνει µία φορά ανά δευτερόλεπτο όταν ο προσαρµογέας είναι έτοιµος να
λάβει δεδοµένα.

● Ίσως βρίσκεστε πολύ µακριά από τον εκτυπωτή. Μετακινήστε τη συσκευή
ασύρµατης τεχνολογίας Bluetooth πιο κοντά στον εκτυπωτή. Η µέγιστη
συνιστώµενη απόσταση µεταξύ της συσκευής ασύρµατης τεχνολογίας Bluetooth και
του εκτυπωτή είναι 10 µέτρα (30 πόδια).

Ο εκτυπωτής δεν τύπωσε
Ο εκτυπωτής ίσως δεν αναγνωρίζει τον τύπο του αρχείου που αποστέλλεται από τη
συσκευή ασύρµατης τεχνολογίας Bluetooth. Αλλάξτε την µορφή του αρχείου σε έναν
τύπο που υποστηρίζεται και στείλτε ξανά το αρχείο.

Ο εκτυπωτής έβγαλε κενή σελίδα
Όταν βγαίνει µία κενή σελίδα από τον εκτυπωτή σηµαίνει ότι ο τύπος αρχείου δεν
υποστηρίζεται ή ότι το αρχείο που εκτυπώνεται είναι κατεστραµµένο ή πολύ µεγάλο.

Η ποιότητα εκτύπωσης είναι κακή
Η εικόνα που εκτυπώσατε ίσως έχει χαµηλή ανάλυση. Για καλύτερα αποτελέσµατα στο
µέλλον, ρυθµίστε τη συσκευή σε υψηλότερη ανάλυση, εάν είναι εφικτό. Λάβετε υπόψη
ότι οι φωτογραφίες που τραβάτε µε ψηφιακές φωτογραφικές µηχανές ανάλυσης VGA,
όπως αυτές που διαθέτουν τα κινητά τηλέφωνα, µπορεί να µην έχουν την απαιτούµενη
ανάλυση για υψηλής ποιότητας εκτυπώσεις.

Η εικόνα εκτυπώθηκε µε περιθώρια
Η εφαρµογή εκτύπωσης που είναι εγκατεστηµένη στη συσκευή σας ασύρµατης
τεχνολογίας Bluetooth ίσως δεν υποστηρίζει εκτύπωση χωρίς περιθώρια.
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Επικοινωνήστε µε τον κατασκευαστή της συσκευής ή επισκεφθείτε την ηλεκτρονική του
τοποθεσία υποστήριξης για να πάρετε την πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρµογής
εκτύπωσης.

Ο προσαρµογέας ασύρµατης εκτύπωσης Bluetooth δεν λειτουργεί
Εάν ο προσαρµογέας ασύρµατης εκτύπωσης Bluetooth φαίνεται να µην λειτουργεί,
δοκιµάστε τις παρακάτω συµβουλές αντιµετώπισης προβληµάτων:

● Αφαιρέστε τον προσαρµογέα από τον εκτυπωτή για µερικά δευτερόλεπτα και
συνδέστε τον ξανά.

● Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή µε τον προσαρµογέα ασύρµατης εκτύπωσης
Bluetooth συνδεδεµένο και µετά ενεργοποιήστε ξανά τον εκτυπωτή.

Ή δοκιµάστε αυτή τη σειρά βηµάτων:

1. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
2. Αποσυνδέστε τον εκτυπωτή από την παροχή ρεύµατος.
3. Τοποθετήστε τον προσαρµογέα ασύρµατης εκτύπωσης Bluetooth στον εκτυπωτή.
4. Συνδέστε ξανά στην παροχή ρεύµατος.
5. Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.

Τα πανό δεν εκτυπώνονται σωστά

Έλεγχος του δίσκου χαρτιού
● Ξεδιπλώστε και ξαναδιπλώστε το χαρτί όταν τροφοδοτούνται ταυτόχρονα πολλά

φύλλα στον εκτυπωτή.
● Βεβαιωθείτε ότι η ελεύθερη άκρη της στοίβας χαρτιού για πανό βρίσκεται στην

κορυφή και είναι στραµµένη προς τον εκτυπωτή.
● Βεβαιωθείτε ότι χρησιµοποιείτε το σωστό χαρτί για εκτύπωση πανό.

Έλεγχος των ιδιοτήτων του εκτυπωτή
Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες εκτυπωτή και ελέγξτε τις παρακάτω ρυθµίσεις:

Καρτέλα Ρύθµιση

Χαρτί/Ποιότητα Το µέγεθος είναι: Επιλέξτε το κατάλληλο µέγεθος
πανό

Ο τύπος είναι: Χαρτί για πανό HP

Έλεγχος του λογισµικού
● Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραµµα λογισµικού που χρησιµοποιείτε εκτυπώνει πανό. ∆εν

εκτυπώνουν πανό όλα τα προγράµµατα λογισµικού.
● Αν εµφανίζονται κενά στο τέλος των φύλλων, βεβαιωθείτε ότι το λογισµικό του

εκτυπωτή λειτουργεί σωστά.
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Κακή ποιότητα εκτύπωσης

Λωρίδες και γραµµές που λείπουν
Εάν λείπουν γραµµές ή κουκκίδες από τις τυπωµένες σελίδες ή αν εµφανίζονται λωρίδες,
οι κεφαλές εκτύπωσης µπορεί να έχουν χαµηλή στάθµη µελανιού ή να χρειάζονται
καθαρισµό.

Η εκτύπωση είναι αχνή
● Βεβαιωθείτε ότι καµιά από τις κεφαλές εκτύπωσης δεν έχει χαµηλή στάθµη µελανιού.

Εάν η στάθµη µελανιού σε µια κεφαλή εκτύπωσης είναι χαµηλή, εξετάστε το
ενδεχόµενο αντικατάστασης της κεφαλής εκτύπωσης. Για τους σωστούς αριθµούς
ανταλλακτικών, ανατρέξτε στον οδηγό αναφοράς που συνοδεύει τον εκτυπωτή.

● Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει µια κεφαλή εκτύπωσης µαύρου χρώµατος.
Εάν το µαύρο κείµενο και οι εικόνες στις εκτυπώσεις έχουν αχνό χρώµα, ενδέχεται
να τυπώνετε χρησιµοποιώντας µόνο την κεφαλή εκτύπωσης τριών χρωµάτων.
Τοποθετήστε µια κεφαλή εκτύπωσης µαύρου χρώµατος, µαζί µε την κεφαλή
εκτύπωσης τριών χρωµάτων, για να επιτύχετε τη βέλτιστη ποιότητα εκτύπωσης του
µαύρου χρώµατος.

● Βεβαιωθείτε ότι έχει αφαιρεθεί το προστατευτικό κοµµάτι πλαστικής ταινίας από τις
κεφαλές εκτύπωσης.

1 Αφαιρέστε την πλαστική ταινία

● Επιλέξτε υψηλότερη ποιότητα εκτύπωσης.

Εκτύπωση λευκών σελίδων
● Το προστατευτικό κοµµάτι πλαστικής ταινίας ενδέχεται να είναι ακόµα πάνω στις

κεφαλές εκτύπωσης. Βεβαιωθείτε ότι έχει αφαιρεθεί η πλαστική ταινία από τις
κεφαλές εκτύπωσης.
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1 Αφαιρέστε την πλαστική ταινία

● Στις κεφαλές εκτύπωσης µπορεί να τελείωσε το µελάνι. Αντικαταστήστε µία ή και τις
δύο άδειες κεφαλές εκτύπωσης.

● Ο εκτυπωτής ενδέχεται να βρίσκεται σε µέρος που έρχεται σε άµεση επαφή µε το
ηλιακό φως. Το άµεσο ηλιακό φως ενδέχεται να επηρεάσει δυσµενώς τον Αυτόµατο
αισθητήρα τύπου χαρτιού. Μεταφέρετε τον εκτυπωτή µακριά από άµεση έκθεση σε
ηλιακό φως.

● Ενδέχεται να τυπώνεται έγγραφο χωρίς περίγραµµα χρησιµοποιώντας µόνο την
κεφαλή εκτύπωσης µαύρου χρώµατος. Όταν εκτυπώνετε ένα έγγραφο χωρίς
περίγραµµα, πάντα να έχετε τοποθετηµένες τις κεφαλές εκτύπωσης µαύρου
χρώµατος και τριών χρωµάτων.

Εµφανίζεται στη σελίδα υπερβολικά πολύ ή λίγο µελάνι
Εάν εµφανίζεται στη σελίδα υπερβολικά πολύ ή λίγο µελάνι, ακολουθήστε τις εξής
οδηγίες.

Στη σελίδα εµφανίζεται πάρα πολύ ή πολύ λίγο µελάνι
Εάν εµφανίζεται στη σελίδα υπερβολικά πολύ ή λίγο µελάνι, ρυθµίστε την ποσότητα
µελανιού και το χρόνο στεγνώµατος ή επιλέξτε διαφορετικό τύπο χαρτιού.

Ρύθµιση της ποσότητας µελανιού και του χρόνου στεγνώµατος
1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες εκτυπωτή.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρηµένους.
3. Επιλέξτε Επιλογές εγγράφου και στη συνέχεια πατήστε ∆υνατότητες εκτυπωτή.
4. Επιλέξτε Χρόνος στεγνώµατος, στη συνέχεια Αλλαγή στην αναπτυσσόµενη λίστα

και κάντε κλικ στο κουµπί Αλλαγή. Εµφανίζεται ένα ρυθµιστικό χρόνου
στεγνώµατος.

5. Μετακινήστε το ρυθµιστικό χρόνου στεγνώµατος προς την επιλογή Λιγότερος
ή Περισσότερος.

6. Κάντε κλικ στο OK.
7. Επιλέξτε Ποσότητα µελανιού, στη συνέχεια Αλλαγή στην αναπτυσσόµενη λίστα

και κάντε κλικ στο κουµπί Αλλαγή. Εµφανίζεται ένα ρυθµιστικό ποσότητας
µελανιού.

8. Μετακινήστε το ρυθµιστικό Ποσότητα µελανιού προς την επιλογή Μικρή ή
Μεγάλη.
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Σηµείωση Αν αυξήσετε την ποσότητα του µελανιού, µετακινήστε το
ρυθµιστικό Χρόνος στεγνώµατος προς την επιλογή Περισσότερος για να
αποφύγετε τις µουτζούρες.

9. Κάντε κλικ στο OK και στη συνέχεια πατήστε πάλι OK.

Επιλογή συγκεκριµένου τύπου χαρτιού
1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες εκτυπωτή.
2. Επιλέξτε την καρτέλα Χαρτί/Ποιότητα.
3. Κάντε κλικ στον κατάλληλο τύπο χαρτιού στην αναπτυσσόµενη λίστα Ο τύπος είναι.

Μην επιλέξετε Αυτόµατα.
4. Κάντε κλικ στο OK και στη συνέχεια πατήστε πάλι OK.

Το έγγραφο δεν εκτυπώθηκε σωστά

Το κείµενο και οι εικόνες δεν είναι ευθυγραµµισµένα
Εάν το κείµενο και οι εικόνες στις εκτυπώσεις δεν έχουν ευθυγραµµιστεί σωστά, τότε
ευθυγραµµίστε τις κεφαλές εκτύπωσης.

Το έγγραφο εκτυπώνεται ακεντράριστο ή υπό γωνία
1. Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί είναι σωστά τοποθετηµένο στο δίσκο Εισόδου.
2. Βεβαιωθείτε ότι οι οδηγοί χαρτιού εφαρµόζουν σταθερά στην άκρη του χαρτιού.
3. Εκτυπώστε και πάλι το έγγραφο.

Μέρη του εγγράφου λείπουν ή εκτυπώνονται σε λάθος θέση
Ανοίξτε τις Ιδιότητες εκτυπωτή και επιβεβαιώστε τις παρακάτω επιλογές:

Καρτέλα Ρυθµίσεις

Φινίρισµα Προσανατολισµός: Βεβαιωθείτε ότι επιλέξατε
τον κατάλληλο προσανατολισµό.

Χαρτί/Ποιότητα Το µέγεθος είναι: Βεβαιωθείτε ότι επιλέξατε το
κατάλληλο µέγεθος χαρτιού

Εφέ
Προσαρµογή στο µέγεθος της σελίδας:
Επιλέξτε αυτή τη ρύθµιση, για να προσαρµόσετε
το κείµενο και τα γραφικά στο χαρτί.

Φινίρισµα Εκτύπωση αφίσας: Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί
Απενεργοποίηση.

Εάν µέρη του εγγράφου εξακολουθούν να λείπουν, οι ρυθµίσεις του εκτυπωτή µπορεί
να παρακάµπτονται από τις ρυθµίσεις εκτύπωσης του προγράµµατος λογισµικού.
Επιλέξτε τις κατάλληλες ρυθµίσεις εκτύπωσης στο πρόγραµµα λογισµικού.

Κεφάλαιο 11

150 HP Deskjet 6980 series



Ο φάκελος εκτυπώνεται υπό γωνία
1. Βάλτε τη γλώσσα µέσα στο φάκελο πριν τον τοποθετήσετε στον εκτυπωτή.
2. Βεβαιωθείτε ότι οι οδηγοί χαρτιού εφαρµόζουν σταθερά στην άκρη του φακέλου.
3. Εκτυπώστε πάλι το φάκελο.

Οι νέες ρυθµίσεις εκτύπωσης δεν εφαρµόζονται στο έγγραφο
Οι ρυθµίσεις του εκτυπωτή µπορεί να διαφέρουν από τις ρυθµίσεις εκτύπωσης του
προγράµµατος λογισµικού. Επιλέξτε τις κατάλληλες ρυθµίσεις εκτύπωσης από το
πρόγραµµα λογισµικού.

Προβλήµατα µε τα έγγραφα χωρίς περίγραµµα

Οδηγίες για εκτύπωση χωρίς περίγραµµα
Όταν εκτυπώνετε φωτογραφίες ή µπροσούρες χωρίς περίγραµµα, ακολουθήστε αυτές
τις οδηγίες:

● Βεβαιωθείτε ότι το µέγεθος χαρτιού που καθορίζεται στην αναπτυσσόµενη λίστα
Μέγεθος χαρτιού της καρτέλας Συντοµεύσεις εκτύπωσης συµφωνεί µε το
µέγεθος του χαρτιού που είναι τοποθετηµένο στο δίσκο Εισόδου.

● Επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο χαρτιού στην αναπτυσσόµενη λίστα Τύπος χαρτιού
στην καρτέλα Συντοµεύσεις εκτύπωσης.

● Εάν εκτυπώνετε σε κλίµακα του γκρι, επιλέξτε Εκτύπωση υψηλής ποιότητας σε
κλίµακα του γκρι από την αναπτυσσόµενη λίστα Επιλογές χρώµατος στην
καρτέλα Συντοµεύσεις εκτύπωσης.

● Μην εκτυπώνετε έγγραφα χωρίς περίγραµµα στον εφεδρικό τρόπο λειτουργίας.
Όταν εκτυπώνετε έγγραφα χωρίς περίγραµµα, να έχετε πάντοτε τοποθετηµένες
στον εκτυπωτή σας δύο κεφαλές εκτύπωσης.

Στο φωτεινό τµήµα µιας φωτογραφίας εµφανίζονται λωρίδες

Εάν εµφανιστούν λωρίδες στο φωτεινό τµήµα της φωτογραφίας, σε απόσταση
περίπου 63 mm (2,5 ίντσες) από τη µακριά πλευρά της φωτογραφίας, δοκιµάστε τις
παρακάτω λύσεις:

● Εγκαταστήστε µια φωτογραφική κεφαλή εκτύπωσης στον εκτυπωτή.
● Περιστρέψτε την εικόνα 180°.
● Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες εκτυπωτή, κάντε κλικ στην καρτέλα Χαρτί/

Ποιότητα και στη συνέχεια καθορίστε την Ποιότητα εκτύπωσης στη Μέγιστη
ανάλυση dpi.
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Στη φωτογραφία εµφανίζονται οριζόντιες γραµµές

Εάν στις φωτογραφίες εµφανίζονται ανοικτές ή σκούρες οριζόντιες γραµµές:

1. Καθαρίστε τις κεφαλές εκτύπωσης.
2. Εκτυπώστε και πάλι τη φωτογραφία.
3. Εάν οι γραµµές εµφανίζονται και πάλι, ευθυγραµµίστε τις κεφαλές εκτύπωσης.
4. Εκτυπώστε και πάλι τη φωτογραφία.

Η εικόνα εκτυπώνεται υπό γωνία

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει πρόβληµα µε την εικόνα του αρχείου. Για παράδειγµα, εάν
εκτυπώνετε µία εικόνα από σαρωτή, βεβαιωθείτε ότι η εικόνα δεν ήταν τσαλακωµένη
κατά τη σάρωση.

Εάν το πρόβληµα δεν υπάρχει στην αρχική εικόνα, ακολουθήστε αυτά τα βήµατα:

1. Αφαιρέστε όλο το χαρτί από το δίσκο εισόδου.
2. Τοποθετήστε το χαρτί σωστά στο δίσκο Εισόδου.
3. Βεβαιωθείτε ότι οι οδηγοί χαρτιού εφαρµόζουν σταθερά στην άκρη του χαρτιού.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες τοποθέτησης χαρτιού για τον τύπο χαρτιού.
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Μουτζούρες από µελάνι
Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες, εάν εµφανίζονται µουτζούρες από µελάνι στο πίσω
µέρος των φωτογραφιών ή εάν τα χαρτιά κολλάνε µεταξύ τους.
● Χρήση φωτογραφικού χαρτιού HP.
● Βεβαιωθείτε ότι το φωτογραφικό χαρτί δεν έχει τσαλακωθεί. Εάν το φωτογραφικό

χαρτί είναι κυρτωµένο, τοποθετήστε το χαρτί σε µια πλαστική σακούλα και λυγίστε
το προσεκτικά σε κατεύθυνση αντίθετη µε την κύρτωση, ωσότου το χαρτί γίνει
επίπεδο.

Αν το χαρτί δεν έχει τσαλακωθεί, τότε ακολουθήστε τα εξής βήµατα:

1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες εκτυπωτή.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρηµένους.
3. Επιλέξτε Επιλογές εγγράφου και στη συνέχεια πατήστε ∆υνατότητες εκτυπωτή.
4. Επιλέξτε Χρόνος στεγνώµατος, στη συνέχεια Αλλαγή στην αναπτυσσόµενη λίστα

και κάντε κλικ στο κουµπί Αλλαγή. Εµφανίζεται ένα ρυθµιστικό χρόνου
στεγνώµατος.

5. Μετακινήστε το ρυθµιστικό χρόνου στεγνώµατος προς την επιλογή
Περισσότερος και πατήστε OK.

6. Επιλέξτε Ποσότητα µελανιού, στη συνέχεια Αλλαγή στην αναπτυσσόµενη λίστα
και κάντε κλικ στο κουµπί Αλλαγή. Εµφανίζεται ένα ρυθµιστικό ποσότητας
µελανιού.

7. Μετακινήστε το ρυθµιστικό ποσότητας µελανιού προς την επιλογή Μικρή και
πατήστε OK.

Σηµείωση Τα χρώµατα της εικόνας ενδέχεται να γίνουν πιο ανοικτά.

8. Κάντε κλικ στο OK.

Αν εξακολουθήσει να εµφανίζεται το πρόβληµα, δοκιµάστε τα εξής βήµατα:

1. Αφαιρέστε το φωτογραφικό χαρτί και, στη συνέχεια, τοποθετήστε στο δίσκο Εισόδου
απλό χαρτί.

2. Πιέστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί Ακύρωση εκτύπωσης, µέχρι να αρχίσει
ο εκτυπωτής να εκτυπώνει µια δοκιµαστική σελίδα, και κατόπιν αφήστε το κουµπί.

3. Επαναλάβετε το βήµα 2, έως ότου η αυτοδιαγνωστική σελίδα δεν περιέχει
µουτζούρες από µελάνι.

Μέρος της φωτογραφίας έχει αχνό χρώµα
Εάν µέρος της φωτογραφίας έχει αχνό χρώµα, ακολουθήστε τις εξής οδηγίες.

Η φωτογραφία έχει ανεπιθύµητο περίγραµµα
Εάν στη φωτογραφία εµφανίζεται ένα ανεπιθύµητο περίγραµµα, ακολουθήστε τις εξής
οδηγίες.

Μέρος της φωτογραφίας έχει αχνό χρώµα
Το αχνό χρώµα µπορεί να εµφανίζεται σε διάφορα σηµεία σε µια φωτογραφία.
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Η αχνή εκτύπωση παρατηρείται στα άκρα της εκτύπωσης

Βεβαιωθείτε ότι το φωτογραφικό χαρτί δεν είναι κυρτωµένο. Εάν το φωτογραφικό χαρτί
είναι κυρτωµένο, τοποθετήστε το χαρτί σε µια πλαστική σακούλα και λυγίστε το
προσεκτικά σε κατεύθυνση αντίθετη µε την κύρτωση, ωσότου το χαρτί γίνει επίπεδο. Αν
εξακολουθήσει να εµφανίζεται το πρόβληµα, χρησιµοποιήστε ένα φωτογραφικό χαρτί
που δεν έχει τσαλακωθεί.

Για οδηγίες σχετικά µε την αποτροπή κύρτωσης του φωτογραφικού χαρτιού, βλ. Φύλαξη
και µεταχείριση φωτογραφικού χαρτιού.

Το αχνό χρώµα εµφανίζεται κοντά στις άκρες µιας φωτογραφίας

Εάν η εκτύπωση ξεθωριάζει περίπου 25 έως 63 mm (1,0 έως 2,5 ίντσες) από τα άκρα
της φωτογραφίας, δοκιµάστε τις παρακάτω λύσεις:

● Εγκαταστήστε µια φωτογραφική κεφαλή εκτύπωσης στον εκτυπωτή.
● Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες εκτυπωτή, κάντε κλικ στην καρτέλα Χαρτί/

Ποιότητα και στη συνέχεια καθορίστε την Ποιότητα εκτύπωσης στη Μέγιστη
ανάλυση dpi.

● Περιστρέψτε την εικόνα 180°.

Η φωτογραφία διαθέτει ανεπιθύµητο περίγραµµα
Οι παρακάτω συνθήκες µπορούν να προκαλέσουν ανεπιθύµητο περίγραµµα.
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Για τους περισσότερους τύπους χαρτιού

Εάν η φωτογραφία διαθέτει ανεπιθύµητο περίγραµµα, δοκιµάστε µία από τις παρακάτω
λύσεις:

● Ευθυγραµµίστε τις κεφαλές εκτύπωσης.
● Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες εκτυπωτή, κάντε κλικ στην καρτέλα Χαρτί/

Ποιότητα και, στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι το επιλεγµένο µέγεθος χαρτιού
συµφωνεί τόσο µε το µέγεθος χαρτιού στο οποίο είναι µορφοποιηµένη η
φωτογραφία, όσο και µε το µέγεθος χαρτιού που είναι τοποθετηµένο στο δίσκο
Εισόδου.

● Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει πρόβληµα µε την εικόνα του αρχείου. Για παράδειγµα,
εάν εκτυπώνετε µία εικόνα από σαρωτή, βεβαιωθείτε ότι η εικόνα δεν ήταν
τσαλακωµένη κατά τη σάρωση.

Για φωτογραφικό χαρτί µε αποσπώµενη προεξοχή
Εάν το περίγραµµα εµφανίζεται κάτω από την αποσπώµενη προεξοχή, αφαιρέστε την
προεξοχή.
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Εάν το περίγραµµα εµφανίζεται πάνω από την αποσπώµενη προεξοχή:

● Ευθυγραµµίστε τις κεφαλές εκτύπωσης.
● Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει πρόβληµα µε την εικόνα του αρχείου. Για παράδειγµα,

εάν εκτυπώνετε µία εικόνα από σαρωτή, βεβαιωθείτε ότι η εικόνα δεν ήταν
τσαλακωµένη κατά τη σάρωση.

Μηνύµατα σφάλµατος

Μήνυµα "∆εν υπάρχει χαρτί"
Αν εµφανίζεται ένα µήνυµα ότι δεν υπάρχει χαρτί, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες.

"Παρουσιάστηκε σφάλµα κατά την εγγραφή στη θύρα USB"
Ο εκτυπωτής ενδέχεται να µην λαµβάνει τα σωστά δεδοµένα από µια άλλη συσκευή USB
ή από το διανοµέα USB. Συνδέστε τον εκτυπωτή απευθείας στη θύρα USB του
υπολογιστή.

"∆εν είναι δυνατή η αµφίδροµη επικοινωνία" ή "Ο εκτυπωτής δεν αποκρίνεται"
Ο εκτυπωτής δεν µπορεί να επικοινωνήσει µε τον υπολογιστή αν το καλώδιο USB είναι
πολύ µακρύ.

Εάν λάβετε αυτό το µήνυµα σφάλµατος, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB δεν υπερβαίνει
τα 5 µέτρα (περίπου 16 πόδια και 5 ίντσες) σε µήκος.

Μήνυµα για λάθος κεφαλή εκτύπωσης
Η εκτύπωση είναι δυνατή µόνο αν έχουν τοποθετηθεί οι σωστές κεφαλές εκτύπωσης.
Εάν εµφανιστεί µήνυµα για λάθος κεφαλή εκτύπωσης, ακολουθήστε τις εξής οδηγίες.

Μήνυµα προβλήµατος µε τις κεφαλές εκτύπωσης
Εάν εµφανιστεί µήνυµα που αναφέρει ότι υπάρχει πρόβληµα µε την κεφαλή εκτύπωσης,
ενδέχεται η κεφαλή αυτή να µην είναι σωστή. Ακολουθήστε τις εξής οδηγίες για να
επιλύσετε το πρόβληµα.
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"Η βάση κεφαλών εκτύπωσης έχει σταµατήσει"
Ένα ο εκτυπωτής σταµατήσει τη λειτουργία του ενώ εκτυπώνετε ένα έγγραφο,
ακολουθήστε τα εξής βήµατα.

"Το χαρτί που εντοπίστηκε δεν ταιριάζει µε το µέγεθος ή τον τύπο του χαρτιού
που έχει επιλεγεί"
Εάν εµφανιστεί ένα µήνυµα σφάλµατος για ασυµφωνία χαρτιού, σηµαίνει ότι το µέγεθος
ή ο τύπος χαρτιού που έχει επιλεγεί στο πρόγραµµα λογισµικού ή στο λογισµικό
εκτυπωτή δεν ταιριάζει µε το χαρτί στο δίσκο εισόδου. Ακολουθήστε τις εξής οδηγίες για
να επιλύσετε το πρόβληµα.

"Η κεφαλή εκτύπωσης είναι σε λάθος υποδοχή"
Εάν εµφανιστεί αυτό το µήνυµα σφάλµατος, τότε η κεφαλή εκτύπωσης έχει τοποθετηθεί
στη λάθος πλευρά της βάσης.

Να εγκαθιστάτε πάντα την κεφαλή εκτύπωσης τριών χρωµάτων στο αριστερό τµήµα της
βάσης των κεφαλών εκτύπωσης του εκτυπωτή.

Εγκαταστήστε την κεφαλή εκτύπωσης µαύρου χρώµατος ή τη φωτογραφική κεφαλή στο
δεξί τµήµα της βάσης των κεφαλών εκτύπωσης του εκτυπωτή.

"Printing in ink-backup mode" (Εκτύπωση στον τρόπο λειτουργίας µε Εφεδρικό
µελάνι)
Όταν ο εκτυπωτής εντοπίζει ότι έχει τοποθετηθεί µόνο µία κεφαλή εκτύπωσης, τότε
ενεργοποιείται ο τρόπος λειτουργίας µε Εφεδρικό µελάνι. Αυτός ο τρόπο εκτύπωσης σας
επιτρέπει να εκτυπώνετε µόνο µε µία κεφαλή εκτύπωσης, αλλά ελαττώνει την απόδοση
του εκτυπωτή και επηρεάζει την ποιότητα της εκτύπωσης.
Εάν εµφανιστεί το µήνυµα εκτύπωσης σε τρόπο λειτουργίας µε Εφεδρικό µελάνι και
υπάρχουν και οι δυο κεφαλές εκτύπωσης στον εκτυπωτή, βεβαιωθείτε ότι έχετε
αφαιρέσει το προστατευτικό κοµµάτι της πλαστικής ταινίας και από τις δύο κεφαλές. Όταν
η πλαστική ταινία καλύπτει τις επαφές της κεφαλής εκτύπωσης, ο εκτυπωτής δεν µπορεί
να εντοπίσει την κεφαλή.

Μήνυµα "δεν υπάρχει χαρτί"
Ακολουθήστε τα κατάλληλα βήµατα ανάλογα µε την περίπτωση.

Εάν ο δίσκος Εισόδου περιέχει χαρτί
1. Επιβεβαιώστε τα εξής:

– Υπάρχει αρκετό χαρτί στο δίσκο Εισόδου (τουλάχιστον δέκα φύλλα).
– Ο δίσκος εισόδου δεν είναι υπερβολικά γεµάτος.
– Η στοίβα χαρτιού εφαρµόζει στο πίσω µέρος του δίσκου Εισόδου.

2. Σύρετε τους οδηγούς χαρτιού, µέχρι να εφαρµόσουν σταθερά στην άκρη του
χαρτιού.

3. Πατήστε το κουµπί Συνέχιση για να συνεχίσετε την εκτύπωση.

Οδηγός χρήσης 157



Εάν ο δίσκος Εισόδου είναι άδειος
1. τοποθετήστε χαρτί στη θήκη.
2. Πατήστε το κουµπί Συνέχιση για να συνεχίσετε την εκτύπωση.

Οι φωτεινές ενδείξεις του εκτυπωτή ανάβουν ή
αναβοσβήνουν

Οι φωτεινές ενδείξεις του εκτυπωτή επισηµαίνουν την κατάσταση του εκτυπωτή.

Η φωτεινή ένδειξη ασύρµατης λειτουργίας αναβοσβήνει 
Για πληροφορίες σχετικά µε τη φωτεινή ένδειξη ασύρµατης λειτουργίας, ανατρέξτε στη
σελίδα φωτεινής ένδειξης ασύρµατης λειτουργίας.

Η φωτεινή ένδειξη τροφοδοσίας αναβοσβήνει 
Η φωτεινή ένδειξη σταµατά να αναβοσβήνει όταν ο εκτυπωτής έχει λάβει όλα τα
δεδοµένα.

Ο εκτυπωτής προετοιµάζεται για εκτύπωση.

Η φωτεινή ένδειξη συνέχισης αναβοσβήνει
Εάν η φωτεινή ένδειξη συνέχισης αναβοσβήνει, ελέγξτε τις εξής καταστάσεις:
● Ενδέχεται να µην υπάρχει χαρτί στον εκτυπωτή.

Τοποθετήστε χαρτί στο δίσκο εισόδου και στη συνέχεια πατήστε το κουµπί
συνέχισης.

● Ενδέχεται να υπάρχει εµπλοκή χαρτιού.
Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για την αποκατάσταση της εµπλοκής χαρτιού.

● Οι κεφαλές εκτύπωσης είναι οι σωστές κεφαλές εκτύπωσης για τον εκτυπωτή και
έχουν τοποθετηθεί σωστά.

● Η λειτουργία του εκτυπωτή ενδέχεται να έχει σταµατήσει.
Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να επαναφέρετε τη λειτουργία ενός εκτυπωτή
που έχει σταµατήσει.

Η φωτεινή ένδειξη κατάστασης κεφαλών εκτύπωσης ανάβει ή αναβοσβήνει
Ο εκτυπωτής διαθέτει δύο φωτεινές ενδείξεις κατάστασης κεφαλής εκτύπωσης.
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1. Η αριστερή φωτεινή ένδειξη κατάστασης αντιπροσωπεύει την κεφαλή εκτύπωσης
τριών χρωµάτων, η οποία είναι τοποθετηµένη στην αριστερή πλευρά της βάσης
κεφαλών εκτύπωσης.

2. Η δεξιά φωτεινή ένδειξη κατάστασης αντιπροσωπεύει την κεφαλή εκτύπωσης
µαύρου χρώµατος ή τη φωτογραφική κεφαλή εκτύπωσης. Μία από αυτές τις κεφαλές
εκτύπωσης έχει τοποθετηθεί στη δεξιά πλευρά της βάσης κεφαλών εκτύπωσης.

Αν η φωτεινή ένδειξη κατάστασης είναι αναµµένη και δεν αναβοσβήνει
● Ελέγξτε αν η κεφαλή εκτύπωσης έχει χαµηλή στάθµη µελανιού.

Αν µια κεφαλή εκτύπωσης έχει χαµηλή στάθµη µελανιού, εξετάστε το ενδεχόµενο
αντικατάστασης της κεφαλής εκτύπωσης.

● Αν καµία κεφαλή εκτύπωσης δεν έχει χαµηλή στάθµη µελανιού, πατήστε το κουµπί
Συνέχιση. Εάν η φωτεινή ένδειξη κατάστασης της κεφαλής εκτύπωσης παραµένει
αναµµένη, απενεργοποιήστε και µετά ενεργοποιήστε ξανά τον εκτυπωτή.

Αν η φωτεινή ένδειξη κατάστασης είναι αναµµένη και αναβοσβήνει
Βεβαιωθείτε ότι έχουν τοποθετηθεί οι σωστές κεφαλές εκτύπωσης.

Αν η φωτεινή ένδειξη άρχισε να αναβοσβήνει κατά την εκτύπωση ενός εγγράφου χωρίς
περίγραµµα, ακολουθήστε τις οδηγίες εκτύπωσης χωρίς περίγραµµα.

∆ιαφορετικά, ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα:

1. Σηκώστε το κάλυµµα του εκτυπωτή, αφαιρέστε την κεφαλή εκτύπωσης που
βρίσκεται δεξιά και στη συνέχεια κλείστε το κάλυµµα.

2. Ακολουθήστε ένα από τα παρακάτω βήµατα:
– Εάν η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει: Ανοίξτε το κάλυµµα του εκτυπωτή,

τοποθετήστε πάλι την κεφαλή εκτύπωσης που είχατε αφαιρέσει και αφαιρέστε
την άλλη κεφαλή εκτύπωσης. Πηγαίνετε στο βήµα 3.

– Εάν η φωτεινή ένδειξη είναι σβηστή: Υπάρχει κάποιο πρόβληµα µε την κεφαλή
εκτύπωσης που αφαιρέσατε. Πηγαίνετε στο βήµα 3.

3. Mη αυτόµατος καθαρισµός της κεφαλής εκτύπωσης
Μετά τον καθαρισµό της κεφαλής εκτύπωσης, τοποθετήστε την πάλι στον εκτυπωτή.
Εάν η φωτεινή ένδειξη συνεχίζει να αναβοσβήνει, αντικαταστήστε την κεφαλή
εκτύπωσης.
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Όλες οι φωτεινές ενδείξεις αναβοσβήνουν
Ενδεχοµένως απαιτείται επανεκκίνηση του εκτυπωτή.

1. Πατήστε το κουµπί Τροφοδοσία για να θέσετε τον εκτυπωτή εκτός λειτουργίας και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουµπί Τροφοδοσία για να επανεκκινήσετε τον
εκτυπωτή.
Αν οι φωτεινές ενδείξεις εξακολουθούν να αναβοσβήνουν, προχωρήστε στο βήµα 2.

2. Πατήστε το κουµπί τροφοδοσίας  για να απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή.
3. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύµατος του εκτυπωτή από την ηλεκτρική πρίζα.
4. Συνδέστε πάλι το καλώδιο ρεύµατος του εκτυπωτή στην ηλεκτρική πρίζα.
5. Πατήστε το κουµπί τροφοδοσίας για να θέσετε τον εκτυπωτή σε λειτουργία.

Το έγγραφο εκτυπώνεται αργά

Λειτουργούν πολλά προγράµµατα λογισµικού
Οι πόροι του υπολογιστή δεν είναι επαρκείς, ώστε ο εκτυπωτής να τυπώσει µε τη
βέλτιστη ταχύτητα.

Για να αυξήσετε την ταχύτητα του εκτυπωτή, κλείστε όσα προγράµµατα λογισµικού δεν
χρειάζονται κατά την εκτύπωση.

Εκτυπώνονται πολύπλοκα έγγραφα, γραφικά ή φωτογραφίες
Τα έγγραφα που περιέχουν γραφικά ή φωτογραφίες τυπώνονται πιο αργά από τα
έγγραφα κειµένου.

Έχει επιλεγεί η βέλτιστη ή η µέγιστη ανάλυση dpi
Ο εκτυπωτής εκτυπώνει πιο αργά όταν η ποιότητα εκτύπωσης έχει επιλεγεί ως Βέλτιστη
ή Μέγιστη ανάλυση dpi. Για να αυξήσετε την ταχύτητα του εκτυπωτή, επιλέξτε
διαφορετικό τρόπο λειτουργίας ποιότητας εκτύπωσης.

Ο εκτυπωτής βρίσκεται στον τρόπο λειτουργίας εφεδρικού µελανιού
Κατά τον εφεδρικό τρόπο λειτουργίας του εκτυπωτή, ενδέχεται να ελαττωθεί η ταχύτητα
εκτύπωσης.

Για να αυξήσετε την ταχύτητα εκτύπωσης, χρησιµοποιήστε δύο κεφαλές εκτύπωσης στον
εκτυπωτή.

Το λογισµικό του εκτυπωτή είναι πολύ παλιό
Ενδέχεται να έχει εγκατασταθεί πολύ παλιό λογισµικό.

Για πληροφορίες σχετικά µε την αναβάθµιση του λογισµικού του εκτυπωτή, ανατρέξτε
στη σελίδα ενηµέρωσης λογισµικού.
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Ο υπολογιστής δεν πληροί τις απαιτήσεις συστήµατος
Εάν η µνήµη RAM του υπολογιστή δεν επαρκεί ή δεν υπάρχει πολύς ελεύθερος χώρος
στο σκληρό δίσκο, ο χρόνος επεξεργασίας του εκτυπωτή θα είναι περισσότερος.
1. Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος στο σκληρό δίσκο, η µνήµη RAM και η ταχύτητα

επεξεργαστή του υπολογιστή σας ικανοποιούν τις απαιτήσεις του συστήµατος.
Οι απαιτήσεις συστήµατος αναφέρονται στον οδηγό αναφοράς που συνοδεύει τον
εκτυπωτή.

2. Ελευθερώστε χώρο στο σκληρό δίσκο, διαγράφοντας τα αρχεία που δεν χρειάζεστε.

Αν εξακολουθείτε να αντιµετωπίζετε προβλήµατα
Εάν εξακολουθείτε να αντιµετωπίζετε προβλήµατα µετά τη διερεύνηση των θεµάτων για
την αντιµετώπιση των προβληµάτων, κλείστε και έπειτα επανεκκινήστε τον υπολογιστή.

Εάν εξακολουθείτε να έχετε απορίες σχετικά µε την επανεκκίνηση του υπολογιστή,
µεταβείτε στην τεχνική υποστήριξη της HP στη διεύθυνση www.hp.com/support.

∆ιαδικασία υποστήριξης της HP
1. Επισκεφτείτε τη σελίδα τεχνικής υποστήριξης της HP στη διεύθυνση www.hp.com/

support.
Η εξυπηρέτηση πελατών και τεχνική υποστήριξη σε σύνδεση της HP είναι πάντα
διαθέσιµη σε όλους τους πελάτες της HP καθ' όλη τη διάρκεια ζωής των
προϊόντων HP. Είναι η γρηγορότερη πηγή ενηµερωµένων πληροφοριών σχετικά µε
τα προϊόντα και βοήθειας από ειδικούς και περιλαµβάνει τις παρακάτω δυνατότητες:
– Γρήγορη πρόσβαση σε ειδικούς τεχνικής υποστήριξης σε σύνδεση
– Ενηµερωµένες εκδόσεις λογισµικού και προγραµµάτων οδήγησης εκτυπωτή

για το προϊόν σας
– Χρήσιµες πληροφορίες για τα προϊόντα και αντιµετώπιση κοινών προβληµάτων
– Προληπτικές ενηµερωµένες εκδόσεις προϊόντων, ειδοποιήσεις υποστήριξης

και ενηµερωτικά δελτία της HP που είναι διαθέσιµα όταν καταχωρείτε το προϊόν
σας

2. Μόνο για την Ευρώπη: Επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπο της περιοχής σας.
Αν ο εκτυπωτής παρουσιάζει βλάβη υλικού, θα σας ζητηθεί να τον µεταφέρετε στο
κατάστηµα από όπου τον προµηθευτήκατε. (Στη διάρκεια ισχύος της περιορισµένης
εγγύησης, η επισκευή του εκτυπωτή είναι δωρεάν. Μετά τη λήξη της διάρκειας της
περιορισµένης εγγύησης, θα υπάρχει χρέωση για την επισκευή.)

3. Καλέστε την τεχνική υποστήριξη της HP.
Για τον κατάλληλο αριθµό τηλεφώνου, ανατρέξτε στο εσωτερικό µέρος του
µπροστινού εξώφυλλου του Οδηγού Αναφοράς που συνοδεύει τον εκτυπωτή σας.
Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία τηλεφωνικής υποστήριξης µπορείτε να βρείτε
στην ενότητα "Τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη της HP" στον Οδηγό Αναφοράς.

Οι επιλογές υποστήριξης και η διαθεσιµότητά τους διαφέρουν ανά προϊόν, χώρα/περιοχή
και γλώσσα.
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12 Βοηθητικός εξοπλισµός
Τα παρακάτω προαιρετικά βοηθήµατα µπορούν να χρησιµοποιηθούν στον εκτυπωτή
HP.

Βοήθηµα αυτόµατης
εκτύπωσης σε δύο όψεις

Βοήθηµα δίσκου απλού
χαρτιού 250 φύλλων

Βοήθηµα αυτόµατης
εκτύπωσης σε δύο όψεις µε
µικρό δίσκο χαρτιού

Αν ο εκτυπωτής δεν περιλαµβάνει κάποιο από τα βοηθήµατα, µπορείτε να το αγοράσετε
ξεχωριστά από έναν εξουσιοδοτηµένο προµηθευτή της HP.
Για τους κωδικούς των βοηθηµάτων, ανατρέξτε στη λίστα προµήθειας βοηθηµάτων.

Σηµείωση Η διαθεσιµότητα των βοηθηµάτων ποικίλλει ανά χώρα/περιοχή.

Βοήθηµα αυτόµατης εκτύπωσης σε δύο όψεις (µονάδα
εκτύπωσης σε δύο όψεις)

Η µονάδα εκτύπωσης σε δύο όψεις είναι µια ειδική συσκευή υλικού που επιτρέπει στον
εκτυπωτή να εκτυπώνει αυτόµατα και στις δύο όψεις µιας σελίδας.
Η χρήση της µονάδας εκτύπωσης σε δύο όψεις σε συνδυασµό µε τον εκτυπωτή
προσφέρει πολλά πλεονεκτήµατα. Σας επιτρέπει να κάνετε τις ακόλουθες εργασίες:
● Εκτύπωση και στις δύο όψεις µιας σελίδας χωρίς να τοποθετείτε πάλι τη σελίδα µε

µη αυτόµατο τρόπο.
● Χρήση λιγότερου χαρτιού εκτυπώνοντας και στις δύο όψεις των φύλλων χαρτιού.
● ∆ηµιουργία µπροσούρας επαγγελµατικών προδιαγραφών, αναφορών,

ενηµερωτικών δελτίων και άλλων ειδικών στοιχείων.
Αν η συσκευασία του εκτυπωτή δεν περιλαµβάνει τη µονάδα εκτύπωσης σε δύο όψεις,
µπορείτε να την αγοράσετε ξεχωριστά από έναν εξουσιοδοτηµένο προµηθευτή της HP.

Σηµείωση Η µονάδα εκτύπωσης σε δύο όψεις δεν είναι διαθέσιµη σε όλες τις
χώρες/περιοχές.
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Η µονάδα εκτύπωσης σε δύο όψεις υποστηρίζει µόνο συγκεκριµένους τύπους χαρτιού.
Για τη λίστα των τύπων χαρτιού που υποστηρίζονται, ανατρέξτε στην τεκµηρίωση που
συνοδεύει τη µονάδα εκτύπωσης σε δύο όψεις.

Τοποθέτηση της µονάδας εκτύπωσης σε δύο όψεις
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να συνδέσετε τη µονάδα εκτύπωσης σε δύο όψεις
στον εκτυπωτή:

1. Σπρώξτε τις δύο λαβές του κλείστρου που βρίσκονται στην πίσω θύρα πρόσβασης
του εκτυπωτή, τη µία προς την άλλη, και αφαιρέστε τη θύρα.

Σηµείωση Μην πετάξετε την πίσω θύρα πρόσβασης. Για να εκτυπώνετε,
πρέπει να είναι συνδεδεµένη στον εκτυπωτή είτε η µονάδα εκτύπωσης σε
δύο όψεις είτε η πίσω θύρα πρόσβασης.

2. Εισαγάγετε τη µονάδα εκτύπωσης σε δύο όψεις στο πίσω µέρος του εκτυπωτή µέχρι
και οι δύο πλευρές να ασφαλίσουν στη θέση τους.

Σηµείωση Μην πιέσετε τα κουµπιά της µονάδας εκτύπωσης σε δύο όψεις
που βρίσκονται στο πλάι κατά την τοποθέτησή της στον εκτυπωτή.
Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά µόνο όταν αφαιρείτε τη µονάδα από τον
εκτυπωτή.
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Ενεργοποίηση της µονάδας εκτύπωσης σε δύο όψεις
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να ενεργοποιήσετε την µονάδα εκτύπωσης σε
δύο όψεις:
1. Ανοίξτε την Εργαλειοθήκη του εκτυπωτή.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα ∆ιαµόρφωση.
3. Επιλέξτε Τµήµα αυτόµατης εκτύπωσης σε δύο όψεις  ή Βοηθητικό εξάρτηµα

αυτόµατης εκτύπωσης δύο όψεων, µε µικρό δίσκο χαρτιού  και στη συνέχεια
επιλέξτε Εφαρµογή.

4. Πατήστε OK στο πλαίσιο επιβεβαίωσης που εµφανίζεται.
5. Κάντε κλικ στο X που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία για να κλείσετε την οθόνη.

Σηµείωση Μετά την ενεργοποίηση της µονάδας εκτύπωσης σε δύο όψεις, δεν
χρειάζεται να την ενεργοποιείτε ξανά κάθε φορά που εκτυπώνετε.

Αυτόµατη εκτύπωση σε δύο όψεις
Για να εκτυπώσετε αυτόµατα ένα έγγραφο δύο όψεων, κάποιο από τα ακόλουθα
βοηθήµατα πρέπει να είναι συνδεδεµένο µε τον εκτυπωτή:

Βοήθηµα αυτόµατης εκτύπωσης σε δύο όψεις

Βοήθηµα αυτόµατης εκτύπωσης σε δύο όψεις µε µικρό δίσκο
χαρτιού

Τα βοηθήµατα εκτύπωσης σε δύο όψεις υποστηρίζουν µόνο συγκεκριµένους τύπους
χαρτιού. Για τη λίστα των τύπων χαρτιού που υποστηρίζονται, ανατρέξτε στην
τεκµηρίωση που συνοδεύει το βοήθηµα.

Αν δεν υπάρχει συνδεδεµένο βοήθηµα εκτύπωσης σε δύο όψεις στον εκτυπωτή ή
εκτυπώνετε σε τύπο χαρτιού που δεν υποστηρίζεται, χρησιµοποιήστε τη µη αυτόµατη
εκτύπωση σε δύο όψεις.

Τύπος βιβλιοδεσίας
Επιλέξτε τον τύπο βιβλιοδεσίας που θέλετε για το έγγραφο δύο όψεων και ακολουθήστε
τα βήµατα για το συγκεκριµένο τύπο:

Βιβλιοδεσία στο πλάι Βιβλιοδεσία στο επάνω µέρος
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Σηµείωση Η βιβλιοδεσία στο πλάι είναι ο πιο συνηθισµένος τύπος.

Βιβλιοδεσία στο πλάι
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να εκτυπώσετε ένα έγγραφο δύο όψεων που
προορίζεται για βιβλιοδεσία στο πλάι:

Μετά την εκτύπωση της πρώτης όψης της σελίδας, η λειτουργία του εκτυπωτή
διακόπτεται προσωρινά µέχρι να στεγνώσει το µελάνι. Όταν στεγνώσει το µελάνι, η
µονάδα εκτύπωσης σε δύο όψεις τραβάει πάλι το χαρτί και εκτυπώνεται η άλλη όψη της
σελίδας.
1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες εκτυπωτή.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Συντοµεύσεις εκτύπωσης και στη συνέχεια κάντε κλικ

στην αναπτυσσόµενη λίστα στην Εκτύπωση διπλής όψης.
3. Στην αναπτυσσόµενη λίστα Εκτύπωση και στις δύο όψεις, επιλέξτε Αυτόµατα.
4. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθµίσεις εκτύπωσης επιθυµείτε και στη συνέχεια πατήστε

OK.
Μην αφαιρέσετε το χαρτί από τον εκτυπωτή πριν εκτυπωθούν και οι δύο όψεις της
σελίδας.

Βιβλιοδεσία στο επάνω µέρος
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να εκτυπώσετε ένα έγγραφο δύο όψεων που
προορίζεται για βιβλιοδεσία στο επάνω µέρος:

Μετά την εκτύπωση της πρώτης όψης της σελίδας, η λειτουργία του εκτυπωτή
διακόπτεται προσωρινά µέχρι να στεγνώσει το µελάνι. Όταν στεγνώσει το µελάνι, η
µονάδα εκτύπωσης σε δύο όψεις τραβάει πάλι το χαρτί και εκτυπώνεται η άλλη όψη της
σελίδας.

1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες εκτυπωτή.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Φινίρισµα.
3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εκτύπωση και στις δύο όψεις.
4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου ∆ιατήρηση διάταξης.
5. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ξεφύλλισµα προς τα πάνω.
6. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθµίσεις εκτύπωσης επιθυµείτε και στη συνέχεια πατήστε

OK.

Μην αφαιρέσετε το χαρτί από τον εκτυπωτή πριν εκτυπωθούν και οι δύο όψεις της
σελίδας.

Αυτόµατη εκτύπωση φυλλαδίου
Για να εκτυπώσετε αυτόµατα φυλλάδιο, κάποιο από τα ακόλουθα βοηθήµατα πρέπει να
είναι συνδεδεµένο µε τον εκτυπωτή σας:

Βοήθηµα αυτόµατης εκτύπωσης σε δύο όψεις
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Βοήθηµα αυτόµατης εκτύπωσης σε δύο όψεις µε µικρό δίσκο χαρτιού

Τα βοηθήµατα εκτύπωσης σε δύο όψεις υποστηρίζουν µόνο συγκεκριµένους τύπους
χαρτιού. Για τη λίστα των τύπων χαρτιού που υποστηρίζονται, ανατρέξτε στις
προδιαγραφές είτε του βοηθήµατος αυτόµατης εκτύπωσης σε δύο όψεις είτε του
βοηθήµατος αυτόµατης εκτύπωσης σε δύο όψεις µε µικρό δίσκο χαρτιού.

Αν δεν υπάρχει συνδεδεµένο βοήθηµα εκτύπωσης σε δύο όψεις στον εκτυπωτή ή
εκτυπώνετε σε τύπο χαρτιού που δεν υποστηρίζεται, χρησιµοποιήστε τη µη αυτόµατη
εκτύπωση σε δύο όψεις.

Οδηγίες
Μην υπερβείτε τη χωρητικότητα του δίσκου εισόδου: 150 φύλλα.

Εκτύπωση
Τοποθετήστε χαρτί στο δίσκο χαρτιού του εκτυπωτή και στη συνέχεια ακολουθήστε τα
εξής βήµατα για να εκτυπώσετε αυτόµατα ένα φυλλάδιο:

1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες εκτυπωτή.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Συντοµεύσεις εκτύπωσης και στη συνέχεια επιλέξτε

Εκτύπωση διπλής όψης από την αναπτυσσόµενη λίστα.
3. Από την αναπτυσσόµενη λίστα Εκτύπωση και στις δύο όψεις επιλέξτε έναν από

τους ακόλουθους τρόπους βιβλιοδεσίας:
– Φυλλάδιο µε αριστερή ράχη
– Φυλλάδιο µε δεξιά ράχη

4. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθµίσεις εκτύπωσης επιθυµείτε και στη συνέχεια πατήστε
OK.

Μετά την εκτύπωση της πρώτης όψης της σελίδας, η λειτουργία του εκτυπωτή
διακόπτεται προσωρινά µέχρι να στεγνώσει το µελάνι. Όταν στεγνώσει το µελάνι, η
µονάδα εκτύπωσης σε δύο όψεις τραβάει πάλι το χαρτί και εκτυπώνεται η άλλη όψη της
σελίδας.

Σηµείωση Μην αφαιρέσετε το χαρτί από τον εκτυπωτή πριν εκτυπωθούν και οι
δύο όψεις της σελίδας.

Προβλήµατα κατά την αυτόµατη εκτύπωση σε δύο όψεις

Εµπλοκή χαρτιού στο βοήθηµα αυτόµατης εκτύπωσης σε δύο όψεις
Για να αποκαταστήσετε µια εµπλοκή χαρτιού στη µονάδα εκτύπωσης σε δύο όψεις,
ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα.

1. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
2. Πατήστε τα κουµπιά που βρίσκονται στη δεξιά και αριστερή πλευρά της µονάδας

εκτύπωσης σε δύο όψεις και αφαιρέστε τη µονάδα από τον εκτυπωτή.
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Προειδοποίηση Αφαιρέστε τη µονάδα εκτύπωσης διπλής όψης πριν την
ανοίξετε κατά την αποκατάσταση εµπλοκής χαρτιού.

3. Αν υπάρχει χαρτί στον εκτυπωτή, αφαιρέστε το.
4. Ανοίξτε τη µονάδα εκτύπωσης σε δύο όψεις.

5. Αν υπάρχει χαρτί στη µονάδα εκτύπωσης σε δύο όψεις, αφαιρέστε το.
6. Κλείστε τη µονάδα εκτύπωσης σε δύο όψεις και τοποθετήστε την ξανά στον

εκτυπωτή.

∆εν είναι δυνατό να ενεργοποιηθεί η εκτύπωση δύο όψεων
Το πρόγραµµα οδήγησης του εκτυπωτή ανιχνεύει τη µονάδα εκτύπωσης σε δύο όψεις
µόνο όταν στείλετε µια εργασία εκτύπωσης. Κάντε µια εκτύπωση µονής όψης πριν
τυπώσετε το έγγραφο δύο όψεων. Στο λογισµικό του εκτυπωτή θα εµφανιστεί η επιλογή
χρήσης της µονάδας εκτύπωσης σε δύο όψεις.

Αν η επιλογή χρήσης της µονάδας εκτύπωσης σε δύο όψεις δεν εµφανιστεί, ελέγξτε τα
εξής:

● Η µονάδα εκτύπωσης σε δύο όψεις έχει τοποθετηθεί στον εκτυπωτή.
● Η µονάδα εκτύπωσης σε δύο όψεις έχει ενεργοποιηθεί στο λογισµικό του εκτυπωτή.
● Η µονάδα εκτύπωσης σε δύο όψεις υποστηρίζει τον τύπο και το µέγεθος του µέσου

εκτύπωσης που έχουν επιλεγεί στην καρτέλα Χαρτί/Ποιότητα.
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Για µια λίστα µε τους τύπους και τα µεγέθη µέσων που υποστηρίζονται, ανατρέξτε
στις προδιαγραφές της µονάδας εκτύπωσης σε δύο όψεις:
– Βοήθηµα αυτόµατης εκτύπωσης σε δύο όψεις
– Βοήθηµα αυτόµατης εκτύπωσης σε δύο όψεις µε µικρό δίσκο χαρτιού

Αν και η επιλογή εκτύπωσης δύο όψεων είναι ενεργοποιηµένη, εκτυπώνεται η µία
µόνο πλευρά
Βεβαιωθείτε για τα εξής:

● Τόσο στο λογισµικό του εκτυπωτή όσο και στο πρόγραµµα που χρησιµοποιείτε
έχουν οριστεί οι σωστές επιλογές εκτύπωσης.

● Αν εκτυπώνετε σε φωτογραφικό χαρτί δύο όψεων, βεβαιωθείτε ότι δεν είναι
τσαλακωµένο. Για να γίνει σωστά η εκτύπωση, το φωτογραφικό χαρτί πρέπει να
είναι επίπεδο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα αποθήκευση
και χειρισµός φωτογραφικού χαρτιού.

● Αν η µονάδα εκτύπωσης σε δύο όψεις δεν υποστηρίζει τον τύπο ή το µέγεθος του
µέσου εκτύπωσης, ακολουθήστε τις οδηγίες σχετικά µε τη µη αυτόµατη εκτύπωση
σε δύο όψεις για να τυπώσετε το έγγραφο.
Η µονάδα εκτύπωσης σε δύο όψεις υποστηρίζει τον τύπο και το µέγεθος του µέσου
εκτύπωσης που έχουν επιλεγεί στην καρτέλα Χαρτί/Ποιότητα.

Σηµείωση Μην επιχειρήσετε να εκτυπώσετε ένα έγγραφο δύο όψεων σε
χαρτί µίας όψης, π.χ. φωτογραφικό χαρτί µίας όψης.

Το περιθώριο βιβλιοδεσίας βρίσκεται σε λάθος σηµείο
1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες εκτυπωτή.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Φινίρισµα.
3. Βεβαιωθείτε για τα εξής:

– Το πλαίσιο επιλογής Ξεφύλλισµα προς τα πάνω δεν έχει επιλεγεί, αν
πρόκειται για βιβλιοδεσία στο πλάι.

– Το πλαίσιο επιλογής Ξεφύλλισµα προς τα πάνω έχει επιλεγεί, αν πρόκειται
για βιβλιοδεσία στο επάνω µέρος.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα εκτύπωση σε δύο όψεις.

Όταν ενεργοποιείται η επιλογή εκτύπωσης σε δύο όψεις, το µέγεθος του χαρτιού
αλλάζει
Η µονάδα εκτύπωσης σε δύο όψεις δεν υποστηρίζει τον τύπο χαρτιού.

Τα χρώµατα είναι αχνά
Αν τα χρώµατα είναι αχνά, προσπαθήστε να τυπώσετε το έγγραφο δύο όψεων µε βάση
τις οδηγίες µη αυτόµατης εκτύπωσης σε δύο όψεις.

Προδιαγραφές βοηθήµατος αυτόµατης εκτύπωσης σε δύο όψεις

∆ιαστάσεις για την σύνδεση µε τον εκτυπωτή
124,6 mm (4,9 ίντσες) ύψος x 320,5 mm (12,62 ίντσες) µήκος x 77,7 mm (3,06 ίντσες)
πλάτος
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Απόκλιση (δεύτερη όψη εκτυπωµένης σελίδας)
Απλό χαρτί: +/- 0,009 mm/mm (0,009 in/in)

Κάρτες: +/- 0,006 mm/mm (0,006 in/in)

Φάκελοι: +/- 0,012 mm/mm (0,012 in/in)

Βάρος µέσου
Letter/A4: 60 έως 90 g/m2 (16 έως 24 lb)

Κάρτες: Έως 200 g/m2 (110 lb µέγιστο βάρος για κάρτες ευρετηρίου)

Ειδικό χαρτί: Έως 160 g/m2 (44 lb ειδικό χαρτί εγγράφων)

Μεγέθη µέσου
Εύρος µεγέθους: 81x117 mm έως 216x297 mm (3,2x4,6 in έως 8,5x11 in)

Χαρτί:
● U.S. Letter: 216x279 (8,5x11 in)
● Executive: 184 x 267 mm (7,25 x 10,5 in)
● A4: 210 x 297mm
● A5: 148x210 mm
● B5: 182x257 mm

Κάρτες:

● 127x203 mm (5x8 in)
● 102x152 mm (4x6 in)
● A6: 105 x 148,5 mm
● Hagaki: 100 x 148 mm
● Μέγεθος L: 89x127 mm

Βοήθηµα δίσκου απλού χαρτιού 250 φύλλων
Με το βοήθηµα δίσκου απλού χαρτιού 250 φύλλων µπορείτε να επεκτείνετε τη
χωρητικότητα σε χαρτί του εκτυπωτή σε 400 φύλλα. Αυτό είναι χρήσιµο όταν έχετε να
κάνετε µεγάλες εκτυπώσεις καθώς όταν θέλετε να χρησιµοποιήσετε το δίσκο εισόδου για
κάποιο ειδικό µέσο εκτύπωσης, όπως επιστολόχαρτα, αλλά παράλληλα να έχετε ανά
πάσα στιγµή διαθέσιµο απλό χαρτί.

Αν το βοήθηµα δίσκου απλού χαρτιού 250 φύλλων δεν συµπεριλαµβάνεται στη
συσκευασία του εκτυπωτή, µπορείτε να το αγοράσετε ξεχωριστά από κάποιον
εξουσιοδοτηµένο προµηθευτή της HP.
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Σηµείωση Το βοήθηµα δίσκου απλού χαρτιού 250 φύλλων δεν διατίθεται σε
όλες τις χώρες/περιοχές.

Τοποθέτηση του βοηθήµατος δίσκου απλού χαρτιού 250 φύλλων
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να τοποθετήσετε το βοήθηµα δίσκου απλού
χαρτιού 250 φύλλων:
1. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
2. Επιλέξτε µια θέση για τον εκτυπωτή σας και τοποθετήστε εκεί το βοήθηµα δίσκου

απλού χαρτιού 250 φύλλων.
3. Σηκώστε µε προσοχή τον εκτυπωτή, κρατήστε τον πάνω από το δίσκο χαρτιού και

ευθυγραµµίστε τον.

4. Τοποθετήστε µε προσοχή τον εκτυπωτή πάνω στο δίσκο χαρτιού.

Τοποθέτηση χαρτιού στο βοήθηµα δίσκου απλού χαρτιού 250 φύλλων
Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να χρησιµοποιήσετε το βοήθηµα δίσκου απλού
χαρτιού 250 φύλλων.

∆ύο τµήµατα
Το βοήθηµα δίσκου απλού χαρτιού 250 φύλλων αποτελείται από δύο τµήµατα.

1 Βάση
2 Κάτω δίσκος

Ο κάτω δίσκος διαθέτει τρία εξαρτήµατα για τη ρύθµιση του µεγέθους του χαρτιού.
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1 Οδηγός πλάτους χαρτιού
2 Οδηγός οριοθέτησης πλάτους χαρτιού
3 Οδηγός µήκους χαρτιού

Σηµείωση Για να ρυθµίσετε το δίσκο χαρτιού για διαφορετικό µέγεθος χαρτιού,
πρέπει να ρυθµίσετε και τους τρεις οδηγούς.

Ορισµός του µεγέθους χαρτιού
Για να ρυθµίσετε το δίσκο χαρτιού για διαφορετικό µέγεθος χαρτιού, πρέπει να ρυθµίσετε
και τους τρεις οδηγούς στη σωστή θέση.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να ρυθµίσετε το δίσκο χαρτιού για διαφορετικό
µέγεθος χαρτιού:

1. Αφαιρέστε τον κάτω δίσκο από τη βάση.

2. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού µέχρι το βέλος να φτάσει στη σωστή θέση.
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1 Ευθυγράµµιση των βελών

Σηµείωση Για να εκτυπώσετε σε χαρτί µεγέθους legal, ρυθµίστε τον οδηγό
πλάτους χαρτιού στη θέση LTR.

3. Για να ρυθµίσετε τον οδηγό οριοθέτησης πλάτους χαρτιού, τοποθετήστε τον
προσεκτικά στις κατάλληλες υποδοχές.

1 Γείρετε τον οδηγό οριοθέτησης προς τα εµπρός
2 Τοποθετήστε τον οδηγό οριοθέτησης στις κατάλληλες υποδοχές
3 Γείρετε τον οδηγό οριοθέτησης προς τα πίσω µέχρι να ασφαλίσει στη θέση του

Σηµείωση Για να εκτυπώσετε σε χαρτί µεγέθους legal, ρυθµίστε τον οδηγό
πλάτους χαρτιού στη θέση LTR.

4. Για να ρυθµίσετε τον οδηγό µήκους χαρτιού, τραβήξτε τον µέχρι να ευθυγραµµιστεί
µε το µέγεθος που αντιστοιχεί στο χαρτί που θέλετε να τοποθετήσετε.
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1 Ευθυγράµµιση των βελών

Σηµείωση Για να εκτυπώσετε σε χαρτί µεγέθους legal, τραβήξτε τον οδηγό
µήκους χαρτιού προς τα έξω µέχρι το τέλος της διαδροµής του.

Τοποθέτηση χαρτιού
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να τοποθετήσετε χαρτί:

1. Αφαιρέστε τον κάτω δίσκο από τη βάση.
2. Βεβαιωθείτε ότι και οι τρεις οδηγοί χαρτιού έχουν ρυθµιστεί σωστά.
3. Τοποθετήστε το χαρτί στον κάτω δίσκο.

4. Τοποθετήστε τον κάτω δίσκο στη βάση και σπρώξτε µέχρι να ασφαλίσει στη θέση
της.

Χρήση του βοηθήµατος δίσκου απλού χαρτιού 250 φύλλων
Αν το βοήθηµα δίσκου απλού χαρτιού 250 φύλλων δεν έχει τοποθετηθεί στον εκτυπωτή,
ακολουθήστε τα βήµατα εγκατάστασης.

Σηµείωση Το βοήθηµα δίσκου απλού χαρτιού 250 φύλλων δεν διατίθεται σε
όλες τις χώρες/περιοχές.
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Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να χρησιµοποιήσετε το βοήθηµα δίσκου απλού
χαρτιού 250 φύλλων:

1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες εκτυπωτή.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Συντοµεύσεις εκτύπωσης ή στην καρτέλα Χαρτί/

Ποιότητα.
3. Βρείτε την κατάλληλη αναπτυσσόµενη λίστα:

Καρτέλα Αναπτυσσόµενη λίστα

Συντοµεύσεις εκτύπωσης Πηγή χαρτιού

Χαρτί/Ποιότητα Η πηγή είναι

Σηµείωση ∆εν χρειάζεται να ορίσετε την πηγή του χαρτιού και στις δύο
καρτέλες.

4. Κάντε κλικ σε µία από τις ακόλουθες επιλογές στην αναπτυσσόµενη λίστα:
– Επάνω δίσκος: Η εκτύπωση γίνεται από το δίσκο εισόδου.
– Κάτω δίσκος: Η εκτύπωση γίνεται από το βοήθηµα δίσκου απλού χαρτιού 250

φύλλων.
– Επάνω, έπειτα κάτω: Η εκτύπωση γίνεται από το δίσκο εισόδου. Αν ο δίσκος

εισόδου είναι άδειος, η εκτύπωση γίνεται από το βοήθηµα δίσκου απλού
χαρτιού 250 φύλλων.

– Κάτω, έπειτα επάνω: Η εκτύπωση γίνεται από το βοήθηµα δίσκου απλού
χαρτιού 250 φύλλων. Αν το βοήθηµα είναι άδειο, η εκτύπωση γίνεται από το
δίσκο εισόδου.

Προδιαγραφές του βοηθήµατος δίσκου απλού χαρτιού 250 φύλλων

∆ιαστάσεις
448 mm (17,64 in) µήκος x 65 mm(2,56 in) ύψος x 384 mm (15,12 in) πλάτος

Βάρος
1,99 kg (4,40 lb)

Βάρος µέσου
Χαρτί Letter/A4: 60 έως 105 g/m2 (16 έως 28 lb)

Μεγέθη µέσου
US Letter: 216x279 mm (8,5x11 in)

Executive: 184x 67 mm (7,25x10,5 in)

A4: 210x297mm

A5: 148x210 mm

B5: 182x257 mm
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Βοήθηµα αυτόµατης εκτύπωσης σε δύο όψεις µε µικρό
δίσκο χαρτιού

Το βοήθηµα αυτόµατης εκτύπωσης σε δύο όψεις µε µικρό δίσκο χαρτιού είναι µια
συσκευή που περιλαµβάνει ένα δίσκο στο πίσω µέρος για µέσα εκτύπωσης µικρού
µεγέθους και µια µονάδα εκτύπωσης σε δύο όψεις για εκτύπωση και στις δύο πλευρές
σε κανονικού µεγέθους και µικρού µεγέθους µέσα.

● Για να εκτυπώσετε αυτόµατα και στις δύο όψεις σε καρτ-ποστάλ ή σε άλλα µικρά
µέσα εκτύπωσης, τοποθετήστε τα στον πίσω δίσκο.

● Για να εκτυπώσετε στη µία πλευρά σε φωτογραφικό χαρτί και φακέλους,
χρησιµοποιήστε το µικρό δίσκο χαρτιού.

● Μπορείτε να εκτυπώσετε έγγραφα δύο όψεων, αυτόµατα.
Αν το βοήθηµα αυτόµατης εκτύπωσης σε δύο όψεις µε µικρό δίσκο χαρτιού δεν
συµπεριλαµβάνεται στη συσκευασία του εκτυπωτή, µπορείτε να το αγοράσετε ξεχωριστά
από κάποιον εξουσιοδοτηµένο προµηθευτή της HP.

Σηµείωση Το βοήθηµα αυτόµατης εκτύπωσης σε δύο όψεις µε µικρό δίσκο
χαρτιού δεν είναι διαθέσιµο σε όλες τις χώρες/περιοχές.

Εγκατάσταση του βοηθήµατος αυτόµατης εκτύπωσης σε δύο όψεις µε µικρό δίσκο
χαρτιού

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να εγκαταστήσετε το βοήθηµα αυτόµατης
εκτύπωσης σε δύο όψεις µε µικρό δίσκο χαρτιού:
1. Σπρώξτε τις δύο λαβές του κλείστρου που βρίσκονται στην πίσω θύρα πρόσβασης

του εκτυπωτή, τη µία προς την άλλη, και αφαιρέστε τη θύρα.
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Μην πετάξετε την πίσω θύρα πρόσβασης. Για να εκτυπώνετε, πρέπει να είναι
συνδεδεµένη στον εκτυπωτή είτε το βοήθηµα είτε η πίσω θύρα πρόσβασης.

2. Εισαγάγετε το βοήθηµα στο πίσω µέρος του εκτυπωτή µέχρι και οι δύο πλευρές να
ασφαλίσουν στη θέση τους.

Σηµείωση Μην πιέσετε τα κουµπιά του βοηθήµατος που βρίσκονται στο
πλάι κατά την τοποθέτηση του στον εκτυπωτή. Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά
µόνο όταν αφαιρείτε το βοήθηµα από τον εκτυπωτή.

Ενεργοποίηση της µονάδας εκτύπωσης σε δύο όψεις
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να ενεργοποιήσετε την µονάδα εκτύπωσης σε
δύο όψεις:

1. Ανοίξτε την Εργαλειοθήκη του εκτυπωτή.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα ∆ιαµόρφωση.
3. Επιλέξτε Τµήµα αυτόµατης εκτύπωσης σε δύο όψεις  ή Βοηθητικό εξάρτηµα

αυτόµατης εκτύπωσης δύο όψεων, µε µικρό δίσκο χαρτιού  και στη συνέχεια
επιλέξτε Εφαρµογή.

4. Πατήστε OK στο πλαίσιο επιβεβαίωσης που εµφανίζεται.
5. Κάντε κλικ στο X που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία για να κλείσετε την οθόνη.

Σηµείωση Μετά την ενεργοποίηση της µονάδας εκτύπωσης σε δύο όψεις, δεν
χρειάζεται να την ενεργοποιείτε ξανά κάθε φορά που εκτυπώνετε.

Εκτύπωση καρτ-ποστάλ

Οδηγίες
● Να χρησιµοποιείτε µόνο κάρτες που πληρούν τις προδιαγραφές του βοηθήµατος

αυτόµατης εκτύπωσης σε δύο όψεις µε µικρό δίσκο χαρτιού. Για περισσότερες
πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Προδιαγραφές του βοηθήµατος αυτόµατης
εκτύπωσης σε δύο όψεις µε µικρό δίσκο χαρτιού.

● Όταν τυπώνετε µεγάλο αριθµό καρτών, πρέπει να αφαιρείτε το τυπωµένο υλικό από
το δίσκο εξόδου του εκτυπωτή όταν η εκτύπωση φτάσει περίπου στα µισά.

● Μην υπερβείτε τη µέγιστη χωρητικότητα του πίσω δίσκου: 100 κάρτες.

Προετοιµασία για εκτύπωση
1. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα αριστερά.
2. Τραβήξτε το µοχλό χαρτιού προς τα εµπρός και τοποθετήστε τις κάρτες.
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Η πλευρά των καρτών στην οποία θα τυπωθεί η διεύθυνση πρέπει να είναι
στραµµένη προς τα έξω.

3. Αφήστε το µοχλό χαρτιού.
4. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού µέχρι να εφαρµόσει στην άκρη των καρτών.

Εκτύπωση
1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες εκτυπωτή.
2. Στην καρτέλα Συντοµεύσεις εκτύπωσης, κάντε κλικ στην Εκτύπωση καρτ-

ποστάλ και στη συνέχεια καθορίστε τις ακόλουθες ρυθµίσεις εκτύπωσης:
– Μέγεθος χαρτιού: Επιλέξτε το κατάλληλο µέγεθος χαρτιού
– Τύπος χαρτιού: Απλό χαρτί
– Πηγή χαρτιού: Πίσω δίσκος

3. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθµίσεις εκτύπωσης επιθυµείτε και στη συνέχεια πατήστε
OK.

Ανατρέξτε στη βοήθεια "Τι είναι..." για να µάθετε περισσότερες λεπτοµέρειες για τις
δυνατότητες που βλέπετε στο παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή".

Χρησιµοποιήστε το βοήθηµα αυτόµατης εκτύπωσης σε δύο όψεις µε µικρό δίσκο
χαρτιού, όταν εκτυπώνετε από ψηφιακή φωτογραφική µηχανή.

Για να χρησιµοποιήσετε το βοήθηµα αυτόµατης εκτύπωσης σε δύο όψεις µε µικρό δίσκο
χαρτιού όταν εκτυπώνετε άµεσα από ψηφιακή φωτογραφική µηχανή, ίσως χρειαστεί να
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ρυθµίσετε τον εκτυπωτή ώστε να τροφοδοτεί χαρτί από το βοήθηµα και όχι από το δίσκο
εισόδου.

Ρύθµιση του εκτυπωτή για τροφοδοσία χαρτιού από το βοήθηµα
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για ρύθµιση του εκτυπωτή για τροφοδοσία χαρτιού
από το βοήθηµα:

1. Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί Σελίδα αναφοράς.
2. Ενώ κρατάτε πατηµένο το κουµπί Σελίδα αναφοράς, πατήστε δύο φορές το κουµπί

ακύρωσης.
3. Απελευθερώστε το κουµπί Σελίδα αναφοράς.
Αφού ρυθµίσετε τον εκτυπωτή για τροφοδοσία χαρτιού από το βοήθηµα, τοποθετήστε
φωτογραφικό χαρτί στο βοήθηµα και ακολουθήστε τις οδηγίες εκτύπωσης PictBridge.

Σηµείωση Ο εκτυπωτής χρειάζεται να ρυθµιστεί µία φορά για εκτύπωση
φωτογραφιών PictBridge από το βοήθηµα εκτύπωσης σε δύο όψεις µε µικρό
δίσκο χαρτιού. Αφού ρυθµιστεί, ο εκτυπωτής θα επιχειρεί να εκτυπώσει από το
βοήθηµα, µέχρι να ρυθµιστεί για χρήση του δίσκου εισόδου για φωτογραφίες
PictBridge.

Ρύθµιση του εκτυπωτή για τροφοδοσία χαρτιού από το δίσκο εισόδου
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για ρύθµιση του εκτυπωτή για τροφοδοσία χαρτιού
από το δίσκο εισόδου για φωτογραφίες PictBridge:

1. Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί Σελίδα αναφοράς.
2. Ενώ κρατάτε πατηµένο το κουµπί Σελίδα αναφοράς, πατήστε το κουµπί

ακύρωσης δύο φορές και στη συνέχεια πατήστε το κουµπί συνέχισης µία φορά.
3. Απελευθερώστε το κουµπί Σελίδα αναφοράς.

Εκτύπωση µικρών φωτογραφιών

Οδηγίες
● Για αποτελέσµατα υψηλής ποιότητας, κάντε χρήση µιας φωτογραφικής κεφαλής

εκτύπωσης σε συνδυασµό µε µια κεφαλή εκτύπωσης τριών χρωµάτων.
● Για µεγαλύτερη αντοχή των χρωµάτων, χρησιµοποιήστε χαρτί HP Premium Plus

Photo Paper και εγκαταστήστε µια κεφαλή εκτύπωσης φωτογραφιών στον
εκτυπωτή.
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● Για να µάθετε πώς να χρησιµοποιείτε τις διαθέσιµες δυνατότητες εκτύπωσης
φωτογραφιών.

● Χρησιµοποιήστε φωτογραφικό χαρτί HP καθηµερινής χρήσης, ηµι-γυαλιστερό για
να εξοικονοµήσετε χρήµατα και µελάνι όταν εκτυπώνετε φωτογραφίες.

● Βεβαιωθείτε ότι το φωτογραφικό χαρτί που χρησιµοποιείτε δεν έχει τσαλακωθεί. Για
οδηγίες σχετικά µε το πώς να µην τσαλακώνει το φωτογραφικό χαρτί, δείτε τις
οδηγίες αποθήκευσης φωτογραφικού χαρτιού.

● Μην υπερβείτε τη χωρητικότητα του δίσκου εισόδου: 80 φύλλα φωτογραφικού
χαρτιού.

Προετοιµασία για εκτύπωση
1. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα αριστερά.
2. Τραβήξτε το µοχλό χαρτιού προς τα εµπρός και τοποθετήστε το φωτογραφικό χαρτί.

Η πλευρά του φωτογραφικού χαρτιού που θα εκτυπωθεί πρέπει να είναι στραµµένη
προς τα έξω.

Σηµείωση Αν το φωτογραφικό χαρτί έχει αποσπώµενη προεξοχή, η
προεξοχή πρέπει να είναι στραµµένη προς τα πάνω και όχι να κατευθύνεται
προς τον εκτυπωτή.

3. Αφήστε το µοχλό χαρτιού.
4. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού µέχρι να εφαρµόσει στην άκρη του

φωτογραφικού χαρτιού.
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Εκτύπωση
1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες εκτυπωτή.
2. Στην καρτέλα Συντοµεύσεις εκτύπωσης, κάντε κλικ στην Φωτογραφική

εκτύπωση χωρίς περίγραµµα ή στην Φωτογραφική εκτύπωση µε λευκό
περίγραµµα ως τον τύπο του εγγράφου και στη συνέχεια επιλέξτε τα παρακάτω:
– Ποιότητα εκτύπωσης: Κανονική, Βέλτιστη ή Μέγιστη ανάλυση dpi
– Μέγεθος χαρτιού: Επιλέξτε το κατάλληλο µέγεθος φωτογραφικού χαρτιού
– Πηγή χαρτιού: Πίσω δίσκος
– Τύπος χαρτιού: Επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο φωτογραφικού χαρτιού
– Προσανατολισµός: Κατακόρυφος ή Οριζόντιος

3. Καθορίστε κατάλληλα τις παρακάτω ρυθµίσεις:
– Επιλογές ψηφιακής φωτογραφίας της HP
– Προηγµένες ρυθµίσεις χρώµατος
– ∆ιαχείριση χρώµατος
– Ποιότητα σε κλίµακα του γκρι

4. Πατήστε OK για να εκτυπώσετε τις φωτογραφίες.
Ανατρέξτε στη βοήθεια "Τι είναι..." για να µάθετε περισσότερες λεπτοµέρειες για τις
δυνατότητες που βλέπετε στο παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή".

Εκτύπωση φακέλων

Οδηγίες
● Αποφύγετε τη χρήση φακέλων που έχουν τις παρακάτω ιδιότητες:

– Έχουν άγκιστρα ή παράθυρα
– Έχουν παχιές, ακανόνιστες ή στραβές άκρες
– Έχουν γυαλιστερή ή ανάγλυφη επιφάνεια
– Είναι τσαλακωµένοι, σχισµένοι ή έχουν καταστραφεί µε άλλο τρόπο

● Ευθυγραµµίστε τις άκρες των φακέλων πριν τους τοποθετήσετε στον πίσω δίσκο.
● Μην υπερβείτε τη µέγιστη χωρητικότητα του πίσω δίσκου: 80 φάκελοι.

Προετοιµασία για εκτύπωση
1. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα αριστερά.
2. Τραβήξτε το µοχλό χαρτιού προς τα εµπρός και τοποθετήστε τους φακέλους.

Τοποθετήστε τους φακέλους µε την πλευρά στην οποία θα εκτυπωθεί η διεύθυνση
στραµµένη προς τα έξω και τη γλώσσα στα αριστερά.
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3. Αφήστε το µοχλό χαρτιού.
4. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού µέχρι να εφαρµόσει στην άκρη των φακέλων.

Εκτύπωση
1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες εκτυπωτή.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Χαρτί/Ποιότητα και στη συνέχεια καθορίστε τις ακόλουθες

ρυθµίσεις εκτύπωσης:
– Το µέγεθος είναι: Επιλέξτε το κατάλληλο µέγεθος φακέλου
– Ο τύπος είναι: Επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο χαρτιού
– Η πηγή είναι: Πίσω δίσκος

3. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθµίσεις εκτύπωσης επιθυµείτε και στη συνέχεια πατήστε
OK.

Ανατρέξτε στη βοήθεια "Τι είναι..." για να µάθετε περισσότερες λεπτοµέρειες για τις
δυνατότητες που βλέπετε στο παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή".

Προβλήµατα µε το βοήθηµα αυτόµατης εκτύπωσης σε δύο όψεις µε µικρό δίσκο
χαρτιού

Εµπλοκή χαρτιού
Μην αποκαταστήσετε µια εµπλοκή χαρτιού από το µπροστινό µέρος του εκτυπωτή.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να αποκαταστήσετε µια εµπλοκή χαρτιού από το
βοήθηµα αυτόµατης εκτύπωσης σε δύο όψεις µε µικρό δίσκο χαρτιού:
1. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
2. Πατήστε τα κουµπιά που βρίσκονται στη δεξιά και αριστερή πλευρά του βοηθήµατος

και αφαιρέστε το βοήθηµα από τον εκτυπωτή.

Προειδοποίηση Αφαιρέστε το βοήθηµα αυτόµατης εκτύπωσης σε δύο
όψεις µε µικρό δίσκο πριν το ανοίξετε, κατά την αποκατάσταση της εµπλοκής
χαρτιού.
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3. Αν υπάρχει χαρτί στον εκτυπωτή, αφαιρέστε το.
4. Σηκώστε τον πίσω µοχλό του βοηθήµατος και στη συνέχεια απελευθερώστε το µικρό

δίσκο χαρτιού.

5. Γείρετε µπροστά τον µικρό δίσκο χαρτιού και ανοίξτε την κάτω θύρα του
βοηθήµατος.
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1 Γείρετε το µικρό δίσκο χαρτιού
2 Ανοίξτε την κάτω θύρα

6. Αν υπάρχει χαρτί στο βοήθηµα, αφαιρέστε το.
7. Κλείστε το βοήθηµα και ασφαλίστε τον πίσω µοχλό ώστε να κλείσει το βοήθηµα.
8. Συνδέστε πάλι το βοήθηµα στον εκτυπωτή.

∆εν είναι δυνατό να ενεργοποιηθεί η εκτύπωση δύο όψεων
Το πρόγραµµα οδήγησης του εκτυπωτή ανιχνεύει τη µονάδα εκτύπωσης σε δύο όψεις
µόνο όταν στείλετε µια εργασία εκτύπωσης. Κάντε µια εκτύπωση µονής όψης πριν
τυπώσετε το έγγραφο δύο όψεων. Στο λογισµικό του εκτυπωτή θα εµφανιστεί η επιλογή
χρήσης της µονάδας εκτύπωσης σε δύο όψεις.
Αν η επιλογή χρήσης της µονάδας εκτύπωσης σε δύο όψεις δεν εµφανιστεί, βεβαιωθείτε
για τα εξής:
● Η µονάδα εκτύπωσης σε δύο όψεις έχει τοποθετηθεί στον εκτυπωτή.
● Η µονάδα εκτύπωσης σε δύο όψεις έχει ενεργοποιηθεί στο λογισµικό του εκτυπωτή.
● Η µονάδα εκτύπωσης σε δύο όψεις υποστηρίζει τον τύπο και το µέγεθος του µέσου

εκτύπωσης που έχουν επιλεγεί στην καρτέλα Χαρτί/Ποιότητα.
Για µια λίστα µε τους τύπους και τα µεγέθη µέσων που υποστηρίζονται, ανατρέξτε
στις προδιαγραφές της µονάδας εκτύπωσης σε δύο όψεις:
– Βοήθηµα αυτόµατης εκτύπωσης σε δύο όψεις
– Βοήθηµα αυτόµατης εκτύπωσης σε δύο όψεις µε µικρό δίσκο χαρτιού

Όταν ενεργοποιείται η επιλογή εκτύπωσης σε δύο όψεις, το µέγεθος του χαρτιού
αλλάζει
Η µονάδα εκτύπωσης σε δύο όψεις δεν υποστηρίζει τον τύπο χαρτιού.
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Το περιθώριο βιβλιοδεσίας βρίσκεται σε λάθος σηµείο
1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες εκτυπωτή.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Φινίρισµα.
3. Βεβαιωθείτε για τα εξής:

– Το πλαίσιο επιλογής Ξεφύλλισµα προς τα πάνω δεν έχει επιλεγεί, αν
πρόκειται για βιβλιοδεσία στο πλάι.

– Το πλαίσιο επιλογής Ξεφύλλισµα προς τα πάνω έχει επιλεγεί, αν πρόκειται
για βιβλιοδεσία στο επάνω µέρος.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα εκτύπωση σε δύο όψεις.

Αν και η επιλογή εκτύπωσης δύο όψεων είναι ενεργοποιηµένη, εκτυπώνεται η µία
µόνο πλευρά
Βεβαιωθείτε για τα εξής:
● Τόσο στο λογισµικό του εκτυπωτή όσο και στο πρόγραµµα που χρησιµοποιείτε

έχουν οριστεί οι σωστές επιλογές εκτύπωσης.
● Αν εκτυπώνετε σε φωτογραφικό χαρτί δύο όψεων, βεβαιωθείτε ότι δεν είναι

τσαλακωµένο. Για να γίνει σωστά η εκτύπωση, το φωτογραφικό χαρτί πρέπει να
είναι επίπεδο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα αποθήκευση
και χειρισµός φωτογραφικού χαρτιού.

● Η µονάδα εκτύπωσης σε δύο όψεις υποστηρίζει τον τύπο και το µέγεθος του µέσου
εκτύπωσης που έχουν επιλεγεί στην καρτέλα Χαρτί/Ποιότητα.
Αν η µονάδα εκτύπωσης σε δύο όψεις δεν υποστηρίζει τον τύπο ή το µέγεθος του
µέσου εκτύπωσης, ακολουθήστε τις οδηγίες σχετικά µε τη µη αυτόµατη εκτύπωση
σε δύο όψεις για να τυπώσετε το έγγραφο.

Σηµείωση Μην επιχειρήσετε να εκτυπώσετε ένα έγγραφο δύο όψεων σε
χαρτί µίας όψης, π.χ. φωτογραφικό χαρτί µίας όψης.

Τα χρώµατα είναι αχνά
Αν τα χρώµατα είναι αχνά, προσπαθήστε να τυπώσετε το έγγραφο δύο όψεων µε βάση
τις οδηγίες µη αυτόµατης εκτύπωσης σε δύο όψεις.

Προδιαγραφές του βοηθήµατος αυτόµατης εκτύπωσης σε δύο όψεις µε µικρό δίσκο
χαρτιού

∆ιαστάσεις για την σύνδεση µε τον εκτυπωτή
219,3 mm (8,63 in) ύψος x 320,5 mm (12,62 in) µήκος x 142,1 mm (5,6 in) πλάτος

Προδιαγραφές εκτύπωσης σε δύο όψεις
Για τις προδιαγραφές εκτύπωσης σε δύο όψεις, συµπεριλαµβανόµένων και της
απόκλισης και των µεγεθών των µέσων µε τα οποία τροφοδοτείται ο εκτυπωτής µέσω
του δίσκου εισόδου, ανατρέξτε στην ενότητα Προδιαγραφές βοηθήµατος αυτόµατης
εκτύπωσης σε δύο όψεις.

Προδιαγραφές µικρού δίσκου χαρτιού
Πάχος µέσου: 7-12 mils

Κεφάλαιο 12
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Μεγέθη µέσου:

● Εύρος µεγέθους:
– Πλάτος: 81,3 έως 106 mm (3,2 έως 4,17 in)
– Μήκος: 116,8 έως 304,8 mm (4,6 έως 12 in)

● Κάρτες:
– 10x15 cm, 10x15 cm µε προεξοχή
– 4x6 in, 4x6 in µε προεξοχή
– A6, 105x148 mm
– Κάρτα ευρετηρίου, 4x6 in.
– L, 89x127 mm

● Φωτογραφικό χαρτί:
– 10x15 cm, 10x15 cm µε προεξοχή
– 4x6 in, 4x6 in µε προεξοχή
– A6, 105x148 mm
– L, 89x127 mm, L, 89x127 mm µε προεξοχή
– Πανοραµικό 4x10 in, 4x11 in, 4x12 in

● Φάκελοι:
– Φάκελος αρ. 10, 4,12x9,5 in
– Ιαπωνικός φάκελος αρ. 4, 90x205 mm

● Hagaki:
Hagaki, 100x148 mm

∆υνατότητες δίσκου:

● Φωτογραφικό χαρτί:
– 4x6, µέγεθος L: Έως 80 φύλλα
– Πανοραµικό: Έως 5 φύλλα

● Hagaki:
Φωτογραφικό: Έως 80 κάρτες

● Κάρτες:
– 4x6: Έως 100
– A6: Έως 100

● Φάκελοι:
– Αρ. 10: Έως 20
– Ιαπωνικός φάκελος αρ. 4: Έως 20
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13 Αναλώσιµα και εξαρτήµατα
● Χαρτί
● Καλώδια USB
● Βοηθητικός εξοπλισµός
● Κεφαλές εκτύπωσης

Σηµείωση Η διαθεσιµότητα των αναλώσιµων και των βοηθηµάτων ποικίλλει
ανά χώρα/περιοχή.

Χαρτί
Για να παραγγείλετε µέσα, όπως Χαρτί ανώτερης ποιότητας HP, Φιλµ διαφανειών
ανώτερης ποιότητας HP για εκτυπωτές ψεκασµού, HP Iron-On Paper ή HP Greeting
Cards, µεταβείτε στη διεύθυνση www.hp.com.

Επιλέξτε µια χώρα/περιοχή και στη συνέχεια επιλέξτε Αγορές.

Καλώδια USB
C6518A HP καλώδιο USB A-B 2 µέτρων

Βοηθητικός εξοπλισµός
Αν ο εκτυπωτής δεν περιλαµβάνει κάποιο από τα βοηθήµατα, µπορείτε να το αγοράσετε
ξεχωριστά από έναν εξουσιοδοτηµένο προµηθευτή της HP.

Σηµείωση Η διαθεσιµότητα των βοηθηµάτων ποικίλλει ανά χώρα/περιοχή.

Βοήθηµα αυτόµατης εκτύπωσης σε δύο όψεις
Q5712A Βοήθηµα αυτόµατης εκτύπωσης σε δύο όψεις

Βοήθηµα αυτόµατης εκτύπωσης σε δύο όψεις µε µικρό δίσκο χαρτιού
Q3032A Βοήθηµα αυτόµατης εκτύπωσης σε δύο όψεις µε µικρό δίσκο χαρτιού

Βοήθηµα δίσκου απλού χαρτιού 250 φύλλων
Q3447A Βοήθηµα δίσκου απλού χαρτιού 250 φύλλων

Ασύρµατος προσαρµογέας εκτύπωσης HP bt450 Bluetooth
Q6398A Ασύρµατος προσαρµογέας εκτύπωσης HP bt450 Bluetooth

Ασύρµατος προσαρµογέας εκτύπωσης HP bt400 Bluetooth
Q6399A Ασύρµατος προσαρµογέας εκτύπωσης HP bt400 Bluetooth
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14 Προδιαγραφές
● Προδιαγραφές εκτυπωτή

Προδιαγραφές εκτυπωτή
Ανατρέξτε στον οδηγό αναφοράς που συνοδεύει τον εκτυπωτή, για τις πλήρεις
προδιαγραφές του εκτυπωτή, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται:

● Τύποι, µεγέθη και βάρη χαρτιού και άλλα µέσα εκτύπωσης, τα οποία µπορείτε να
χρησιµοποιήσετε µε τον εκτυπωτή

● Ταχύτητα και ανάλυση εκτύπωσης
● Απαιτήσεις ρεύµατος
● Απαιτήσεις λειτουργικού συστήµατος υπολογιστή
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15 Πληροφορίες για το περιβάλλον
● ∆ήλωση για το περιβάλλον
● Ανάκτηση των κεφαλών εκτύπωσης

∆ήλωση για το περιβάλλον
H Hewlett-Packard βελτιώνει συνεχώς τις διαδικασίες σχεδίασης των εκτυπωτών deskjet
ώστε να ελαχιστοποιεί τον αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον του γραφείου και στις
περιοχές όπου κατασκευάζονται, διακινούνται και χρησιµοποιούνται εκτυπωτές.

Ελάττωση και κατάργηση
Χρήση χαρτιού: Η δυνατότητα του εκτυπωτή για εκτύπωση σε δύο όψεις µειώνει τη
χρήση του χαρτιού και τις απαιτήσεις σε φυσικούς πόρους. Επιπλέον, το κουµπί
ακύρωσης της εκτύπωσης επιτρέπει στον χρήστη να εξοικονοµεί χαρτί, ακυρώνοντας
γρήγορα αν χρειαστεί µια εργασία εκτύπωσης. Ο παρών εξοπλισµός είναι κατάλληλος
για χρήση ανακυκλωµένου χαρτιού (σύµφωνα µε την EN 12281:2002).

Ανακυκλωµένο χαρτί: Η τεκµηρίωση σε χαρτί γι’ αυτόν τον εκτυπωτή έχει τυπωθεί σε
ανακυκλωµένο χαρτί.

Όζον: Οι χηµικές ουσίες που καταστρέφουν το όζον, όπως είναι οι χλωροφθοράνθρακες
(CFC) έχουν αποκλειστεί από τις διεργασίες παραγωγής της Hewlett-Packard.

Ανακύκλωση
Αυτός ο εκτυπωτής έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι κατάλληλος για ανακύκλωση. Ο αριθµός
των υλικών είναι ο ελάχιστος δυνατός και ταυτόχρονα έχει εξασφαλιστεί η κατάλληλη
λειτουργικότητα και αξιοπιστία. Τα ανόµοια υλικά έχουν σχεδιαστεί µε τέτοιο τρόπο ώστε
να είναι εύκολος ο διαχωρισµός τους. Οι συνδετήρες και οι άλλες συνδέσεις είναι εύκολο
να εντοπιστούν, να προσπελαστούν και να αφαιρεθούν χρησιµοποιώντας κοινά
εργαλεία. Τα µέρη υψηλής προτεραιότητας έχουν σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπουν την
εύκολη πρόσβαση, προκειµένου να είναι δυνατή η αποτελεσµατική αποσυναρµολόγηση
και επισκευή τους.

Συσκευασία εκτυπωτή: Τα υλικά συσκευασίας αυτού του εκτυπωτή έχουν επιλεγεί
ώστε να παρέχουν µέγιστη προστασία µε το ελάχιστο δυνατό κόστος, ενώ παράλληλα
γίνεται προσπάθεια να ελαχιστοποιηθεί η επιβάρυνση του περιβάλλοντος και να
διευκολυνθεί η ανακύκλωση. Ο προσεγµένος σχεδιασµός του εκτυπωτή HP Deskjet
βοηθά στην ελαχιστοποίηση των υλικών συσκευασίας και της συχνότητας εµφάνισης
ζηµιών.

Πλαστικά µέρη: Όλα τα µεγάλα πλαστικά µέρη και τα πλαστικά εξαρτήµατα έχουν
επισηµανθεί σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα. Όλα τα πλαστικά µέρη που
χρησιµοποιούνται στο περίβληµα και το πλαίσιο του εκτυπωτή είναι τεχνικώς
ανακυκλώσιµα και όλα χρησιµοποιούν ένα µόνο πολυµερές.
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Μεγάλη διάρκεια ζωής του προϊόντος: Για να εξασφαλιστεί η µεγάλη διάρκεια ζωής
του εκτυπωτή HP Deskjet, η HP παρέχει τα εξής:
● Εκτεταµένη εγγύηση: Για λεπτοµέρειες ανατρέξτε στον οδηγό αναφοράς που

συνοδεύει τον εκτυπωτή.
● Τα ανταλλακτικά και τα αναλώσιµα είναι διαθέσιµα για περιορισµένη χρονική

περίοδο µετά από τη διακοπή της παραγωγής.
● Επιστροφή προϊόντος: Για να επιστρέψετε αυτό το προϊόν στην HP στο τέλος της

ωφέλιµης διάρκειας ζωής του, µεταβείτε στη διεύθυνση www.hp.com/recycle. Για να
επιστρέψετε στην HP τις άδειες κεφαλές εκτύπωσης, ανατρέξτε στην ενότητα
επιστροφή κεφαλών εκτύπωσης.

Σηµείωση Η επιλογή εγγύησης µεγάλης διάρκειας και η επιλογή
επιστροφής προϊόντος δεν είναι διαθέσιµες σε όλες τις χώρες/περιοχές.

Πληροφορίες ανακύκλωσης για της Ευρωπαϊκή Ένωση
Σηµαντικές πληροφορίες ανακύκλωσης για τους πελάτες µας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση: Για τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος, αυτό το προϊόν πρέπει να ανακυκλωθεί
µετά την πάροδο της ωφέλιµης ζωής του, όπως απαιτεί ο νόµος. Το σύµβολο που
ακολουθεί επισηµαίνει ότι απαγορεύεται η απόρριψη αυτού του προϊόντος στα οικιακά
απορρίµµατα. Επιστρέψτε το προϊόν αυτό στο εξουσιοδοτηµένο κέντρο συλλογής που
βρίσκεται κοντά σας για να εξασφαλίσετε την κατάλληλη απόρριψή του. Για περισσότερες
γενικές πληροφορίες σχετικά µε την επιστροφή και την ανακύκλωση των προϊόντων HP,
µεταβείτε στη διεύθυνση www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/
index.html.

Κατανάλωση ενέργειας
Κατά τη σχεδίαση του εκτυπωτή έχει ληφθεί υπόψη η κατανάλωση ενέργειας. Με αυτόν
τον τρόπο εξοικονοµούνται όχι µόνο φυσικοί πόροι αλλά και χρήµατα χωρίς να
επηρεάζεται η υψηλή απόδοση του εκτυπωτή. Ο εκτυπωτής πληροί τις προϋποθέσεις
του οµοσπονδιακού προγράµµατος διαχείρισης ενέργειας FEMP. Πρόκειται για µια
πρωτοβουλία της κυβέρνησης των Η.Π.Α. σύµφωνα µε την οποία, όταν ο εκτυπωτής
είναι απενεργοποιηµένος, υπάρχει µείωση ενέργειας.
Το παρόν προϊόν πληροί τις προδιαγραφές του προγράµµατος ENERGY STAR®. Το
ENERGY STAR είναι ένα εθελοντικό πρόγραµµα που ενθαρρύνει την ανάπτυξη
προϊόντων γραφείου µε χαµηλή κατανάλωση ενέργειας.
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Το ENERGY STAR είναι σήµα υπηρεσίας κατατεθέν της Υπηρεσίας Προστασίας του
Περιβάλλοντος στις Η.Π.Α. Με την ιδιότητά της ως εταίρου του προγράµµατος ENERGY
STAR, η εταιρεία Hewlett-Packard εγγυάται ότι το προϊόν αυτό πληροί τους όρους του
προγράµµατος ENERGY STAR για αποδοτικότερη χρήση ενέργειας.

Κατανάλωση ενέργειας όταν ο εκτυπωτής βρίσκεται σε κατάσταση αναµονής:
Ανατρέξτε στον οδηγό αναφοράς για τις προδιαγραφές κατανάλωσης ενέργειας.

Κατανάλωση ενέργειας όταν ο εκτυπωτής είναι απενεργοποιηµένος: Ακόµη και
όταν ο εκτυπωτής είναι απενεργοποιηµένος, εξακολουθεί να καταναλώνει µια ποσότητα
ενέργειας. Η κατανάλωση ενέργειας µπορεί να αποτραπεί, εάν κλείσετε το διακόπτη του
εκτυπωτή και µετά αποσυνδέσετε από την πρίζα το καλώδιο ρεύµατος του εκτυπωτή.

Ανάκτηση των κεφαλών εκτύπωσης
Οι πελάτες που ενδιαφέρονται για την ανακύκλωση των γνήσιων κεφαλών εκτύπωσης
HP τις οποίες διαθέτουν µπορούν να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα HP Planet Partners
για κεφαλές εκτύπωσης ψεκασµού. Η HP προσφέρει αυτό το πρόγραµµα σε
περισσότερες χώρες/περιοχές από οποιονδήποτε άλλον κατασκευαστή κεφαλών
εκτύπωσης στον κόσµο. Το πρόγραµµα αυτό παρέχεται ως δωρεάν υπηρεσία στους
πελάτες της HP, ως µια φιλική προς το περιβάλλον λύση για τα προϊόντα αυτά µετά το
τέλος της διάρκειας ζωής τους.

Για να συµµετέχετε, απλώς ακολουθήστε τις οδηγίες που υπάρχουν στη δικτυακή
τοποθεσία της HP, στη διεύθυνση: www.hp.com/recycle. Η υπηρεσία αυτή δεν είναι
διαθέσιµη σε όλες τις χώρες/περιοχές. Ενδέχεται να ζητηθεί από τους πελάτες το όνοµα,
ο αριθµός τηλεφώνου και η διεύθυνσή τους.

Επειδή οι µοναδικές διαδικασίες ανακύκλωσης της HP είναι πολύ ευαίσθητες στη
µόλυνση των υλικών, δεν µπορούµε να δεχθούµε και να ανακυκλώσουµε κεφαλές
εκτύπωσης άλλων κατασκευαστών. Τα τελικά προϊόντα της διαδικασίας ανακύκλωσης
χρησιµοποιούνται στην κατασκευή νέων προϊόντων και η HP πρέπει να διασφαλίζει τη
συνοχή της σύστασης του υλικού. Για το λόγο αυτόν, ανακυκλώνουµε µόνο αυθεντικές
κεφαλές εκτύπωσης της HP. Αυτό το πρόγραµµα δεν καλύπτει τις κεφαλές εκτύπωσης
που έχουν επαναπληρωθεί.

Οι κεφαλές εκτύπωσης που επιστρέφονται, διαχωρίζονται σε πρώτες ύλες και
καθαρίζονται, ώστε να χρησιµοποιηθούν στην κατασκευή νέων προϊόντων σε άλλες
βιοµηχανίες. Στα προϊόντα που κατασκευάζονται από ανακυκλωµένα υλικά κεφαλών
εκτύπωσης της HP περιλαµβάνονται εξαρτήµατα αυτοκινήτων, δίσκοι που
χρησιµοποιούνται στις διαδικασίες παραγωγής µικροτσίπ, χάλκινα σύρµατα,
ανοξείδωτες πλάκες και τα πολύτιµα υλικά που χρησιµοποιούνται στις ηλεκτρονικές
συσκευές. Ανάλογα µε το µοντέλο, η HP µπορεί να ανακυκλώσει έως και 65% της
κεφαλής εκτύπωσης µε βάση το βάρος. Τα εξαρτήµατα που αποµένουν και δεν µπορούν
να ανακυκλωθούν (µελάνι, αφρώδη υλικά και σύνθετα εξαρτήµατα) απορρίπτονται µε
τρόπο που δεν ρυπαίνει το περιβάλλον.

Κεφάλαιο 15
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