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Σειρά εκτυπωτών HP Designjet 9000s

Οδηγός Χρήσης



Νοµικές σηµειώσεις

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο
έγγραφο αυτό υπόκεινται σε τροποποίηση
χωρίς προειδοποίηση.

Η Hewlett-Packard δεν παρέχει κανενός
είδους εγγύηση για αυτό το υλικό,
συµπεριλαµβανοµένης, αλλά µη
περιοριζόµενης σε αυτήν, της έµµεσης
εγγύησης εµπορευσιµότητας και
καταλληλότητας για συγκεκριµένο σκοπό.

Η Hewlett-Packard δεν αναλαµβάνει ευθύνη
για σφάλµατα που τυχόν υπάρχουν σε αυτό
το έγγραφο ή για έµµεσες ή συνεπαγόµενες
ζηµίες σε σχέση µε την προµήθεια, την
απόδοση ή τη χρήση του υλικού αυτού.

∆εν επιτρέπεται η φωτοαντιγραφική
αναπαραγωγή κανενός µέρους αυτού του
εγγράφου ή η µετάφρασή του σε άλλη
γλώσσα, χωρίς προηγούµενη γραπτή
συγκατάθεση της Hewlett-Packard
Company.
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Χρήση αυτού του οδηγού
Ο Οδηγός Χρήσης έχει οργανωµένη την ύλη του στα παρακάτω κεφάλαια.

Εισαγωγή
Αυτό το κεφάλαιο παρέχει µια σύντοµη εισαγωγή για τον εκτυπωτή και την τεκµηρίωσή του για νέους
χρήστες.

Πώς µπορώ να...
Αυτά τα κεφάλαια σάς βοηθούν να εκτελέσετε διάφορες διαδικασίες, όπως η τοποθέτηση του µέσου
εκτύπωσης (πχ χαρτιού) ή η αλλαγή µιας κασέτας µελανιού. Πολλές από αυτές τις διαδικασίες
απεικονίζονται σε σχεδιαγράµµατα.

Το πρόβληµα είναι ...
Αυτά τα κεφάλαια σάς βοηθούν να επιλύσετε προβλήµατα που µπορεί να εµφανιστούν κατά την εκτύπωση.

Πληροφορίες για ...
Αυτά τα κεφάλαια περιέχουν πληροφορίες αναφοράς, συµπεριλαµβανοµένων των τεχνικών
χαρακτηριστικών του εκτυπωτή και των κωδικών είδους που αφορούν τους τύπους µέσων εκτύπωσης, τα
αναλώσιµα µελάνια και άλλα εξαρτήµατα.

Ευρετήριο
Εκτός από τον πίνακα περιεχοµένων, υπάρχει ευρετήριο κατ' αλφαβητική σειρά που θα σας βοηθήσει να
βρείτε γρήγορα τα θέµατα.
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Τα βασικά µέρη του εκτυπωτή [9000s]
Στις επόµενες προβολές της µπροστινής και της πίσω όψης του εκτυπωτή παρουσιάζονται τα βασικά µέρη
του.

Μπροστινή όψη

1. Μπροστινός πίνακας εκτυπωτή

2. Μπροστινός πίνακας θερµαντήρα

3. Θέση αναλωσίµων µελανιού

4. Άξονας στήριξης του µέσου εκτύπωσης

5. Κλείδωµα τροχού

6. Μοχλός πίεσης µέσου εκτύπωσης

7. Μοχλός τοποθέτησης µέσου εκτύπωσης

8. Μοχλός Άκρου Μέσου Εκτύπωσης (ΑΜΕ)

9. Ρολό
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Πίσω όψη

1. Ρευµατολήπτης εκτυπωτή

2. ∆ιακόπτης on/off (ενεργοποίησης/απενεργοποίησης) εκτυπωτή

3. Πίσω κάλυµµα

4. Θύρα USB

5. ∆εν χρησιµοποιείται

6. Έξοδος µέσου εκτύπωσης

7. Φιάλη µελανιού προς απόρριψη

8. ∆ιακόπτης εναλλαγής 100 V / 200 V

9. ∆ιακόπτης on/off (ενεργοποίησης/απενεργοποίησης) θερµαντήρα

10. Ρευµατολήπτης θερµαντήρα

11. Κάλυµµα καπακιού

12. Κάλυµµα καθαριστήρα

13. Κουµπιά Άµεσα Συνδεδεµένου Εκτυπωτή — Ακύρωσης

14. Μοχλός προστασίας ανεµιστήρα

15. Μοχλός ύψους κεφαλής εκτύπωσης

Οι θερµαντήρες
Ο εκτυπωτής διαθέτει τρεις θερµαντήρες για την πρόσφυση και σταθεροποίηση της εκτυπωµένης
παράστασης επάνω στο µέσο εκτύπωσης. Ο κάθε θερµαντήρας ελέγχεται χωριστά.
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1. Μπροστινός θερµαντήρας (προθερµαίνει το µέσο εκτύπωσης)

2. Θερµαντήρας εκτύπωσης (σταθεροποιεί το µελάνι επάνω στο µέσο εκτύπωσης)

3. Πίσω θερµαντήρας (στεγνώνει το µελάνι και σταθεροποιεί το εκτυπωµένο είδωλο)

4. Ρολό µέσου εκτύπωσης

5. Κύλινδρος πίεσης

6. Κύλινδρος πλέγµατος

7. Μηχανισµός µεταφοράς

8. Πίσω κάλυµµα

ΠΡΟΕΙ∆/ΣΗ! Μην αγγίζεται τις επιφάνειες των θερµαντήρων στη διαδροµή του µέσου
εκτύπωσης. Αυτό µπορεί να προκαλέσει εγκαύµατα.
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Ο µπροστινός πίνακας του εκτυπωτή
Ο µπροστινός πίνακας του εκτυπωτή σας βρίσκεται στη µπροστινή δεξιά πλευρά του εκτυπωτή. Εκτελεί
τις εξής σηµαντικές λειτουργίες:

● Πρέπει να χρησιµοποιείται για την εκτέλεση συγκεκριµένων λειτουργιών, όπως για την τοποθέτηση
και την αφαίρεση του µέσου εκτύπωσης.

● Μπορεί να εµφανίσει επίκαιρες πληροφορίες σχετικά µε την κατάσταση του εκτυπωτή, τις κασέτες
µελανιού, τις κεφαλές εκτύπωσης, το µέσο εκτύπωσης, κλπ.

● Μπορεί να παράσχει καθοδήγηση ως προς τη χρήση του εκτυπωτή.

● Όταν χρειάζεται, εµφανίζει µηνύµατα προειδοποίησης και σφάλµατος.

● Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για την αλλαγή τιµών ρυθµίσεων του εκτυπωτή, αλλάζοντας τη λειτουργία
του εκτυπωτή.

Ο µπροστινός πίνακας αποτελείται από τα εξής µέρη:

1. Οι ενδεικτικές λυχνίες LED δηλώνουν την κατάσταση του εκτυπωτή ανάβοντας, αναβοσβήνοντας ή
σβήνοντας.

Α. Η πράσινη λυχνία ∆εδοµένων δείχνει την κατάσταση υποδοχής δεδοµένων.

● Όταν αναβοσβήνει: παραλαµβάνονται δεδοµένα από τον υπολογιστή

● Όταν είναι σβηστή: τίποτα δεν παραλαµβάνεται από τον υπολογιστή

Β. Η πορτοκαλί λυχνία Σφάλµατος δείχνει κατά πόσον έχει προκύψει κάποιο σφάλµα.

● Όταν είναι αναµµένη: έχει προκύψει κάποιο σφάλµα.

● Όταν αναβοσβήνει: κατάσταση προειδοποίησης (σφάλµα υπέρβασης χρόνου καρουλιού
τυλίγµατος)

● Όταν είναι σβηστή: κανονικά (δεν έχει προκύψει σφάλµα)
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Γ. Η πράσινη λυχνία Μελανιού δείχνει την κατάσταση των κασετών µελανιού.

● Όταν είναι αναµµένη: όλες οι κασέτες µελανιού βρίσκονται στη θέση τους

● Όταν αναβοσβήνει: τελειώνει το µελάνι σε µια τουλάχιστον από τις κασέτες

● Όταν είναι σβηστή: έλλειψη µελανιού (το µελάνι έχει τελειώσει σε µια τουλάχιστον από τις
κασέτες)

∆. Η πράσινη λυχνία του Μέσου Εκτύπωσης δείχνει κατά πόσον έχει τοποθετηθεί µέσον εκτύπωσης.

● Όταν είναι αναµµένη: το µέσο εκτύπωσης έχει τοποθετηθεί (ρολό ή φύλλο χαρτί)

● Όταν είναι σβηστή: δεν έχει τοποθετηθεί µέσον εκτύπωσης

Ε. Η πράσινη λυχνία Άµεσης Σύνδεσης δείχνει κατά πόσον ο εκτυπωτής είναι άµεσα συνδεδεµένος
µε τον υπολογιστή.

● Όταν είναι αναµµένη: άµεση σύνδεση

● Όταν αναβοσβήνει: κατάσταση διακοπής άµεσης σύνδεσης

● Όταν είναι σβηστή: εκτός σύνδεσης

2. Τα κουµπιά ρυθµίζουν λειτουργίες του εκτυπωτή.

● Το κουµπί ONLINE (ΑΜΕΣΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ) εναλλάσει τον εκτυπωτή µεταξύ άµεσης σύνδεσης και
εκτός σύνδεσης, και παρέχει πρόσβαση στις οµάδες των µενού του µπροστινού πίνακα.

● Το κουµπί SHIFT (ΑΛΛΑΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) χρησιµοποιείται για τη µετακίνηση ανάµεσα στις
οµάδες των µενού.

● Το κουµπί CANCEL (ΑΚΥΡΩΣΗ) ακυρώνει την εισαγωγή µιας παραµέτρου.

● Το κουµπί OK επιλέγει ένα µενού ή εισάγει µια παράµετρο.

● Τα τέσσερα κουµπιά βέλη επιλέγουν ένα µενού ή επιλέγουν επιµέρους επιλογές από µενού
(επιλογή, αριθµός επάνω/κάτω).

3. Το πλήκτρο Power (Ισχύς) ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τον εκτυπωτή.

4. Η φωτεινή οθόνη LCD εµφανίζει πληροφορίες και µενού.
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Βασικές λειτουργίες του εκτυπωτή και κουµπιά
Για την ενεργοποίηση λειτουργιών από µενού:

1. Περάστε σε κατάσταση εκτός σύνδεσης πατώντας το κουµπί ONLINE (ΑΜΕΣΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ).

2. Όταν ο εκτυπωτής περάσει σε κατάσταση εκτός σύνδεσης, εµφανίζεται µια οθόνη οµάδων µενού.

Επιλογή οµάδας µενού:

● Επιλέξτε µια οµάδα µενού χρησιµοποιώντας τα κουµπιά ▲, ►, ▼ και ◄ .

● Μετακινηθείτε ανάµεσα στις οθόνες των οµάδων µενού µε το κουµπί SHIFT (ΑΛΛΑΓΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ).

Για να έχετε πρόσβαση σε κάποιο µενού, χρησιµοποιήστε το κουµπί βέλος που αντιστοιχεί στην
οµάδα µενού στην οποία θέλετε να έχετε πρόσβαση.

Για να µετακινηθείτε στην επόµενη οµάδα µενού, πατήστε SHIFT (ΑΛΛΑΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ).

Για να µετακινηθείτε στην επόµενη οµάδα µενού, πατήστε SHIFT (ΑΛΛΑΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ).

Εάν επιλέξετε ένα µενού από τις οµάδες των µενού, θα µπορέσετε κατόπιν να επιλέξετε µια από τις επιλογές
ή ένα υποµενού:

● µε τα κουµπιά ▲ και ▼: µετακινείστε µεταξύ των µενού του ιδίου επιπέδου.

● µε το κουµπί ◄ : επιστρέφετε σε επιλογή οµάδας µενού.

● µε το κουµπί OK: επιλέγετε ένα υποµενού ή κάνετε µια επιλογή για να µπορέσετε να αλλάξετε
παραµέτρους.
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Ρύθµιση ή αλλαγή παραµέτρων:

● µε τα κουµπιά ▲ και ▼: µετακινείστε µεταξύ παραµέτρων και αυξάνετε ή µειώνετε µια επιλεγµένη
τιµή.

● µε τα κουµπιά ◄ και ► : αλλάζετε το ψηφίο που θέλετε να τροποποιήσετε για την εισαγωγή κάποιας
τιµής.

Ρύθµιση ή ακύρωση µιας παραµέτρου:

● το κουµπί OK: εισάγει µια παράµετρο.

● το κουµπί CANCEL (ΑΚΥΡΩΣΗ) : ακυρώνει µια καταχωρηµένη τιµή µιας παραµέτρου και επιστρέφει
στην επιλογή υποµενού/επιλογής.
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Ο µπροστινός πίνακας του θερµαντήρα
Ο µπροστινός πίνακας του θερµαντήρα βρίσκεται στη µπροστινή, αριστερή πλευρά του εκτυπωτή. Ο
µπροστινός πίνακας του θερµαντήρα εµφανίζει τις ρυθµίσεις για το Μπροστινό (Front) θερµαντήρα, το
θερµαντήρα Εκτύπωσης (Print) και τον Πίσω (Rear) θερµαντήρα. Χρησιµοποιείται επίσης για τον έλεγχο
των ρυθµίσεων θερµοκρασίας.

1. Η οθόνη ενδείξεων στο επάνω µέρος του πίνακα δείχνει την επιθυµητή θερµοκρασία και την τρέχουσα
θερµοκρασία του κάθε θερµαντήρα.

2. Οι τρεις διακόπτες On/Off ενεργοποιούν και απενεργοποιούν τους τρεις θερµαντήρες. Τα τρία
ζευγάρια κουµπιών ▲ ή ▼ µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την αύξηση ή τη µείωση των επιθυµητών
θερµοκρασιών των θερµαντήρων.
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Ορισµός παραµέτρων του θερµαντήρα
1. Στο µπροστινό πίνακα του θερµαντήρα πατήστε το κουµπί ON/OFF και τα κουµπιά ▲ και ▼

ταυτόχρονα για να περάσετε στην κατάσταση αρχικής ρύθµισης παραµέτρων.

2. Επιλέξτε µια παράµετρο αρχικής ρύθµισης χρησιµοποιώντας τα κουµπιά ▲ και ▼ στο µπροστινό
πίνακα του θερµαντήρα και πατήστε το κουµπί ON/OFF στο µπροστινό πίνακα του θερµαντήρα για
να τροποποιήσετε το στοιχείο αρχικής ρύθµισης που εµφανίζεται.

3. Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ▲ και ▼ για να επιλέξετε την τιµή και πατήστε το κουµπί ON/OFF για να
την επικυρώσετε.

Σηµείωση Εάν έχετε επιλέξει µια λανθασµένη αρχική τιµή ρύθµισης, µπορείτε να
πατήσετε ξανά το κουµπί ON/OFF για να ακυρώσετε τη ρύθµιση και να επαναλάβετε από
το βήµα 2.

4. Για να βγείτε από την κατάσταση αρχικής ρύθµισης παραµέτρων, µετακινηθείτε διαδοχικά στην
επιλογή EXIT (ΕΞΟ∆ΟΣ) και πατήστε το κουµπί ON/OFF για να επιλέξετε YES (ΝΑΙ).

5. Πατήστε το κουµπί ON/OFF στο µπροστινό πίνακα του θερµαντήρα για επικύρωση.

ELWW Ορισµός παραµέτρων του θερµαντήρα 11

Ει
σα

γω
γή



Προληπτικά µέτρα ασφάλειας
Τα ακόλουθα σύµβολα χρησιµοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο για να εξασφαλίσουν τη σωστή λειτουργία
του εκτυπωτή και να αποτρέψουν την πρόκληση βλαβών. Ακολουθήστε τις οδηγίες που σηµατοδοτούνται
µε αυτά τα σύµβολα.

ΠΡΟΕΙ∆/ΣΗ! Εάν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες που σηµατοδοτούνται µε αυτό το σύµβολο,
µπορεί να προκληθεί σοβαρός προσωπικός τραυµατισµός ή θάνατος.

ΠΡΟΣΟΧΗ Εάν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες που σηµατοδοτούνται µε αυτό το σύµβολο,
µπορεί να προκληθεί ελαφρύς προσωπικός τραυµατισµός ή βλάβη στο προϊόν.

Γενικές προειδοποιήσεις
● Χρησιµοποιήστε την τάση τροφοδοσίας που ορίζεται στην ετικέτα µε το όνοµα του προϊόντος.

Αποφεύγετε να υπερφορτώνετε την ηλεκτρική έξοδο του εκτυπωτή µε πολλαπλές συσκευές.

● Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι σωστά γειωµένος. Η έλλειψη γείωσης του εκτυπωτή µπορεί να
προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και ευαισθησία στις ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές.

● Μην αποσυναρµολογείτε ή επισκευάζετε τον εκτυπωτή µόνοι σας. Μην επανεγκαθιστάτε τον
εκτυπωτή σε νέα τοποθεσία. Καλέστε τον τοπικό Αντιπρόσωπο Συντήρησης της HP για συντήρηση.

● Χρησιµοποιήστε µόνο το ηλεκτρικό καλώδιο που παρέχεται από τη HP για τη σύνδεση του εκτυπωτή.
Μην καταστρέφετε, κόβετε ή επισκευάζετε το καλώδιο παροχής ρεύµατος. Ένα κατεστραµµένο
ηλεκτρικό καλώδιο ενέχει τον κίνδυνο πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας. Αντικαταστήστε ένα
κατεστραµµένο ηλεκτρικό καλώδιο µε ένα εγκεκριµένο από τη HP.

● Μην επιτρέψετε σε µέταλλα ή υγρά (εκτός εκείνων που χρησιµοποιούνται στα κιτ Καθαρισµού της HP)
να έρθουν σε επαφή µε εσωτερικά µέρη του εκτυπωτή. Κάτι τέτοιο µπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά,
ηλεκτροπληξία ή άλλους σοβαρούς κινδύνους.

● ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ τον εκτυπωτή και αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την παροχή σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

● Όταν τοποθετείτε τα χέρια σας µέσα στον εκτυπωτή.

● Εάν υπάρξει καπνός ή ασυνήθιστη µυρωδιά που να προέρχεται από τον εκτυπωτή.

● Εάν ο εκτυπωτής κάνει κάποιον ασυνήθιστο θόρυβο που δεν ακούγεται κατά την κανονική
λειτουργία.

● Εάν ένα κοµµάτι µέταλλο ή κάποιο υγρό (εκτός εκείνων που χρησιµοποιούνται για καθαρισµό
και συντήρηση), έρθει σε επαφή µε εσωτερικά µέρη του εκτυπωτή.

● Κατά τη διάρκεια καταιγίδας (µε αστραπές και βροντές).

● Κατά τη διάρκεια διακοπής του ρεύµατος.

● Τα µελάνια που χρησιµοποιούνται στον εκτυπωτή και τα υγρά στα κιτ Καθαρισµού της HP περιέχουν
ένα οργανικό διαλύτη (οξικό αιθέρα της βουτυλικής αιθυλενογλυκόλης, CAS No. 112-07-2). Τηρήστε
όλους τους τοπικούς, κρατικούς και κοινοτικούς κανονισµούς σχετικά µε το χειρισµό, τη χρήση, την
αποθήκευση και την απόρριψη οργανικών διαλυτών.
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● Τα µελάνια και τα υγρά που χρησιµοποιούνται στα Κιτ Καθαρισµού είναι εύφλεκτα. Μην τα
χρησιµοποιείτε ή αποθηκεύετε εντός 8 µέτρων (25 ποδών) από γυµνές φλόγες, σπινθήρες ή άλλες
πηγές ανάφλεξης.

● Μη χρησιµοποιείτε τον εκτυπωτή εντός 8 µέτρων (25 ποδών) από γυµνές φλόγες, σπινθήρες ή άλλες
πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε εντός 8 µέτρων (25 ποδών) από τον εκτυπωτή.

● Εγκαταστήστε και λειτουργήστε τον εκτυπωτή σε καλά αεριζόµενο χώρο.

● Η εγκατάσταση του εκτυπωτή πρέπει να καλύπτει τους τοπικούς, κρατικούς και κοινοτικούς
κανονισµούς ως προς τις εκποµπές πτητικών οργανικών ενώσεων στο χώρο εργασίας. Η
συµµόρφωση προς αυτούς τους κανονισµούς είναι ευθύνη του χρήση. Η HP συνιστά στις
εγκαταστάσεις να χρησιµοποιείται ένα σύστηµα εξαγωγής και αποµάκρυνσης των αναθυµιάσεων των
µελανιών ή ένα Σύστηµα Καθαρισµού του Αέρα της HP. Πριν εγκαταστήσετε ένα σύστηµα εξαγωγής
των αναθυµιάσεων των µελανιών στο εξωτερικό περιβάλλον, συµβουλευτείτε τις τοπικές αρχές για
θέµατα ελέγχου ποιότητας του αέρα. Είναι δική σας η ευθύνη συµµόρφωσης προς όλους τους
τοπικούς, κρατικούς και κοινοτικούς κανονισµούς ελέγχου της ατµοσφαιρικής ρύπανσης και τους
κανονισµούς δόµησης.

● Αποφύγετε την επαφή των µελανιών µε το δέρµα, τα µάτια και τα ρούχα.

● Αµέσως ξεπλύνετε το δέρµα µε νερό και σαπούνι.

● Μην αφήνετε ρούχα που εµποτίστηκαν µε µελάνι να έρθουν σε επαφή µε το δέρµα.

● Χρησιµοποιήστε ένα εγκεκριµένο σταθµό καθαρισµού µατιών εάν εισχωρήσει µελάνι στα µάτια
σας και επισκεφθείτε γιατρό εάν είναι απαραίτητο.

Εάν δεν υπάρχει διαθέσιµος εγκεκριµένος σταθµός καθαρισµού µατιών, ξεπλύνετε τα µάτια σας
µε κρύο νερό και επισκεφθείτε γιατρό εάν είναι απαραίτητο.

● Μην καταπίνετε το µελάνι. Εάν το καταπιείτε, µην προκαλέσετε εµετό αλλά αναζητήστε άµεση ιατρική
φροντίδα.

● Φυλάξτε µακριά από τα παιδιά τις κασέτες µελανιών, τα κιτ καθαρισµού και τις φιάλες µελανιού προς
απόρριψη.

● Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι χειριστές είναι εκπαιδευµένοι στη χρήση εξοπλισµού ανάγκης, όπως οι σταθµοί
καθαρισµού µατιών και οι πυροσβεστήρες, και γνωρίζουν τη θέση τους.

Γενικές προφυλάξεις
● Ο χειρισµός των ρολών µέσου εκτύπωσης πρέπει να γίνεται µε προσοχή. Μπορεί να είναι βαριά και

δύσκολα στη µετακίνησή τους σε περιορισµένους χώρους. Σε κάποιες περιπτώσεις, χρειάζονται δύο
άτοµα για τη µεταφορά και τοποθέτηση των ρολών του µέσου εκτύπωσης. Πέφτοντας ένα ρολό µέσου
εκτύπωσης µπορεί να προκαλέσει προσωπικό τραυµατισµό ή βλάβη στον εκτυπωτή.

● Αφήστε αρκετό χώρο και διατηρήστε τον γύρω από τον εκτυπωτή για άµεση πρόσβαση στον
εξοπλισµό ανάγκης όπως ο σταθµός καθαρισµού µατιών, οι πυροσβεστήρες, τα δοχεία για τα γάντια
και τα γυαλιά ασφαλείας, και τα πυρίµαχα δοχεία απορριµµάτων.

● Μεταχειριστείτε τα µέσα εκτύπωσης, τα χρησιµοποιηµένα αναλώσιµα καθαρισµού και συντήρησης
και τα βρεγµένα µε µελάνι σφουγγάρια, ως εύφλεκτα υλικά. Η µεταχείριση και η απόρριψή τους πρέπει
να γίνεται µε κατάλληλο τρόπο.

● Εάν έχει εγκατασταθεί Σύστηµα Καθαρισµού του Αέρα, επιτρέψτε αρκετό χώρο από τον εκτυπωτή
για τους αγωγούς των αναθυµιάσεων. Εγκαταστήστε αυτούς τους αγωγούς και το Σύστηµα
Καθαρισµού του Αέρα έτσι ώστε να µην προκαλούν κίνδυνο να σκοντάψει κάποιος ή να µην
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εµποδίζουν τη λειτουργία του εκτυπωτή, όπως πχ την τοποθέτηση ή αποµάκρυνση των µέσων
εκτύπωσης, την αντικατάσταση των κασετών µελανιού ή την επιθεώρηση και αντικατάσταση της
φιάλης µελανιού προς απόρριψη.

● Κρατάτε πάντα το καλώδιο σύνδεσης ρεύµατος από το βύσµα όταν το συνδέετε στη λήψη ρεύµατος
και όταν το αποσυνδέετε από αυτήν. Ποτέ µην τραβάτε το καλώδιο γιατί κάτι τέτοιο µπορεί να το
καταστρέψει και να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας.

● Μην αγγίζεται τις επιφάνειες των θερµαντήρων στη διαδροµή του µέσου εκτύπωσης. Αυτό µπορεί να
προκαλέσει εγκαύµατα.

Για να διασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία του εκτυπωτή, λάβετε σοβαρά υπόψη όλες τις προφυλάξεις και
τις προειδοποιήσεις που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο.

14 Κεφάλαιο 1  Εισαγωγή ELWW

Εισαγω
γή



Προληπτικά µέτρα χειρισµού
Τα προληπτικά αυτά µέτρα συνιστώνται για την αποφυγή βλάβης στον εκτυπωτή σας και τα εξαρτήµατά
του.

Ηλεκτρική τροφοδοσία
● Χρησιµοποιήστε την τάση τροφοδοσίας που ορίζεται στην ετικέτα επωνυµίας του προϊόντος.

● Ελέγξτε την ηλεκτρική έξοδο του εκτυπωτή για σωστή πολικότητα και γείωση πριν την σύνδεση µε
τον εκτυπωτή. Αν δεν ακολουθήσετε την παραπάνω οδηγία µπορεί να εκτεθείτε σε κίνδυνο πυρκαγιάς
και ηλεκτροπληξίας.

● Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι σωστά γειωµένος. Η έλλειψη γείωσης του εκτυπωτή µπορεί να
προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και ευαισθησία στις ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές.

● Αποφεύγετε να υπερφορτώνετε την ηλεκτρική έξοδο του εκτυπωτή µε πολλαπλές συσκευές.

● Χρησιµοποιήστε µόνο το ηλεκτρικό καλώδιο που παρέχεται από τη HP για τη σύνδεση του εκτυπωτή.

Εκτυπωτής
● Καθαρίστε τον εκτυπωτή σκουπίζοντάς τον µε ένα µαλακό πανί. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί ένα

νοτισµένο πανί µε ελαφρύ απορρυπαντικό. Μην αφήσετε υγρά να εισέλθουν στον εκτυπωτή. Μπορεί
να προκληθεί κίνδυνος πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας καθώς επίσης και δυσλειτουργία. Μην
καθαρίζετε τον εκτυπωτή µε βενζίνη ή διαλυτικό χρωµάτων. Αυτό µπορεί να καταστρέψει τα χρώµατα.

● Ποτέ µην αγγίζετε τα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης. Μπορούν εύκολα να καταστραφούν ή να
φράξουν.

Τακτική επιθεώρηση και συντήρηση
● Καθαρίζετε τη µονάδα καλύπτρας και τη λεπίδα του καθαριστήρα κάθε µέρα.

● Ελέγχετε την υγρασία του σφουγγαριού του καθαριστήρα κάθε µέρα.

● Αποθηκεύστε το σύστηµα µελανιού όταν αφήνετε τον εκτυπωτή για µεγάλα χρονικά διαστήµατα (δύο
ή περισσότερες εβδοµάδες χωρίς ηλεκρική ισχύ).

● Καθαρίστε και πληρώστε το σύστηµα µελανιού πριν την εκτύπωση µετά από µακροχρόνια διακοπή.

Αναλώσιµα
● Το µελάνι µέσα στις κασέτες µελανιού είναι εύφλεκτο. Μην το εκθέτετε ή αποθηκεύετε κοντά σε γυµνές

φλόγες, σπινθήρες ή άλλες πηγές ανάφλεξης.

● Οι κασέτες µελανιών HP πρέπει να εγκατασταθούν πριν την ηµεροµηνία “Install By (Εγκατάσταση
Μέχρι)” που είναι τυπωµένη στην κασέτα. Η χρήση κασέτας µελανιού για περισσότερους από 3 µήνες
µετά την ηµεροµηνία “Install By (Εγκατάσταση Μέχρι)” µπορεί να προκαλέσει µείωση στην ποιότητα
εκτύπωσης ή δυσλειτουργία του εκτυπωτή.

● Μην ανοίγετε τις κασέτες µελανιού. Οι κασέτες µελανιού είναι µιας χρήσεως µόνο.
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● Αποφύγετε την επαφή των µελανιών µε το δέρµα, τα µάτια και τα ρούχα.

● Αµέσως ξεπλύνετε το δέρµα µε νερό και σαπούνι.

● Μην αφήνετε ρούχα που εµποτίστηκαν µε µελάνι να έρθουν σε επαφή µε το δέρµα.

● Χρησιµοποιήστε ένα εγκεκριµένο σταθµό καθαρισµού µατιών εάν εισχωρήσει µελάνι στα µάτια
σας και επισκεφθείτε γιατρό εάν είναι απαραίτητο.

Εάν δεν υπάρχει διαθέσιµος εγκεκριµένος σταθµός καθαρισµού µατιών, ξεπλύνετε τα µάτια σας
µε κρύο νερό και επισκεφθείτε γιατρό εάν είναι απαραίτητο.

● Χρησιµοποιείτε µόνο φιάλη µελανιού προς απόρριψη της HP. Η φιάλη πρέπει να εγκατασταθεί
σύµφωνα µε τις οδηγίες, διαφορετικά το µελάνι προς απόρριψη µπορεί να υπερχειλίσει. Μία φιάλη
µελανιού προς απόρριψη της HP πρέπει να βρίσκεται πάντα εγκατεστηµένη πριν τεθεί σε λειτουργία
ο εκτυπωτής. Αυτόµατοι και µη αυτόµατοι κύκλοι λειτουργίας παράγουν µελάνι προς απόρριψη το
οποίο πρέπει να συλλέγεται σε µια φιάλη µελανιού προς απόρριψη της HP. Μην αποµακρύνετε το
καπάκι από την πρόσδεσή του στη φιάλη µελανιού προς απόρριψη της HP. Το καπάκι είναι
απαραίτητο για τη σωστή στεγανοποίηση της φιάλης µελανιού προς απόρριψη της HP όταν έρθει η
ώρα της απόρριψης. Κρατάτε τη φιάλη µελανιού προς απόρριψη της HP όρθια. Μην την τοποθετείτε
σε τραπέζια ή ράφια από όπου θα µπορούσε να πέσει. Το µελάνι προς απόρριψη είναι εύφλεκτο.
Κρατάτε την φιάλη µελανιού προς απόρριψη της HP που περιέχει µελάνι προς απόρριψη µακριά από
γυµνές φλόγες, σπινθήρες ή άλλες πηγές ανάφλεξης. Η στάθµη της φιάλης µελανιού προς απόρριψη
της HP πρέπει να ελέγχεται µε οπτική επιθεώρηση για την αποφυγή υπερχείλισης. Εάν η στάθµη του
µελανιού προς απόρριψη υπερβεί την ενδεικτική γραµµή, η φιάλη πρέπει να αντικατασταθεί µε µια
άδεια φιάλη µελανιού προς απόρριψη της HP.

● Τοποθετήστε ένα κοµµάτι χαρτί στο πάτωµα κάτω από τη φιάλη µελανιού προς απόρριψη της HP
όταν την αφαιρείτε προς απόρριψη. Θα βοηθήσει τον καθαρισµό κάποιου µελανιού που χύθηκε. Εάν
το χαρτί µουσκέψει µε µελάνι, µεταχειριστείτε το σαν εύφλεκτο υλικό και απορρίψτε το κατάλληλα.

● Μην αποθηκεύετε κασέτες µελανιού της HP σε άµεσο ηλιακό φως. Αποθηκεύστε τις κασέτες µελανιού
της HP σε δροσερό και ξηρό χώρο. Αυτό αποτρέπει την εκφύλιση του µελανιού κατά τη διάρκεια
αποθήκευσης.
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Σύνδεση µε έναν υπολογιστή
Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τις ρυθµίσεις του συστήµατος και τις διαδικασίες συνδεσµολογίας.

Σηµείωση Πριν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε το καλώδιο USB, σβήστε τον εκτυπωτή.

Επιλογή της ρύθµισης του συστήµατος
Οι ακόλουθες συνδέσεις είναι δυνατές.

1. Εκτυπωτής

2. ∆ιασύνδεση USB

3. ∆ιακοµιστής εκτυπωτή (RIP) (Raster Image Processing - Επεξεργασία Εικόνας σε Κουκίδες)

∆ιαδικασία σύνδεσης
Σηµείωση Πριν συνδέσετε το καλώδιο USB, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το RIP είναι
εγκατεστηµένο έτσι ώστε ο εκτυπωτής να µπορέσει να αναγνωριστεί από το λειτουργικό σας
σύστηµα. Ανατρέξτε στις οδηγίες που συνόδευαν το RIP για οδηγίες εγκατάστασης.

Συνδέστε ένα καλώδιο USB µε τον τρόπο που ακολουθεί:

1. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από το πίσω µέρος του εκτυπωτή σας εάν είναι ήδη συνδεδεµένο.

2. Σβήστε τον εκτυπωτή από το µπροστινό πίνακα.

3. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή χρησιµοποιώντας το διακόπτη τροφοδοσίας στην πίσω πλευρά του
εκτυπωτή.

4. Συνδέστε ένα καλώδιο USB στο συνδετήρα USB στο πίσω µέρος του εκτυπωτή.

5. Συνδέστε ένα καλώδιο USB στο συνδετήρα USB στο πίσω µέρος του υπολογιστή.

6. Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή χρησιµοποιώντας το διακόπτη τροφοδοσίας στην πίσω πλευρά.

7. Θέσατε σε λειτουργία τον εκτυπωτή από το µπροστινό πίνακα.

8. Στον υπολογιστή σας, επιλέξτε τον εκτυπωτή.
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Ενεργοποιήση/Απενεργοποιήση της ισχύος
ΠΡΟΕΙ∆/ΣΗ! Χρησιµοποιήστε την τάση τροφοδοσίας που ορίζεται στην ετικέτα επωνυµίας του
προϊόντος.

Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι σωστά γειωµένος. Η έλλειψη γείωσης του εκτυπωτή µπορεί
να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και ευαισθησία στις ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές.

ΠΡΟΣΟΧΗ Κρατάτε πάντα το καλώδιο σύνδεσης ρεύµατος από το βύσµα όταν το συνδέετε στη
λήψη ρεύµατος και όταν το αποσυνδέετε από αυτήν. Ποτέ µην τραβάτε το καλώδιο γιατί κάτι τέτοιο
µπορεί να το καταστρέψει και να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας.

Ενεργοποίηση του εκτυπωτή.
1. Απενεργοποιήστε (0) τον διακόπτη του εκτυπωτή στην πίσω αριστερή πλευρά του εκτυπωτή, και

βάλτε το ένα άκρο από το παρεχόµενο καλώδιο τροφοδοσίας στο ρευµατολήπτη του εκτυπωτή. Βάλτε
την άλλη άκρη του καλωδίου σε µια ηλεκτρική παροχή.

ΠΡΟΕΙ∆/ΣΗ! Αποφεύγετε να υπερφορτώνετε την ηλεκτρική έξοδο του εκτυπωτή µε
πολλαπλές συσκευές. Χρησιµοποιήστε µόνο το ηλεκτρικό καλώδιο που παρέχεται από τη
HP για τη σύνδεση του εκτυπωτή. Μην καταστρέφετε, κόβετε ή επισκευάζετε το καλώδιο
παροχής ρεύµατος. Ένα κατεστραµµένο ηλεκτρικό καλώδιο ενέχει τον κίνδυνο πυρκαγιάς
και ηλεκτροπληξίας. Αντικαταστήστε ένα κατεστραµµένο ηλεκτρικό καλώδιο µε ένα
εγκεκριµένο από τη HP.

1. ∆ιακόπτης εκτυπωτή

2. Ρευµατολήπτης
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2. Πιέστε το διακόπτη τροφοδοσίας (1) στο πίσω αριστερό µέρος του εκτυπωτή στη θέση
ενεργοποίησης.

1. ∆ιακόπτης εκτυπωτή

2. Ρευµατολήπτης

20 Κεφάλαιο 2  Πώς µπορώ να εκτελέσω βασικές λειτουργίες; ELWW
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3. Πατήστε το κουµπί POWER ON/OFF (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) στο µπροστινό
πίνακα.

1. Κουµπί POWER ON/OFF (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)

Όταν πατήσετε το κουµπί ενεργοποίησης ισχύος, ο εκτυπωτής εκτελεί έναν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο
και εµφανίζεται το ακόλουθο µήνυµα στο µπροστινό πίνακα.

(Εάν έχει τοποθετηθεί ρολό 64 ιντσών).

Όταν ενεργοποιείται ο εκτυπωτής, ενεργοποιείται και η οθόνη του µπροστινού πίνακα του
θερµαντήρα. Για να χρησιµοποιήσετε το θερµαντήρα, ενεργοποιήστε το διακόπτη ισχύος του
θερµαντήρα στο πίσω µέρος του εκτυπωτή.

Όταν η ισχύς του θερµαντήρα είναι απενεργοποιηµένη, εµφανίζεται το ακόλουθο µήνυµα στο
µπροστινό πίνακα του θερµαντήρα.

Σηµείωση Σβήνετε τον εκτυπωτή µόνο ενόσω εµφανίζεται το PRINTER READY
(ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΕΤΟΙΜΟΣ) στο µπροστινό πίνακα, εκτός περίπτωσης ανάγκης. Μη σβήνετε
τον εκτυπωτή κατά τη διάρκεια εµφάνισης στο µπροστινό πίνακα των INITIALIZING
(ΑΡΧΙΚΟΠΟΙΗΣΗ) ή PH.RECOVERY (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ) για
την αποφυγή σταγόνων µελανιού και καταστροφής της κεφαλής εκτύπωσης.
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Ενεργοποίηση του θερµαντήρα
� Ενεργοποιήστε το θερµαντήρα πατώντας το διακόπτη ισχύος στο πίσω δεξιό µέρος του εκτυπωτή.

1. ∆ιακόπτης θερµαντήρα

Σηµείωση Χρησιµοποιήστε το διακόπτη του θερµαντήρα στο πίσω δεξιό µέρος του εκτυπωτή
µόνον όταν απενεργοποιείτε τον εκτυπωτή εντελώς για µετακόµιση, εγκατάσταση ή συντήρηση.

Απενεργοποίηση της παροχής ηλεκτρικής ισχύος
Απενεργοποίηση του εκτυπωτή

ΠΡΟΕΙ∆/ΣΗ! Ο εκτυπωτής διαθέτει ένα εσωτερικό ρολόι το οποίο του επιτρέπει να πλένει τις
κεφαλές εκτύπωσης αυτόµατα, διοχετεύοντας λίγο µελάνι µέσω της κεφαλής εκτύπωσης,
διατηρώντας έτσι τις κεφαλές εκτύπωσης σε καλή κατάσταση. Αυτό συµβαίνει µετά από τις
πρώτες 20 ώρες χωρίς εκτύπωση και κάθε 3 ηµέρες. Εάν ο εκτυπωτής είναι απενεργοποιηµένος
για µεγάλο χρονικό διάστηµα, η διαδικασία αυτή δεν εκτελείται. Εάν δεν διοχετευτεί µελάνι µέσω
των κεφαλών εκτύπωσης από καιρό σε καιρό, το µελάνι στεγνώνει µέσα στα ακροφύσια,
φτάνοντας σε σηµείο να είναι αδύνατη η επαναφορά τους και η κεφαλή εκτύπωσης παύει να
λειτουργεί. Αυτό σηµαίνει µια δαπανηρή αντικατάσταση κεφαλής εκτύπωσης.

Η αυτόµατη συντήρηση και ο καθαρισµός δεν εκτελούνται ακόµα και αν απενεργοποιήσετε τον
εκτυπωτή µόνο από το µπροστινό πίνακα. Ο διακόπτης ισχύος του εκτυπωτή που βρίσκεται στο
πίσω µέρος πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο όταν απενεργοποιείται ο εκτυπωτής για µετακίνηση,
σύνδεση σε υπολογιστή ή για εγκατάσταση ή συντήρηση ανταλλακτικών.

ΠΡΟΣΟΧΗ Εάν χρειαστεί να αφήσετε τον εκτυπωτή χωρίς επιτήρηση για οποιοδήποτε λόγο,
βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιηµένος, οι κασέτες µελανιού είναι γεµάτες, και
η φιάλη µελανιού προς απόρριψη είναι άδεια, έτσι ώστε η αυτόµατη συντήρηση (που
εκτελείται µετά από τις πρώτες 20 ώρες χωρίς εκτύπωση και κάθε 3 ηµέρες) να µπορεί να
ολοκληρωθεί µε επιτυχία για το χρονικό διάστηµα που απουσιάζετε. Εάν χρειάζεται, τοποθετήστε
καινούργιες κασέτες µελανιού. Οι κασέτες µελανιού που αντικαθιστάτε µπορούν να
ξαναχρησιµοποιηθούν όταν επιστρέψετε στον εκτυπωτή σας, εάν περιέχουν ακόµα µελάνι.

22 Κεφάλαιο 2  Πώς µπορώ να εκτελέσω βασικές λειτουργίες; ELWW
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ΠΡΟΕΙ∆/ΣΗ! Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την
παροχή σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

όταν τοποθετείτε τα χέρια σας µέσα στον εκτυπωτή, εάν υπάρξει καπνός ή ασυνήθιστη µυρωδιά
που να προέρχεται από τον εκτυπωτή, εάν ο εκτυπωτής κάνει κάποιον ασυνήθιστο θόρυβο που
δεν ακούγεται κατά την κανονική λειτουργία, ένα κοµµάτι µέταλλο ή κάποιο υγρό (εκτός εκείνων
που χρησιµοποιούνται για καθαρισµό και συντήρηση) έρθει σε επαφή µε εσωτερικά µέρη του
εκτυπωτή, κατά τη διάρκεια καταιγίδας (µε αστραπές και βροντές), κατά τη διάρκεια διακοπής
ρεύµατος.

ΠΡΟΣΟΧΗ Κρατάτε πάντα το καλώδιο σύνδεσης ρεύµατος από το βύσµα όταν το συνδέετε στη
λήψη ρεύµατος και όταν το αποσυνδέετε από αυτήν. Ποτέ µην τραβάτε το καλώδιο γιατί κάτι τέτοιο
µπορεί να το καταστρέψει και να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας.

� Απενεργοποιήστε την ισχύ πατώντας το κουµπί power on/off στο µπροστινό πίνακα για περίπου δύο
δευτερόλεπτα.

Ο µπροστινός πίνακας εµφανίζει το παραπάνω µήνυµα για να δηλώσει ότι η διαδικασία απενεργοποίησης
είναι σε εξέλιξη. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, η ισχύς απενεργοποιείται.

Εάν σκοπεύετε να απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή για σύντοµο χρονικό διάστηµα, µπορείτε να αποφύγετε
τη λειτουργία πλυσίµατος των κεφαλών πατώντας το κουµπί power on/off ενώ ταυτόχρονα πατάτε το
κουµπί CANCEL (ΑΚΥΡΩΣΗ).

Συνιστάται η λειτουργία πλυσίµατος των κεφαλών εκτύπωσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ Ο διακόπτης ισχύος του εκτυπωτή που βρίσκεται στο πίσω µέρος πρέπει να
χρησιµοποιείται µόνο όταν απενεργοποιείται ο εκτυπωτής για µετακίνηση, σύνδεση σε
υπολογιστή ή για εγκατάσταση ή συντήρηση ανταλλακτικών.

Τοποθετήστε το διακόπτη ισχύος στη θέση απενεργοποίησης, περιµένετε τουλάχιστον δέκα
δευτερόλεπτα, και ενεργοποιήστε τον ξανά.

Ο εκτυπωτής πλένει τις κεφαλές εκτύπωσης 20 ώρες µετά την τελευταία διαδικασία εκτύπωσης
και κάθε 3 ηµέρες. Συνιστούµε ο εκτυπωτής να παραµένει ενεργοποιηµένος.

Απενεργοποίηση του θερµαντήρα

� Απενεργοποιήστε το θερµαντήρα πατώντας τα κουµπιά on/off στο µπροστινό πίνακα του θερµαντήρα.

Κάτω από κανονικές συνθήκες χρήσης, δε χρειάζεται να απενεργοποιείτε το θερµαντήρα
χρησιµοποιώντας το διακόπτη ισχύος του θερµαντήρα στο πίσω µέρος του εκτυπωτή.
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1. ∆ιακόπτης θερµαντήρα

Σηµείωση Χρησιµοποιήστε το διακόπτη του θερµαντήρα στο πίσω δεξιό µέρος του εκτυπωτή
µόνον όταν απενεργοποιείτε τον εκτυπωτή εντελώς για µετακόµιση, εγκατάσταση ή συντήρηση.

24 Κεφάλαιο 2  Πώς µπορώ να εκτελέσω βασικές λειτουργίες; ELWW
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3 Πώς τοποθετώ/αφαιρώ µέσα
εκτύπωσης;

Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τον τρόπο τοποθέτησης και αφαίρεσης µέσων εκτύπωσης στον εκτυπωτή.

● Τοποθέτηση ενός ρολού µέσου εκτύπωσης στον εκτυπωτή

● Αφαίρεση ενός ρολού µέσου εκτύπωσης από τον εκτυπωτή

● Αντικατάσταση ενός µπλοκαρισµένου ρολού µέσου εκτύπωσης

● Τοποθέτηση κοµµένου φύλλου

● Χρήση καρουλιού τυλίγµατος

● Χρήση του προστατευτικού των άκρων του µέσου εκτύπωσης

● Ρύθµιση του µοχλού προστασίας ανεµιστήρα
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Τοποθέτηση ενός ρολού µέσου εκτύπωσης στον εκτυπωτή
ΠΡΟΣΟΧΗ Μην αγγίζεται τις επιφάνειες των θερµαντήρων στη διαδροµή του µέσου
εκτύπωσης. Αυτό µπορεί να προκαλέσει εγκαύµατα.

Ο χειρισµός των ρολών µέσου εκτύπωσης πρέπει να γίνεται µε προσοχή. Μπορεί να είναι βαριά
και δύσκολα στη µετακίνησή τους σε περιορισµένους χώρους. Σε κάποιες περιπτώσεις,
χρειάζονται δύο άτοµα για τη µεταφορά και τοποθέτηση των ρολών του µέσου εκτύπωσης.
Πέφτοντας ένα ρολό µέσου εκτύπωσης µπορεί να προκαλέσει προσωπικό τραυµατισµό ή βλάβη
στον εκτυπωτή.

Τα µηνύµατα στο µπροστινό πίνακα του εκτυπωτή σάς οδηγούν σχετικά µε τη διαδικασία τοποθέτησης
µέσων εκτύπωσης. Για να τοποθετήσετε ένα ρολό µέσου εκτύπωσης:

1. Ανοίξτε το πίσω κάλυµµα και σύρατε τα προστατευτικά των άκρων του µέσου εκτύπωσης στο κάθε
άκρο του τυµπάνου.

Σύρατε το µοχλό του οδηγού του ανεµιστήρα στη δεξιά πλευρά του τυµπάνου για να αποφευχθεί η
παρεµπόδιση της πορείας του µέσου εκτύπωσης και η καταστροφή του µέσου εκτύπωσης.

Σηµείωση Τοποθετήστε τα προστατευτικά των άκρων του µέσου εκτύπωσης αφού
τοποθετήσετε το µέσο εκτύπωσης. ∆είτε Πώς µπορώ να... Χρήση του προστατευτικού των
άκρων του µέσου εκτύπωσης. Τοποθετήστε το µοχλό του οδηγού του ανεµιστήρα αφού
τοποθετήσετε το µέσο εκτύπωσης.

2. Κλείστε το πίσω κάλυµµα.

26 Κεφάλαιο 3  Πώς τοποθετώ/αφαιρώ µέσα εκτύπωσης; ELWW
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3. Χαλαρώστε το κλείδωµα στον αριστερό άξονα στήριξης του µέσου εκτύπωσης περιστρέφοντας το
κλείδωµα αριστερόστροφα.

1. Συρόµενος άξονας στήριξης µέσου εκτύπωσης

2. Κλείδωµα άξονα στήριξης µέσου εκτύπωσης

4. Ρυθµίστε τη θέση του αριστερού άξονα στήριξης του µέσου εκτύπωσης έτσι ώστε να επιτρέπει την
είσοδο του ρολού του µέσου εκτύπωσης.
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5. Μπορείτε να τροφοδοτήσετε το µέσο εκτύπωσης δια µέσου της διαδροµής από επάνω (εξωτερικά) ή
από κάτω (εσωτερικά) από το ρολό ανάλογα µε την πλευρά του µέσου εκτύπωσης που θέλετε να
εκτυπώσετε. Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε την άκρη του ρολού που θα σας επιτρέψει να εκτυπώσετε στη
σωστή πλευρά.

1. Εξωτερική (δεξιόστροφη) περιτύλιξη

2. Εσωτερική (αριστερόστροφη) περιτύλιξη
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6. Εισάγετε το ρολό του µέσου εκτύπωσης στη δεξιά ασφάλεια του µέσου εκτύπωσης (σταθερή πλευρά).

1. Ασφάλεια µέσου εκτύπωσης

2. Ρολό

7. Σύρετε τον αριστερό άξονα στήριξης του µέσου εκτύπωσης (κινητή πλευρά) µέσα στο κέντρο του
ρολού του µέσου εκτύπωσης.

1. Ρολό µέσου εκτύπωσης

2. Κλείδωµα άξονα στήριξης µέσου εκτύπωσης

3. Συρόµενος άξονας στήριξης µέσου εκτύπωσης
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8. Σφίξτε το αριστερό κλείδωµα του άξονα στήριξης του µέσου εκτύπωσης περιστρέφοντας δεξιόστροφα.

9. Ανασηκώστε το µοχλό τοποθέτησης του µέσου εκτύπωσης.

10. Βεβαιωθείτε ότι ο µοχλός ΑΜΕ (Άκρο του Μέσου Εκτύπωσης) βρίσκεται στη µπροστινή θέση.
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11. Τροφοδοτήστε το µέσο εκτύπωσης µέχρι που να ηχήσει ένας προειδοποιητικός ηλεκτρονικός ήχος
από τον τροφοδότη του µέσου εκτύπωσης (περίπου 200 mm)

Σηµείωση Εάν έχετε προβλήµατα µε την τροφοδότηση των µέσων εκτύπωσης,
τροφοδοτήστε τα στον εκτυπωτή κρατώντας και τις δύο άκρες του µέσου εκτύπωσης.

Φροντίστε το µέσο εκτύπωσης να µην τσαλακωθεί εσωτερικά στο πίσω κάλυµµα, καθώς
επίσης και τα προστατευτικά των άκρων του µέσου εκτύπωσης να µην εµποδίζουν την
πορεία του µέσου εκτύπωσης. ∆είτε Πώς µπορώ να... Χρήση του προστατευτικού των
άκρων του µέσου εκτύπωσης.

Σηµείωση Η κάθετη γραµµή οδηγός του µέσου εκτύπωσης είναι µόνο για τοποθέτηση
φύλλων ως µέσου εκτύπωσης. Μην την χρησιµοποιείτε για ρολά.

12. Μαζέψτε όσο µέσο εκτύπωσης περισσεύει τυλίγοντας πίσω την ασφάλεια στο ρολό του µέσου
εκτύπωσης. Αυτό βοηθάει στην εξασφάλιση οµοιόµορφης έντασης σε όλο το πλάτος του µέσου
εκτύπωσης και στην αποφυγή σκευρώµατος.

1. Τυλίξτε πίσω στο ρολό το µέσο εκτύπωσης που περισσεύει.

ELWW Τοποθέτηση ενός ρολού µέσου εκτύπωσης στον εκτυπωτή 31

Π
ώ
ς 
το
π
οθ
ετ
ώ

/α
φ
αι
ρώ

 µ
έσ
α

εκ
τύ
π
ω
σ η

ς;



13. Κατεβάστε το µοχλό τοποθέτησης του µέσου εκτύπωσης.

14. Ανοίξτε το πίσω κάλυµµα και ρυθµίστε τα προστατευτικά των άκρων του µέσου εκτύπωσης καθώς
επίσης τη θέση του µοχλού προστασίας του ανεµιστήρα.

1. Μοχλός προστασίας ανεµιστήρα

2. Προστατευτικό άκρων µέσου εκτύπωσης

Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία τοποθέτησης, ακολουθήστε τις οδηγίες του µπροστινού πίνακα.

15. Επιβεβαιώστε τη θέση του προστατευτικού των άκρων του µέσου εκτύπωσης και πατήστε το
κουµπί OK.

16. Επιλέξτε ρολό µέσου εκτύπωσης.
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α. Επιλέξτε ROLL (ΡΟΛΟ) χρησιµοποιώνταςτα κουµπιά ▲ ή ▼. Για την επιλογή NEST
(ΕΝΘΕΣΗ), δείτε Πώς µπορώ να...Χρήση µη αυτόµατης ένθεσης.

β. Πατήστε το κουµπί OK για επιβεβαίωση της επιλογής.

17. Επιλέξτε τύπο µέσου εκτύπωσης.

α. Επιλέξτε τον τύπο του µέσου εκτύπωσης µε το κουµπί ▲ ή ▼.

Υπάρχουν πέντε προεπιλεγµένοι τύποι µέσων εκτύπωσης για να επιλέξετε:

● Χαρτί

● Γυαλιστερό χαρτί

● Ματ

● Λάβαρο

● BLT_B (Οπίσθιας προβολής)

β. Πατήστε το κουµπί OK για επιβεβαίωση.

Σηµείωση Εάν επιθυµείτε να επιλέξετε ένα τύπο µέσου εκτύπωσης που δε βρίσκεται
στην τρέχουσα λίστα, θα χρειαστεί να δηµιουργήσετε ένα καινούργιο τύπο.

γ. Επιλέξτε το NEW MEDIA ENTRY (ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΟΥ ΜΕΣΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ) χρησιµοποιώντας
το κουµπί ▲ ή ▼ και πατήστε το κουµπί OK (Για λεπτοµέρειες, δείτε Πώς µπορώ να...∆ιαχείρηση
τύπων µέσων εκτύπωσης.

Πατήστε το κουµπί CANCEL (ΑΚΥΡΩΣΗ) για να επιστρέψετε στο µενού SELECT MEDIA
(ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΣΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ).

18. Το µέσο εκτύπωσης φορτώνεται αυτόµατα.
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Αφαίρεση ενός ρολού µέσου εκτύπωσης από τον
εκτυπωτή

Για να αφαιρέσετε ένα ρολό µέσου εκτύπωσης από τον εκτυπωτή:

1. Ανασηκώστε το µοχλό τοποθέτησης του µέσου εκτύπωσης.

2. Χαλαρώστε το αριστερό κλείδωµα στον άξονα στήριξης του µέσου εκτύπωσης και τραβήξτε τον έξω
από το ρολό του µέσου εκτύπωσης.

1. Αριστερός άξονας στήριξης µέσου εκτύπωσης

2. Κλείδωµα

3. Ρολό µέσου εκτύπωσης
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3. Αφαιρέστε το ρολό του µέσου εκτύπωσης από τον εκτυπωτή.

ΠΡΟΣΟΧΗ Ο χειρισµός των ρολών µέσου εκτύπωσης πρέπει να γίνεται µε προσοχή.
Μπορεί να είναι βαριά και δύσκολα στη µετακίνησή τους σε περιορισµένους χώρους. Σε
κάποιες περιπτώσεις, χρειάζονται δύο άτοµα για τη µεταφορά και τοποθέτηση των ρολών
του µέσου εκτύπωσης. Πέφτοντας ένα ρολό µέσου εκτύπωσης µπορεί να προκαλέσει
προσωπικό τραυµατισµό ή βλάβη στον εκτυπωτή.

1. Ρολό µέσου εκτύπωσης

2. ∆εξιός άξονας στήριξης µέσου εκτύπωσης
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Αντικατάσταση ενός µπλοκαρισµένου ρολού µέσου
εκτύπωσης

Για να αντικαταστήσετε ένα µπλοκαρισµένο ρολό µέσου εκτύπωσης, δείτε Το πρόβληµα είναι ...
Ακινητοποίηση της κεφαλής.
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Τοποθέτηση κοµµένου φύλλου
Τα µηνύµατα στο µπροστινό πίνακα του εκτυπωτή σάς οδηγούν σχετικά µε τη διαδικασία τοποθέτησης
µέσων εκτύπωσης. Για να τοποθετήσετε κοµµένο φύλλο:

1. Ανοίξτε το πίσω κάλυµµα και σύρατε τα προστατευτικά των άκρων του µέσου εκτύπωσης στο κάθε
άκρο του τυµπάνου.

Σύρατε το µοχλό του οδηγού του ανεµιστήρα στη δεξιά πλευρά του τυµπάνου για να αποφευχθεί η
παρεµπόδιση της πορείας του µέσου εκτύπωσης και η καταστροφή του µέσου εκτύπωσης.

Σηµείωση Τοποθετήστε τα προστατευτικά των άκρων του µέσου εκτύπωσης αφού
τοποθετήσετε το µέσο εκτύπωσης. ∆είτε Πώς µπορώ να.. Χρήση του προστατευτικού των
άκρων του µέσου εκτύπωσης.

Τοποθετήστε το µοχλό του οδηγού του ανεµιστήρα αφού τοποθετήσετε το µέσο εκτύπωσης.

2. Κλείστε το πίσω κάλυµµα.
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3. Ανασηκώστε το µοχλό τοποθέτησης του µέσου εκτύπωσης.

4. Καθώς τοποθετείτε το κοµµένο φύλλο στον εκτυπωτή, ευθυγραµµίστε το αριστερά της γραµµής του
οδηγού.

1. Γραµµή οδηγός
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5. Βεβαιωθείτε ότι ο µοχλός ΑΜΕ (Άκρο του Μέσου Εκτύπωσης) βρίσκεται στη µπροστινή θέση.

6. Τροφοδοτήστε το µέσο εκτύπωσης µέχρι που να ηχήσει ένας προειδοποιητικός ηλεκτρονικός ήχος
από τον τροφοδότη του µέσου εκτύπωσης (περίπου 200 mm)

Σηµείωση Εάν έχετε προβλήµατα µε την τροφοδότηση των µέσων εκτύπωσης,
τροφοδοτήστε τα στον εκτυπωτή κρατώντας και τις δύο άκρες του µέσου εκτύπωσης.

Φροντίστε το µέσο εκτύπωσης να µην τσαλακωθεί εσωτερικά στο πίσω κάλυµµα, καθώς
επίσης και τα προστατευτικά των άκρων του µέσου εκτύπωσης να µην εµποδίζουν την
πορεία του µέσου εκτύπωσης. ∆είτε Πώς µπορώ να... Χρήση του προστατευτικού των
άκρων του µέσου εκτύπωσης.
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7. Κατεβάστε το µοχλό τοποθέτησης του µέσου εκτύπωσης.

8. Ανοίξτε το πίσω κάλυµµα και ρυθµίστε τα προστατευτικά των άκρων του µέσου εκτύπωσης καθώς
επίσης τη θέση του µοχλού προστασίας του ανεµιστήρα.

1. Μοχλός προστασίας ανεµιστήρα

2. Προστατευτικό άκρων µέσου εκτύπωσης

Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία τοποθέτησης, ακολουθήστε τις οδηγίες του µπροστινού πίνακα.

9. Επιβεβαιώστε τη θέση του προστατευτικού των άκρων του µέσου εκτύπωσης και πατήστε το
κουµπί OK.

10. Επιλέξτε κοµµένο φύλλο.
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α. Επιλέξτε SHEET (ΦΥΛΛΟ) χρησιµοποιώντας τα κουµπιά ▲ ή ▼. Για την επιλογή NEST
(ΕΝΘΕΣΗ), δείτε Πώς µπορώ να... Χρήση µη αυτόµατης ένθεσης.

β. Πατήστε το κουµπί OK για επιβεβαίωση.

11. Επιλέξτε τύπο µέσου εκτύπωσης.

α. Επιλέξτε τον τύπο του µέσου εκτύπωσης µε το κουµπί ▲ ή ▼.

Υπάρχουν πέντε προεπιλεγµένοι τύποι µέσων εκτύπωσης για να επιλέξετε:

● Χαρτί

● Γυαλιστερό χαρτί

● Ματ

● Λάβαρο

● BLT_B (Οπίσθιας προβολής)

β. Πατήστε το κουµπί OK για επιβεβαίωση.

Σηµείωση Εάν επιθυµείτε να επιλέξετε ένα τύπο µέσου εκτύπωσης που δε βρίσκεται
στην τρέχουσα λίστα, θα χρειαστεί να δηµιουργήσετε ένα καινούργιο τύπο.

γ. Επιλέξτε το NEW MEDIA ENTRY (ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΟΥ ΜΕΣΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ)χρησιµοποιώντας
το κουµπί ▲ ή ▼ και πατήστε OK. ∆είτε Πώς µπορώ να... ∆ιαχείρηση τύπων µέσων
εκτύπωσης.

Πατήστε το κουµπί CANCEL (ΑΚΥΡΩΣΗ) για να επιστρέψετε στο µενού SELECT MEDIA
(ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΣΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ).
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12. Το µέσο εκτύπωσης φορτώνεται αυτόµατα.

Εάν εµφανιστεί κάποιο µήνυµα σφάλµατος, αφαιρέστε το µέσο εκτύπωσης και επαναλάβετε την
εργασία.
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Χρήση καρουλιού τυλίγµατος
Υπάρχουν τρεις εργασίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της τοποθέτησης του µέσου εκτύπωσης
στο καρούλι τυλίγµατος. Το πρώτο µέρος προσάρτησης ενός ρολού στο καρούλι τυλίγµατος είναι να
στερεωθεί το άκρο του ρολού (µε ταινία) στον κεντρικό σωλήνα που συνοδεύει το καρούλι τυλίγµατος.
Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε ένα άδειο σωλήνα από χαρτόνι. Και οι δύο τύποι κεντρικού σωλήνα
πρέπει να έχουν το ίδιο µήκος µε το ρολό που χρησιµοποιείτε.

● Ρυθµίστε το καρούλι τυλίγµατος για δεξιόστροφο ή αριστερόστροφο τύλιγµα.

● Ορίστε την κατάσταση τυλίγµατος.

● Τοποθετήστε το µέσο εκτύπωσης στο καρούλι τυλίγµατος.

Ρύθµιση της κατεύθυνσης περιτύλιξης του καρουλιού τυλίγµατος
Μπορεί να επιλεγεί εσωτερικό (αριστερόστροφο) τύλιγµα ή εξωτερικό (δεξιόστροφο). Όταν δε
χρησιµοποιείται το καρούλι τυλίγµατος, ρυθµίστε το διακόπτη του καρουλιού τυλίγµατος στη θέση
απενεργοποίησης.

1. ∆ιακόπτης καρουλιού τυλίγµατος
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1. Καρούλι τυλίγµατος εκτός λειτουργίας

2. Εσωτερική (αριστερόστροφη) περιτύλιξη

3. Εξωτερική (δεξιόστροφη) περιτύλιξη

Σηµείωση Για κατάσταση περιτύλιξης LOOSE (ΧΑΛΑΡΗ), βεβαιωθείτε ότι το µέσο εκτύπωσης
περνάει εσωτερικά στον αισθητήρα του καρουλιού τυλίγµατος. Όταν δε χρησιµοποιείται το
καρούλι τυλίγµατος, τοποθετήστε το διακόπτη του καρουλιού τυλίγµατος στη θέση
απενεργοποίησης.

Βεβαιωθείτε ότι αλλάζετε το ρολό του µέσου εκτύπωσης στο καρούλι τυλίγµατος πριν το µέγεθος
του ρολού ξεπεράσει τη διάµετρο της ασφάλειας του καρουλιού τυλίγµατος. Αντικαταστήστε τον
κεντρικό σωλήνα µε ένα καινούργιο για να αποφύγετε σφάλµατα περιτύλιξης.

1. Αισθητήρας καρουλιού τυλίγµατος
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Σηµείωση Όταν εκτυπώνετε χωρίς τη χρήση του καρουλιού τυλίγµατος, βεβαιωθείτε ότι το
µέσο εκτύπωσης ή η επιφάνεια εκτύπωσης δεν καταστρέφεται ή διπλώνεται από τον αισθητήρα
του καρουλιού τυλίγµατος.

Καθορισµός της κατάστασης περιτύλιξης του καρουλιού τυλίγµατος
Το καρούλι τυλίγµατος υποστηρίζει δύο καταστάσεις περιτύλιξης˙ τη σφιχτή περιτύλιξη και τη χαλαρή
περιτύλιξη.

Από προεπιλογή, χρησιµοποιείται ή LOOSE (ΧΑΛΑΡΗ) κατάσταση περιτύλιξης. Πάντα να χρησιµοποιείτε
την κατάσταση περιτύλιξης TENSION (ΣΦΙΧΤΗ) όταν εκτυπώνετε µακριά σχέδια ή εάν έχετε προβλήµατα
σκευρώµατος.

Σηµείωση Ο Στεγνωτήρας Υψηλής Ταχύτητας HP Designjet δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε
το καρούλι τυλίγµατος όταν είναι σε TENSION (ΣΦΙΧΤΗ) κατάσταση περιτύλιξης. Παρακαλούµε
χρησιµοποιείστε τη LOOSE (ΧΑΛΑΡΗ) κατάσταση όταν χρησιµοποιείτε το Στεγνωτήρα Υψηλής
Ταχύτητας HP Designjet.

Για να ρυθµίσετε την κατάσταση περιτύλιξης:

● Χαλαρή: τοποθετήστε τον κύλινδρο του καρουλιού τυλίγµατος στην άνω θέση.

1. Κύλινδρος έντασης
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● Σφιχτή περιτύλιξη: τοποθετήστε τον κύλινδρο του καρουλιού τυλίγµατος στην κάτω θέση.

1. Κύλινδρος έντασης

Σηµείωση Μην αλλάζετε τη σειρά των επτά κυλίνδρων έντασης γιατί οι διάµετροί τους είναι
διαφορετικές. Η αλλαγή της σειράς προκαλεί ασυµµετρία στο µέσο εκτύπωσης. Κατανέµετε τους
κυλίνδρους έντασης έτσι ώστε να στηρίζουν όλο το πλάτος του µέσου εκτύπωσης.

1. Τοποθετήστε κάθε κύλινδρο έντασης ξεβιδώνοντας τις τρεις βίδες στην αριστερή πλευρά του
κυλίνδρου. Σφίξτε τις βίδες όταν ο κύλινδρος βρίσκεται στην τελική του θέση.

2. Πατήστε το κουµπί ONLINE (ΑΜΕΣΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ) για να δείτε το µενού MEDIA REG (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΜΕΣΟΥ ΕΚΤ.).

3. Πατήστε ▼ για να επιλέξετε MEDIA REG (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΣΟΥ ΕΚΤ.).
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4. Πατήστε ▼ για να εµφανιστεί η επιλογή TUR MODE (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΟΥΛΙΟΥ ΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ).

5. Επιλέξτε LOOSE (ΧΑΛΑΡΗ) ή TENSION (ΣΦΙΧΤΗ) και πατήστε OK για επιβεβαίωση.

Τοποθέτηση του µέσου εκτύπωσης στο καρούλι τυλίγµατος
1. Ετοιµάστε τον κεντρικό σωλήνα και 1 m µέσου εκτύπωσης. Προσαρτήστε το ένα άκρο του µέσου

εκτύπωσης στο σωλήνα χρησιµοποιώντας ταινία.

1. Ταινία

2. Κεντρικός σωλήνας

3. Χαρτί οδηγός

4. Περίπου 1 m

Σηµείωση Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί οδηγός έχει προσαρτηθεί στη σωστή πλευρά του
σωλήνα. Μπορείτε να τυλίξετε το µέσο εκτύπωσης πάνω από το ρολό για αριστερόστροφη
περιτύλιξη ή κάτω από το ρολό για δεξιόστροφη περιτύλιξη.

Προσαρτήστε το χαρτί σε ευθεία γραµµή στον κεντρικό σωλήνα έτσι ώστε η περιτύλιξη να
είναι οµαλή.
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2. Εισάγετε τον κεντρικό σωλήνα µε το χαρτί οδηγό έναντι της αριστερής ασφάλειας του µέσου
εκτύπωσης.

1. Αριστερός άξονας στήριξης µέσου εκτύπωσης

2. Σωλήνας µέσου εκτύπωσης

3. Κύλινδρος έντασης

3. Σύρετε το δεξιό άξονα στήριξης του µέσου εκτύπωσης (κινητή πλευρά) και εισάγετέ τον στο σωλήνα
του µέσου εκτύπωσης.

1. ∆εξιός άξονας στήριξης µέσου εκτύπωσης

2. Κεντρικός σωλήνας
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4. Σφίξτε το κλείδωµα.

5. Τοποθέτηση του µέσου εκτύπωσης στον εκτυπωτή.

● Ανασηκώστε το µοχλό τοποθέτησης του µέσου εκτύπωσης

● Τοποθετήστε το µέσο εκτύπωσης

● Κατεβάστε το µοχλό τοποθέτησης του µέσου εκτύπωσης

6. Τροφοδοτήστε το µέσο εκτύπωσης στον εκτυπωτή χρησιµοποιώντας το µενού Feed (Τροφοδότηση)
του µπροστινού πίνακα (δείτε Πώς µπορώ να... Εκτέλεση µη αυτόµατης τροφοδότησης µέσου
εκτύπωσης) µέχρι που να υπάρχει αρκετό µέσο εκτύπωσης στο πίσω µέρος του εκτυπωτή για να
προσαρτήσετε το χαρτί οδηγό στον κεντρικό σωλήνα.
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7. Ενώστε µε ταινία την άκρη του µέσου εκτύπωσης µε το χαρτί οδηγό στον κεντρικό σωλήνα στο καρούλι
τυλίγµατος. Βάλτε ταινία στις δύο άκρες και στο κέντρο.

1. Χαρτί οδηγός

2. Ταινία

3. Μέσο εκτύπωσης

4. Ταινία

8. Με το χέρι περιστρέψτε την ασφάλεια του µέσου εκτύπωσης για να τυλίξετε λίγο µέσο εκτύπωσης στο
καρούλι τυλίγµατος. Θυµηθείτε να περιστρέψετε την ασφάλεια του µέσου εκτύπωσης προς την ίδια
κατεύθυνση µε την κατεύθυνση περιτύλιξης του καρουλιού τυλίγµατος (δεξιόστροφα ή
αριστερόστροφα).

1. ∆εξιά ασφάλεια µέσου εκτύπωσης
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9. Ελέγξτε τις θέσεις του µέσου εκτύπωσης και του αισθητήρα του καρουλιού τυλίγµατος, και
τοποθετήστε το µέσο εκτύπωσης.

1. ∆ιακόπτης καρουλιού τυλίγµατος

2. Αισθητήρας καρουλιού τυλίγµατος σε κατάσταση περιτύλιξης LOOSE (ΧΑΛΑΡΗ).
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Χρήση του προστατευτικού των άκρων του µέσου
εκτύπωσης

Τοποθετήστε τα προστατευτικά των άκρων του µέσου εκτύπωσης δεξιά και αριστερά της πορείας
εκτύπωσης για να µειωθεί ο κίνδυνος ακινητοποιήσεων της κεφαλής εκτύπωσης.

1. Προστατευτικά άκρων µέσου εκτύπωσης

2. Μέσο εκτύπωσης

Σηµείωση Όταν χρησιµοποιούνται τα προστατευτικά άκρων του µέσου εκτύπωσης, τα δεξιά
και αριστερά περιθώρια αυξάνουν από 5 mm σε 10 mm.

52 Κεφάλαιο 3  Πώς τοποθετώ/αφαιρώ µέσα εκτύπωσης; ELWW

Π
ώ
ς τοπ

οθετώ
/αφ

αιρώ
 µέσα

εκτύπ
ω
σης;



Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη χρήση των προστατευτικών των άκρων του µέσου
εκτύπωσης στο µπροστινό πίνακα. Για πρόσβαση στο µενού MEDIA REG (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΣΟΥ
ΕΚΤΥΠ.):

1. Πατήστε το κουµπί ONLINE (ΑΜΕΣΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ).

2. Πατήστε το κουµπί ▼ για να δείτε τις επιλογές του µενού MEDIA REG (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΣΟΥ
ΕΚΤΥΠ.).

3. Επιλέξτε το µέσο εκτύπωσης µε το οποίο θέλετε να χρησιµοποιήσετε ή να µη χρησιµοποιήσετε τα
προστατευτικά των άκρων του µέσου εκτύπωσης, και πατήστε το κουµπί OK.

Η ρύθµιση αυτή εφαρµόζεται µόνο στο επιλεγµένο µέσο.

4. Μετακινηθείτε διαδοχικά στο USE EDGE GUARD (ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΚΡΟΥ)
χρησιµοποιώντας τα κουµπιά ▲ ή ▼ και πατήστε το κουµπί OK.

5. Επιλέξτε YES (ΝΑΙ) ή NO (ΟΧΙ) και πατήστε OK για επιβεβαίωση.
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Ρύθµιση του µοχλού προστασίας ανεµιστήρα
Σηµείωση Η σωστή χρήση του µοχλού προστασίας ανεµιστήρα προστατεύει τις κεφαλές
εκτύπωσης από την έκθεση στον ανεµιστήρα αναρρόφησης, ο οποίος µπορεί να τις ξηράνει. Όταν
τοποθετείτε µέσο εκτύπωσης, βεβαιωθείτε ότι η θέση του µοχλού προστασίας ανεµιστήρα δεν
εµποδίζει την πορεία του µέσου εκτύπωσης.

1. Ρυθµίστε τη θέση του µοχλού προστασίας ανεµιστήρα σύµφωνα µε το πλάτος του µέσου στο οποίο
εκτυπώνετε.

2. Ευθυγραµµίστε το βέλος στο µοχλό µε την άκρη του µέσου εκτύπωσης.

Σηµείωση Για να εξασφαλίσετε ότι ο µοχλός προστασίας ανεµιστήρα δεν έρχεται σε επαφή µε
το µέσο εκτύπωσης, που µπορεί να προκληθεί από ασυµµετρία σε µακριά ρολά, βεβαιωθείτε ότι
αφήνετε ένα κενό 5 mm µεταξύ του βέλους στο µοχλό προστασίας ανεµιστήρα και της άκρης του
µέσου εκτύπωσης.

1. Βέλος µοχλού προστασίας ανεµιστήρα

2. Προστατευτικό άκρων µέσου εκτύπωσης

Σηµείωση Μη µετακινείτε το µοχλό προστασίας ανεµιστήρα κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης.
Εάν ο µοχλός προστασίας ανεµιστήρα αγγίξει το µέσο εκτύπωσης, µπορεί να συµβεί εµπλοκή
του µέσου εκτύπωσης.
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4 Πώς µπορώ να... (θέµατα εκτύπωσης)

● Εκτέλεση µη αυτόµατης τροφοδότησης µέσου εκτύπωσης

● Χρήση µη αυτόµατης ένθεσης

● Αύξηση/µείωση πίεσης στο µέσον εκτύπωσης

● Προσωρινή διακοπή ή ακύρωση εργασιών εκτύπωσης

ELWW 55

Π
ώ
ς 

µπ
ορ

ώ
 ν
α.

.. 
(θ
έµ
ατ
α

εκ
τύ
π
ω
σ η

ς)



Εκτέλεση µη αυτόµατης τροφοδότησης µέσου εκτύπωσης
Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει πώς γίνεται η µη αυτόµατη τροφοδότηση µέσου εκτύπωσης µέσω της
διαδροµής εκτύπωσης, όπως για παράδειγµα η χρήση κοµµένων φύλλων χωρίς την πρόκληση
σκευρώµατος.

1. Πατήστε το κουµπί ONLINE (ΑΜΕΣΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ).

2. Πατήστε το κουµπί SHIFT (ΑΛΛΑΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) για να εµφανιστεί το µενού FEED
(ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΗΣΗ).

3. Κρατήστε πατηµένο το κουµπί ▼.

Όσο το κουµπί ▼ παραµένει πατηµένο, το ρολό του µέσου εκτύπωσης προωθείται. Εάν υπάρχει
τοποθετηµένο κοµµένο χαρτί, προωθείται στην έξοδο.

4. Όταν το κουµπί ▼ αποδεσµευτεί, η τροφοδότηση του µέσου εκτύπωσης σταµατά και εµφανίζεται η
οµάδα µενού.
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Χρήση µη αυτόµατης ένθεσης
Όταν εκτυπώνεται µια παράσταση µικρού µεγέθους, όπως µια µεγέθους A4, σε ρολό πλάτους 64 ιντσών,
µια µεγάλη επιφάνεια µέσου εκτύπωσης παραµένει κενή. Μπορείτε να τυλίξετε πίσω το ρολό και να
ενθέσετε την παράσταση στην κενή περιοχή χρησιµοποιώντας τη λειτουργία Origin Point Setting (Ρύθµιση
Αρχικού Σηµείου).

Σηµείωση Η λειτουργία της µη αυτόµατης ένθεσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο µε µέσα
εκτύπωσης σε ρολό.

Για να χρησιµοποιήσετε µη αυτόµατη ένθεση:

1. Ανασηκώστε το µοχλό τοποθέτησης του µέσου εκτύπωσης.

2. Τυλίξτε πίσω το µέσο εκτύπωσης.

A. Κενή περιοχή

Σηµείωση Τυλίξτε πίσω το µέσο εκτύπωσης µόνον όταν η παράσταση είναι στεγνή, για
να αποφύγετε το µουτζούρωµα.
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3. Ο µπροστινός πίνακας σάς προτρέπει να τοποθετήσετε µέσο εκτύπωσης. Τοποθετήστε το µέσο
εκτύπωσης.

4. Κατεβάστε το µοχλό τοποθέτησης του µέσου εκτύπωσης.

5. Επιλέξτε NEST (ΕΝΘΕΣΗ) στο µενού SELECT MEDIA (ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΣΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ) και
πατήστε το κουµπί OK.

Σηµείωση Στα επόµενα βήµατα, χρησιµοποιήστε τη ρύθµιση MEDIA WIDTH (ΠΛΑΤΟΣ
ΜΕΣΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ) εάν κόψετε το µέσο εκτύπωσης για να αποµακρύνετε την
παράσταση που είχε εκτυπωθεί προηγουµένως. Χρησιµοποιήστε τη ρύθµιση NEST
ORIGIN (ΑΡΧΗ ΕΝΘΕΣΗΣ) εάν δεν έχετε κόψει το µέσον εκτύπωσης και για να ξεκινήσετε
την εκτύπωση από ένα σηµείο που αποκλείει την προηγούµενα εκτυπωµένη παράσταση.

6. Εισάγετε το πλάτος του µέσου εκτύπωσης και πατήστε το κουµπί OK. Εµφανίζεται το πλάτος του
µέσου εκτύπωσης που εντοπίστηκε προηγουµένως. (Εύρος εισαγόµενων τιµών πλάτους µέσων
εκτύπωσης: 290 έως 1.635 mm)
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7. Εισάγετε το αρχικό σηµείο ένθεσης (τιµή απόκλισης εκτύπωσης για πλάτος µέσου εκτύπωσης: αρχικό
σηµείο).

Εµφανίζεται η αρχική ρύθµιση της ένθεσης.

Η αρχική θέση για εκτύπωση µεταβάλλεται εάν ρυθµιστούν είτε το πλάτος του µέσου εκτύπωσης είτε
η αρχή της ένθεσης.

Α. Αρχικό σηµείο ένθεσης

Β. Περιθώριο εκτύπωσης συµπεριλαµβανοµένης της παράστασης

Γ. Τιµή εισαγωγής πλάτους µέσου εκτύπωσης

8. Επιλέξτε YES (ΝΑΙ) ή NO (ΟΧΙ).

● Επιλέξτε YES (ΝΑΙ) για να αυξήσετε τη διαθέσιµη επιφάνεια για εκτύπωση. Τυλίξτε το µέσο
εκτύπωσης πίσω στο ρολό διασφαλίζοντας ότι υπάρχει µέσο εκτύπωσης ανάµεσα στον
αισθητήρα εξόδου και τους κυλίνδρους του µέσου εκτύπωσης. (Τα πρώτα 20 – 30 mm από το
µπροστινό άκρο δεν είναι διαθέσιµα για εκτύπωση).

● Επιλέξτε NO (ΟΧΙ) εάν η επιφάνεια από τη θέση του αισθητήρα εξόδου το µέσου εκτύπωσης
µέχρι τη θέση αρχής της εκτύπωσης (τους κυλίνδρους του µέσου εκτύπωσης) δεν είναι διαθέσιµη
για εκτύπωση.

Σηµείωση Βεβαιωθείτε ότι το µέσο εκτύπωσης είναι ευθυγραµµισµένο µε την κάθετη
γραµµή οδηγό πριν από την τοποθέτηση.
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9. Επιλέξτε πάλι τύπο του µέσου εκτύπωσης.

SHIFT (ΑΛΛΑΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)

Σηµείωση Βεβαιωθείτε ότι το µπροστινό, δεξιό και αριστερό περιθώριο είναι επαρκή
καθώς τυλίγετε πίσω το µέσο εκτύπωσης µε το χέρι.

Οι ρυθµίσεις για το πλάτος του µέσου εκτύπωσης και την αρχή της ένθεσης δε µπορούν να
αποθηκευτούν.
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Αύξηση/µείωση πίεσης στο µέσον εκτύπωσης
Ο µοχλός πίεσης του µέσου εκτύπωσης σάς επιτρέπει να µεταβάλλετε την πίεση που ασκείται στο µέσο
εκτύπωσης από τον κύλινδρο µετάδοσης κίνησης. Η δυνατότητα αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την
επίλυση προβληµάτων σκευρώµατος µε ορισµένους τύπους µέσων εκτύπωσης.

Τραβήξτε το µοχλό προς τα εµπρός και σηκώστε ή χαµηλώστε τον κύλινδρο για να µεταβάλλετε την πίεση
στο µέσο εκτύπωσης.

1. Υψηλή πίεση

2. Κανονική πίεση

3. Μοχλός πίεσης µέσου εκτύπωσης
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Προσωρινή διακοπή ή ακύρωση εργασιών εκτύπωσης
Μπορείτε να διακόψετε και να ακυρώσετε την εκτύπωση από το πίσω µέρος του εκτυπωτή. Αυτό µπορεί
να είναι χρήσιµο εάν υπάρχουν προβλήµατα µε την έξοδο του µέσου εκτύπωσης από το πίσω µέρος του
εκτυπωτή.

Υπόδειξη Συνιστούµε πάντα να διακόπτετε ή να ακυρώνετε τις εκτυπώσεις σας µέσω του
λογισµικού RIP που διαθέτετε.

1. Κουµπιά Pause (∆ιακοπής)/Restart (Επανεκκίνησης) και Cancel (Ακύρωσης) εκτύπωσης

2. Πατήστε το κουµπί Pause (∆ιακοπής) για να διακόψετε την εκτύπωση και το κουµπί Restart
(Επανεκκίνησης) για να συνεχίσετε την εκτύπωση µετά από µια διακοπή.

3. Πατήστε το κουµπί Ακύρωσης για να ακυρώσετε την εκτύπωση.
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5 Πώς µπορώ να… (θέµατα µελανιού)

Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τα θέµατα των κασετών µελανιού και της ρύθµισης του ύψους της κεφαλής
εκτύπωσης για τον εκτυπωτή.

● Αντικατάσταση της κασέτας µελανιού

● Αλλαγή του ύψους της κεφαλής εκτύπωσης
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Αντικατάσταση της κασέτας µελανιού
ΠΡΟΣΟΧΗ Χρησιµοποιείτε πάντα γνήσιες κασέτες µελανιού της HP. Έχουν σχεδιαστεί για
απόδοση απεικονίσεων υψηλής ποιότητας και για αξιόπιστη λειτουργία του εκτυπωτή. Η χρήση
µη γνήσιων µελανιών της HP µπορεί να προκαλέσει εκτυπώσεις χαµηλής ποιότητας και
δυσλειτουργία ή βλάβη του εκτυπωτή. Τα χαρακτηριστικά επικινδυνότητας των διαφόρων
µελανιών διαλύτη µπορεί να διαφέρουν κατά πολύ. Η HP δεν έχει πραγµατοποιήσει ελέγχους
ασφαλείας για προϊόντα άλλα εκτός των δικών της µε αυτόν τον εκτυπωτή και δε φέρει ευθύνη
για απώλεια ή βλάβη που µπορεί να προκληθεί από τη χρήση προϊόντων που δεν είναι δικά της.
Οι κασέτες µελανιών HP πρέπει να εγκατασταθούν πριν την ηµεροµηνία “Install By (Εγκατάσταση
Μέχρι)” που είναι τυπωµένη στην κασέτα. Η χρήση κασέτας µελανιού για περισσότερους από 3
µήνες µετά την ηµεροµηνία “Install By (Εγκατάσταση Μέχρι)” µπορεί να προκαλέσει µείωση στην
ποιότητα εκτύπωσης ή δυσλειτουργία του εκτυπωτή.

Σηµείωση Εάν µια κασέτα µελανιού δε µπορεί να εισαχθεί, ελέγξτε ότι το χρώµα ταιριάζει στη
σχισµή. Ένα µηχανικό κλειδί εµποδίζει την κασέτα µελανιού από το να εισαχθεί στη λάθος σχισµή.
Μην ταρακουνάτε τις κασέτες µελανιού πριν τις εισάγετε στον εκτυπωτή.

Ο µπροστινός πίνακας θα σας συµβουλεύσει πότε χρειάζεται να αλλάξετε την κασέτα µελανιού.

XX: Όνοµα µελανιού (K: Μαύρο, Lm: Ανοιχτό µατζέντα, Lc: Ανοιχτό κυανό)

XX: Όνοµα µελανιού (C: Κυανό M: Ματζέντα Y: Κίτρινο)

Σηµείωση Ο εκτυπωτής συνεχίζει να εκτυπώνει καθώς αντικαθιστάτε µια κασέτα µελανιού.
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Για να αντικαταστήσετε µια άδεια κασέτα µελανιού:

1. Ανοίξτε το καπάκι των µελανιών.

2. Αφαιρέστε µια κασέτα µελανιού από τον εκτυπωτή.

ELWW Αντικατάσταση της κασέτας µελανιού 65

Π
ώ
ς 

µπ
ορ

ώ
 ν
α…

 (θ
έµ
ατ
α

µε
λα

νι
ού

)



3. Εισάγετε µια νέα κασέτα µελανιού στον εκτυπωτή.

4. Κλείστε το καπάκι των µελανιών.

66 Κεφάλαιο 5  Πώς µπορώ να… (θέµατα µελανιού) ELWW

Π
ώ
ς µπ

ορώ
 να…

 (θέµατα
µελανιού)



Αλλαγή του ύψους της κεφαλής εκτύπωσης
Μπορείτε να αυξήσετε ή να µειώσετε το ύψος της κεφαλής εκτύπωσης ανάλογα µε το πάχος του µέσου
εκτύπωσης που χρησιµοποιείτε. ∆ύο εργασίες πρέπει να εκτελεστούν για να αλλάξετε το ύψος της κεφαλής
εκτύπωσης:

● Μηχανική ρύθµιση του ύψους στο µηχανισµό µεταφοράς της κεφαλής εκτύπωσης.

● Υλικολογισµική ρύθµιση του ύψους µέσω του µπροστινού πίνακα.

Για να αλλάξετε το ύψος της κεφαλής εκτύπωσης:

1. Πατήστε το κουµπί ONLINE (ΑΜΕΣΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ).

2. Πατήστε το κουµπί SHIFT (ΑΛΛΑΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) για να εµφανιστεί το µενού PH. MAIN
(ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ).

3. Πατήστε το κουµπί ▲ για να περάσετε στο µενού PH.MAIN (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ).

4. Μετακινηθείτε διαδοχικά στο PH HEIGHT ADJUST (ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΚΕΦ. ΕΚΤΥΠ.) στο
µπροστινό πίνακα και πατήστε OK για επιβεβαίωση.

Εµφανίζεται το ακόλουθο µήνυµα.

Εµφανίζεται το ακόλουθο µήνυµα.
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5. Ανοίξτε το κάλυµµα του καπακιού και χαλαρώστε τις στερεωτικές βίδες της κεφαλής (2) µε ένα
κατσαβίδι.

1. Κάλυµµα της µονάδας καλύπτρας

2. Στερεωτικές βίδες κεφαλής

6. Αλλάξτε το ύψος της κεφαλής ανυψώνοντας το µοχλό ύψους κεφαλής για να χαµηλώσει η κεφαλή ή
χαµηλώνοντας το µοχλό ύψους κεφαλής για να σηκωθεί η κεφαλή.

1. Μοχλός ύψους κεφαλής εκτύπωσης

7. Σφίξτε τις στερεωτικές βίδες κεφαλής (2) χρησιµοποιώντας το µακρύ κατσαβίδι που συνοδεύει τον
εκτυπωτή σας.
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Σηµείωση Σφίξτε τις στερεωτικές βίδες κεφαλής ενώ εφαρµόζετε στην κεφαλή ελαφριά
πίεση προς τα κάτω µε το χέρι σας.

8. Κλείστε το πίσω κάλυµµα.

Για να αλλάξετε το ύψος της κεφαλής εκτύπωσης στο µπροστινό πίνακα:

1. Πατήστε το κουµπί ONLINE (ΑΜΕΣΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ).

2. Πατήστε το κουµπί ▼ για να δείτε το µενού MEDIA REG (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΣΟΥ ΕΚΤΥΠ.).

3. Μετακινηθείτε διαδοχικά στην επιλογή PH HEIGHT VAL (ΤΙΜΗ ΥΨΟΥΣ ΚΕΦ. ΕΚΤΥΠ.) και πατήστε
το κουµπί OK .

4. Επιλέξτε NORMAL (ΚΑΝΟΝΙΚΟ) ή HIGH (ΥΨΗΛΟ), ανάλογα µε τη µηχανική αλλαγή που έχετε κάνει,
και πατήστε το κουµπί OK.

Παράµετροι: NORMAL (ΚΑΝΟΝΙΚΟ) (προεπιλογή) ή HIGH (ΥΨΗΛΟ) (για παχιά µέσα εκτύπωσης).

Σηµείωση Όταν αλλάξει το ύψος της κεφαλής εκτύπωσης, µπορεί να εµφανιστεί ένα κενό στην
εκτύπωση διπλής κατεύθυνσης. Ρυθµίστε την τιµή διόρθωσης για εκτύπωση διπλής
κατεύθυνσης. ∆είτε Πώς µπορώ να...Εκτέλεση ρύθµισης θέσης κεφαλής εκτύπωσης.
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6 Με ποιον τρόπο συντηρώ τον εκτυπωτή;

Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τις διαδικασίες τακτικής επιθεώρησης και συντήρησης που πρέπει να γίνονται
από τους χρήστες.

● Οδηγός τακτικής συντήρησης

● Καθηµερινή συντήρηση κεφαλών εκτύπωσης

● Παραµονή του εκτυπωτή εκτός λειτουργίας για δύο έως τέσσερις εβδοµάδες

● Παραµονή του εκτυπωτή εκτός λειτουργίας για λιγότερο από δύο εβδοµάδες

● Πλήρωση του συστήµατος µελανιού

● Εξωτερικός καθαρισµός του εκτυπωτή

● Καθαρισµός του πίσω καλύµµατος και της τροφοδότησης του µέσου εκτύπωσης

● Καθαρισµός του τυµπάνου

● Αντικατάσταση της φιάλης µελανιού προς απόρριψη

● Κανονική αποκατάσταση κεφαλής εκτύπωσης

● Αναφορά IQ
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Οδηγός τακτικής συντήρησης
Ο εκτυπωτής χρειάζεται τακτική επιθεώρηση και συντήρηση. Ο πίνακας παρακάτω παραθέτει όλες τις
διαδικασίες τακτικής επιθεώρησης και συντήρησης. Για λεπτοµέρειες σε σχέση µε κάθε διαδικασία, δείτε
την παραποµπή στην αντίστοιχη σελίδα.

ΠΡΟΕΙ∆/ΣΗ! Ποτέ µην απενεργοποιείτε τον εκτυπωτή χωρίς να ακολουθήσετε τις σωστές
διαδικασίες. Ακόµα και όταν έχετε εγκαταστήσει το υγρό αποθήκευσης, ποτέ µην αφήνετε τον
εκτυπωτή εκτός λειτουργίας για περισσότερο από 4 εβδοµάδες. Η παραµονή του εκτυπωτή σας
εκτός λειτουργίας για περισσότερο από 4 εβδοµάδες µπορεί να του προκαλέσει µόνιµη
ανεπανόρθωτη βλάβη. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις
κατάλληλες οδηγίες συντήρησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ Ο εκτυπωτής διαθέτει ένα εσωτερικό ρολόι το οποίο του επιτρέπει να πλένει τις
κεφαλές εκτύπωσης αυτόµατα, διοχετεύοντας λίγο µελάνι µέσω της κεφαλής εκτύπωσης,
διατηρώντας έτσι τις κεφαλές εκτύπωσης σε καλή κατάσταση. Αυτό συµβαίνει µετά από τις
πρώτες 20 ώρες χωρίς εκτύπωση και κάθε 3 ηµέρες. Εάν ο εκτυπωτής είναι απενεργοποιηµένος
για µεγάλο χρονικό διάστηµα, η διαδικασία αυτή δεν εκτελείται. Εάν δεν διοχετευτεί µελάνι µέσω
των κεφαλών εκτύπωσης από καιρό σε καιρό, το µελάνι στεγνώνει µέσα στα ακροφύσια,
φτάνοντας σε σηµείο να είναι αδύνατη η επαναφορά τους και η κεφαλή εκτύπωσης παύει να
λειτουργεί. Εάν ο εκτυπωτής πρέπει να βγει εκτός λειτουργίας για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα,
ο πελάτης πρέπει να χρησιµοποιήσει είτε το προαιρετικό Κιτ Καθαρισµού του Συστήµατος
Μελανιού της HP είτε το Κιτ Αποθήκευσης HP 790, για την ανάκτηση ή προστασία των κεφαλών
εκτύπωσης.

Η αυτόµατη συντήρηση και ο καθαρισµός δεν εκτελούνται ακόµα και αν απενεργοποιήσετε τον
εκτυπωτή µόνο από το µπροστινό πίνακα. Ο διακόπτης ισχύος του εκτυπωτή που βρίσκεται στο
πίσω µέρος πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο όταν απενεργοποιείται ο εκτυπωτής για µετακίνηση,
σύνδεση σε υπολογιστή ή για εγκατάσταση ή συντήρηση ανταλλακτικών.

 Κατηγορία Επιθεώρηση/Συντήρηση

1 Καθηµερινή επιθεώρηση και συντήρηση Καθαρισµός της λεπίδας του
καθαριστήρα

Καθαρισµός του σφουγγαριού του
καθαριστήρα — δείτε Καθαρισµός της
λεπίδας του καθαριστήρα

Καθαρισµός της µονάδας καλύπτρας

Κανονική αποκατάσταση κεφαλής
εκτύπωσης

Αναφορά IQ

2 Μηνιαία επιθεώρηση και συντήρηση Κανονική αποκατάσταση κεφαλής
εκτύπωσης

3 Όταν αφήνετε τον εκτυπωτή για µεγάλο
χρονικό διάστηµα σε απενεργοποιηµένη
κατάσταση (περισσότερες από 2
εβδοµάδες)

Αποθήκευση του συστήµατος µελανιού
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 Κατηγορία Επιθεώρηση/Συντήρηση

4 Όταν επαναφέρετε τον εκτυπωτή από
µεγάλο χρονικό διάστηµα
απενεργοποίησης (περισσότερες από 2
εβδοµάδες)

Καθαρισµός συστήµατος µελανιού

Πλήρωση του συστήµατος µελανιού µετά
από καθαρισµό του συστήµατος
µελανιού

5 Όταν επαναφέρετε τον εκτυπωτή από
µεγάλο χρονικό διάστηµα
απενεργοποίησης (λιγότερο από 2
εβδοµάδες)

Καθαρισµός συστήµατος µελανιού

Πλήρωση του συστήµατος µελανιού µετά
από καθαρισµό του συστήµατος
µελανιού

6 Όταν αφήνετε τον εκτυπωτή σε
απενεργοποιηµένη κατάσταση για
περισσότερο από ένα µήνα

Εµφανίζεται στο µπροστινό πίνακα ένα
µήνυµα σφάλµατος απαίτησης
συντήρησης. Επικοινωνήστε µε την
Υποστήριξη της HP.
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Καθηµερινή συντήρηση κεφαλών εκτύπωσης
ΠΡΟΕΙ∆/ΣΗ! Η µη εκτέλεση των καθηµερινών διαδικασιών συντήρησης µπορεί να έχει ως
αποτέλεσµα την καταστροφή των κεφαλών εκτύπωσης του εκτυπωτή σας και την ακύρωση της
εγγύησής σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ Εάν χρειαστεί να αφήσετε τον εκτυπωτή χωρίς επιτήρηση για οποιοδήποτε λόγο,
βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιηµένος, οι κασέτες µελανιού είναι γεµάτες, και
η φιάλη µελανιού προς απόρριψη είναι άδεια, έτσι ώστε η αυτόµατη συντήρηση (που
εκτελείται µετά από τις πρώτες 20 ώρες χωρίς εκτύπωση και κάθε 3 ηµέρες) να µπορεί να
ολοκληρωθεί µε επιτυχία για το χρονικό διάστηµα που απουσιάζετε. Εάν χρειάζεται, τοποθετήστε
καινούργιες κασέτες µελανιού. Οι κασέτες µελανιού που αντικαθιστάτε µπορούν να
ξαναχρησιµοποιηθούν όταν επιστρέψετε στον εκτυπωτή σας, εάν περιέχουν ακόµα µελάνι.

Η καθηµερινή συντήρηση των κεφαλών εκτύπωσης εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή ποιότητα εκτύπωσης
και τη διάρκεια ζωής των κεφαλών σας. Το µελάνι στον Εκτυπωτή σας HP Designjet 9000s στεγνώνει πολύ
γρήγορα, οπότε οι διαδικασίες συντήρησης εξασφαλίζουν ότι το µελάνι δε θα στεγνώσει στη µονάδα
καλύπτρας, στις λεπίδες των καθαριστήρων, στις σωληνώσεις του µελανιού και στις κεφαλές εκτύπωσης.

● Καθαρισµός της λεπίδας του καθαριστήρα

● Καθαρισµός του σφουγγαριού του καθαριστήρα

● Καθαρισµός της µονάδας καλύπτρας

Σηµείωση Τα παραπάνω πρέπει να εκτελούνται κάθε µέρα πριν από την εκτύπωση.

Χρησιµοποιείτε πάντα το ειδικό καθαριστικό υγρό και τα καθαριστικά βουρτσάκια της HP.

Καθαρισµός της λεπίδας του καθαριστήρα
ΠΡΟΣΟΧΗ Βεβαιωθείτε ότι το καθαριστικό υγρό του καθαριστήρα δε θα στάξει σε άλλα σηµεία
του εκτυπωτή. Εάν το καθαριστικό υγρό του καθαριστήρα στάξει στον ιµάντα ή σε κάποιον από
τους κοντινούς αισθητήρες, µπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζηµιά στον εκτυπωτή.

Όταν εµφανιστεί το µήνυµα PRINTER READY (ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΕΤΟΙΜΟΣ) στο µπροστινό πίνακα, πατήστε
το κουµπί ONLINE (ΑΜΕΣΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ) για να περάσει ο εκτυπωτής εκτός σύνδεσης.

1. Πατήστε το κουµπί ONLINE (ΑΜΕΣΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ).

2. Πατήστε το κουµπί SHIFT (ΑΛΛΑΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) για να εµφανιστεί το µενού PH.MAIN
(ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ).
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3. Πατήστε το κουµπί ▲ για να περάσετε στο µενού PH.MAIN (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ)
και µετακινηθείτε διαδοχικά στην επιλογή WIPER CLEANING (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑ)
χρησιµοποιώντας το κουµπί ▼.

4. Πατήστε OK για να επιλέξετε WIPER CLEANING (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑ).

5. Πατήστε OK για επιβεβαίωση.

Η λεπίδα του καθαριστήρα µετακινείται στη θέση καθαρισµού της.

Ο µπροστινός πίνακας εµφανίζει αυτό το µήνυµα:
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6. Ανοίξτε το πίσω κάλυµµα και το κάλυµµα του καθαριστήρα.

1. Πίσω κάλυµµα

2. Κάλυµµα καθαριστήρα

1. Λεπίδα του καθαριστήρα

76 Κεφάλαιο 6  Με ποιον τρόπο συντηρώ τον εκτυπωτή; ELWW

Μ
ε π

οιον τρόπ
ο συντηρώ

 τον
εκτυπ

ω
τή;



7. Βυθίστε ένα καινούργιο καθαριστικό βουρτσάκι της HP στο καθαριστικό υγρό του καθαριστήρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ Βεβαιωθείτε ότι χρησιµοποιείτε το καθαριστικό υγρό του καθαριστήρα και
όχι το υγρό της καλύπτρας για να καθαρίσετε τις λεπίδες του καθαριστήρα. Το υγρό της
καλύπτρας δεν είναι αρκετά δυνατό για να καθαρίσει καλά τις λεπίδες του καθαριστήρα και
θα µπορούσε να προκαλέσει βλάβη στις κεφαλές εκτύπωσης.

1. Καθαριστικό βουρτσάκι της HP

2. Καθαριστικό υγρό του καθαριστήρα

ΠΡΟΕΙ∆/ΣΗ! Αποφύγετε την επαφή των µελανιών µε το δέρµα, τα µάτια και τα ρούχα.

Αµέσως ξεπλύνετε το δέρµα µε νερό και σαπούνι.

Μην αφήνετε ρούχα που εµποτίστηκαν µε µελάνι να έρθουν σε επαφή µε το δέρµα.

Χρησιµοποιήστε ένα εγκεκριµένο σταθµό καθαρισµού µατιών εάν εισχωρήσει µελάνι στα
µάτια σας και επισκεφθείτε γιατρό εάν είναι απαραίτητο.

Εάν δεν υπάρχει διαθέσιµος εγκεκριµένος σταθµός καθαρισµού µατιών, ξεπλύνετε τα µάτια
σας µε κρύο νερό και επισκεφθείτε γιατρό εάν είναι απαραίτητο.
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8. Χρησιµοποιήστε το καθαριστικό βουρτσάκι της HP για να καθαρίσετε τις µπροστινές και πίσω πλευρές
των λεπίδων του καθαριστήρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ Βεβαιωθείτε ότι το καθαριστικό υγρό του καθαριστήρα δε θα στάξει σε άλλα
σηµεία του εκτυπωτή. Εάν το καθαριστικό υγρό του καθαριστήρα στάξει στον ιµάντα ή σε
κάποιον από τους κοντινούς αισθητήρες, µπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζηµιά στον
εκτυπωτή.

Σηµείωση Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει παραµείνει αποξηραµένο µελάνι κολληµένο στις
λεπίδες του καθαριστήρα. Επίσης βεβαιωθείτε ότι οι λεπίδες του καθαριστήρα δεν είναι
κατεστραµµένες. Καθαρίστε τη µπροστινή και την πίσω πλευρά των λεπίδων µε το
καθαριστικό βουρτσάκι της HP νοτισµένο µε το καθαριστικό υγρό του καθαριστήρα της HP.
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9. Εφαρµόστε ένα πλήρως γεµάτο σταγονόµετρο καθαριστικού υγρού του καθαριστήρα στο σφουγγάρι
χρησιµοποιώντας το σταγονόµετρο.

1. Σταγονόµετρο

2. Καθαριστικό υγρό του καθαριστήρα

ΠΡΟΣΟΧΗ Βεβαιωθείτε ότι το καθαριστικό υγρό του καθαριστήρα δε θα στάξει σε άλλα
σηµεία του εκτυπωτή. Εάν το καθαριστικό υγρό του καθαριστήρα στάξει στον ιµάντα ή σε
κάποιον από τους κοντινούς αισθητήρες, µπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζηµιά στον
εκτυπωτή.

1. Σφουγγάρι του καθαριστήρα
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10. Βεβαιωθείτε επίσης ότι έχετε υγράνει τα δύο άκρα του σφουγγαριού κάτω από τον ιµάντα και στις δύο
πλευρές.

1. Ιµάντας

2. Σταγονόµετρο

Καθαρισµός της µονάδας καλύπτρας
Αυτή η διαδικασία καθαρισµού αφαιρεί αποξηραµένο µελάνι και σωµατίδια από τη µονάδα καλύπτρας.

1. Πατήστε το κουµπί ONLINE (ΑΜΕΣΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ).

2. Πατήστε το κουµπί SHIFT (ΑΛΛΑΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) για να εµφανιστεί το µενού PH.MAIN
(ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ).

3. Πατήστε το κουµπί ▲ για να επιλέξετε το µενού PH.MAIN (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ).

4. Μετακινηθείτε διαδοχικά στην επιλογή CAP CLEANING (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΥΠΤΡΑΣ)
χρησιµοποιώντας το κουµπί ▼ και πατήστε OK για να επιλέξετε.

5. Πατήστε OK ξανά για επιβεβαίωση της επιλογής σας.

Ο µηχανισµός µεταφοράς αυτόµατα µετακινείται στην πλευρά καθαρισµού του εκτυπωτή έτσι ώστε η
Μονάδα Καλύπτρας να είναι προσβάσιµη. Ο µπροστινός πίνακας εµφανίζει CARRIAGE MOVING
(Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΙΝΕΙΤΑΙ) — PLEASE WAIT (ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ).
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ΠΡΟΣΟΧΗ Από τη στιγµή που ο µηχανισµός µεταφοράς βρίσκεται έξω από τη µονάδα
καλύπτρας, η διαδικασία καθαρισµού πρέπει να ολοκληρωθεί το συντοµότερο για να µην
υποστούν µόνιµη βλάβη οι κεφαλές εκτύπωσης. Ο εκτυπωτής εκπέµπει µια ηχητική
προειδοποίηση (ηλεκτρονικός ήχος) όσο ο µηχανισµός µεταφοράς βρίσκεται έξω από τη
µονάδα καλύπτρας.

6. Όταν εµφανιστεί το ακόλουθο µήνυµα, ανοίξτε το πίσω κάλυµµα και το κάλυµµα της µονάδας
καλύπτρας.

1. Πίσω κάλυµµα

2. Κάλυµµα της µονάδας καλύπτρας

7. Βυθίστε ένα καινούργιο καθαριστικό βουρτσάκι της HP στο καθαριστικό υγρό της καλύπτρας της HP.

1. Καθαριστικό βουρτσάκι της HP

2. Καθαριστικό υγρό της καλύπτρας της HP

ΠΡΟΣΟΧΗ Βεβαιωθείτε ότι χρησιµοποιείτε το καθαριστικό υγρό της καλύπτρας και όχι το
καθαριστικό υγρό του καθαριστήρα για να καθαρίσετε τη µονάδας καλύπτρας, διαφορετικά
µπορεί να προκαλέσετε βλάβη στις κεφαλές εκτύπωσης.
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8. Καθαρίστε τις επάνω εξωτερικές άκρες και τις επάνω επιφάνειες και των έξι καλυπτρών.
Χρησιµοποιήστε τη µια πλευρά από το βουρτσάκι για κάθε χρώµα και κατόπιν χρησιµοποιήστε ένα
καινούργιο βουρτσάκι για το επόµενο χρώµα.

9. Κλείστε το κάλυµµα της µονάδας καλύπτρας και το πίσω κάλυµµα. Ο µηχανισµός µεταφοράς της
κεφαλής επιστρέφει αυτόµατα στη θέση της µονάδας καλύπτρας (θέση λειτουργίας).
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Παραµονή του εκτυπωτή εκτός λειτουργίας για δύο έως
τέσσερις εβδοµάδες

ΠΡΟΕΙ∆/ΣΗ! Ποτέ µην απενεργοποιείτε τον εκτυπωτή χωρίς να ακολουθήσετε τις σωστές
διαδικασίες. Ακόµα και όταν έχετε εγκαταστήσει το υγρό αποθήκευσης, ποτέ µην αφήνετε τον
εκτυπωτή εκτός λειτουργίας για περισσότερο από 4 εβδοµάδες. Η παραµονή του εκτυπωτή σας
εκτός λειτουργίας για περισσότερο από 4 εβδοµάδες µπορεί να του προκαλέσει µόνιµη
ανεπανόρθωτη βλάβη. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις
κατάλληλες οδηγίες συντήρησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ Ο εκτυπωτής διαθέτει ένα εσωτερικό ρολόι το οποίο του επιτρέπει να πλένει τις
κεφαλές εκτύπωσης αυτόµατα, διοχετεύοντας λίγο µελάνι µέσω της κεφαλής εκτύπωσης,
διατηρώντας έτσι τις κεφαλές εκτύπωσης σε καλή κατάσταση. Αυτό συµβαίνει µετά από τις
πρώτες 20 ώρες χωρίς εκτύπωση και κάθε 3 ηµέρες. Εάν ο εκτυπωτής είναι απενεργοποιηµένος
για µεγάλο χρονικό διάστηµα, η διαδικασία αυτή δεν εκτελείται. Εάν δεν διοχετευτεί µελάνι µέσω
των κεφαλών εκτύπωσης από καιρό σε καιρό, το µελάνι στεγνώνει µέσα στα ακροφύσια,
φτάνοντας σε σηµείο να είναι αδύνατη η επαναφορά τους και η κεφαλή εκτύπωσης παύει να
λειτουργεί. Εάν ο εκτυπωτής πρέπει να βγει εκτός λειτουργίας για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα,
ο πελάτης πρέπει να χρησιµοποιήσει είτε το προαιρετικό Κιτ Καθαρισµού του Συστήµατος
Μελανιού της HP είτε το Κιτ Αποθήκευσης HP 790, για την ανάκτηση ή προστασία των κεφαλών
εκτύπωσης.

Η αυτόµατη συντήρηση και ο καθαρισµός δεν εκτελούνται ακόµα και αν απενεργοποιήσετε τον
εκτυπωτή µόνο από το µπροστινό πίνακα. Ο διακόπτης ισχύος του εκτυπωτή που βρίσκεται στο
πίσω µέρος πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο όταν απενεργοποιείται ο εκτυπωτής για µετακίνηση,
σύνδεση σε υπολογιστή ή για εγκατάσταση ή συντήρηση ανταλλακτικών.

Να έχετε διαθέσιµο το Κιτ Αποθήκευσης του Συστήµατος Μελανιών HP 790. Στο κιτ αποθήκευσης
βρίσκονται συσκευασµένες έξι κασέτες υγρού αποθήκευσης του συστήµατος µελανιού και έξι κασέτες
καθαρισµού του συστήµατος µελανιού. Να έχετε διαθέσιµη µια άδεια φιάλη µελανιού προς απόρριψη.

Αποθήκευση του συστήµατος µελανιού
Η διαδικασία αυτή σας επιτρέπει να αδειάσετε το µελάνι από το σύστηµα µελανιού και το γεµίζει µε υγρό
αποθήκευσης το οποίο συντηρεί το σύστηµα µελανιού εάν δε σκοπεύετε να χρησιµοποιήσετε τον εκτυπωτή
για κάποιο χρονικό διάστηµα (δύο έως τέσσερις εβδοµάδες).

ΠΡΟΣΟΧΗ Μην ανοίξετε ή κλείσετε τα πίσω καλύµµατα ή αλλάξετε τη θέση των µοχλών όσο
διαρκεί η διαδικασία αποθήκευσης του συστήµατος µελανιού, διότι µπορεί να χρειαστεί να
ξαναρχίσετε τη διαδικασία από την αρχή. Κάτι τέτοιο έχει ως αποτέλεσµα τη σπατάλη του υγρού
αποθήκευσης. Εάν χρειαστεί να ξαναρχίσει η αποθήκευση του συστήµατος µελανιού, είναι
απαραίτητες καινούργιες κασέτες υγρού αποθήκευσης.

1. Πατήστε το κουµπί ONLINE (ΑΜΕΣΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ).

2. Πατήστε το κουµπί SHIFT (ΑΛΛΑΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) για να εµφανιστεί το µενού PH.MAIN
(ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ).
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3. Πατήστε το κουµπί ▲ για να επιλέξετε το µενού PH.MAIN (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ)
και πατήστε OK.

4. Πατήστε τα κουµπιά ▲ ή ▼ για να επιλέξετε το STORE INK SYS (ΑΠΟΘΗΚ. ΣΥΣΤ. ΜΕΛΑΝΙΟΥ) και
πατήστε OK.

5. Όταν ο µπροστινός πίνακας εµφανίσει το προειδοποιητικό µήνυµα της φιάλης µελανιού προς
απόρριψη, ελέγξτε την ύπαρξη φιάλης µελανιού προς απόρριψη και βεβαιωθείτε ότι είναι άδεια.

ΠΡΟΣΟΧΗ Η διαδικασία αυτή παράγει περισσότερα από 3 λίτρα υγρού προς απόρριψη
και εποµένως η φιάλη µελανιού προς απόρριψη πρέπει να είναι άδεια.

6. Πατήστε το κουµπί OK αφού η φιάλη µελανιού προς απόρριψη έχει ελεγχθεί.

7. Ανοίξτε την αριστερή θύρα κασετών µελανιού και αφαιρέστε και τις 3 κασέτες µελανιού.

8. Τοποθετήστε µια κασέτα καθαρισµού του συστήµατος µελανιού σε κάθε σχισµή και κλείστε την
αριστερή θύρα κασετών µελανιού.

Σηµείωση Εάν ο εκτυπωτής ανιχνεύσει ότι µια κασέτα καθαρισµού του συστήµατος
µελανιού έχει τοποθετηθεί λανθασµένα ή ότι έχει τοποθετηθεί µια µη έγκυρη κασέτα,
εµφανίζεται ένα προειδοποιητικό µήνυµα στο µπροστινό πίνακα. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι
έχει εγκατασταθεί σωστά µια έγκυρη κασέτα καθαρισµού του συστήµατος µελανιού πριν
συνεχίσετε.

9. Ανοίξτε τη δεξιά θύρα κασετών µελανιού και αφαιρέστε και τις 3 κασέτες µελανιού.

10. Τοποθετήστε µια κασέτα καθαρισµού του συστήµατος µελανιού σε κάθε σχισµή και κλείστε τη δεξιά
θύρα κασετών µελανιού.

Σηµείωση Εάν ο εκτυπωτής ανιχνεύσει ότι µια κασέτα καθαρισµού του συστήµατος
µελανιού έχει τοποθετηθεί λανθασµένα ή ότι έχει τοποθετηθεί µια µη έγκυρη κασέτα,
εµφανίζεται ένα προειδοποιητικό µήνυµα στο µπροστινό πίνακα. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι
έχει εγκατασταθεί σωστά µια έγκυρη κασέτα καθαρισµού του συστήµατος µελανιού πριν
συνεχίσετε.

11. Αρχίζει η διαδικασία εξαγωγής µελανιού και χρειάζεται να ξαναελέγξετε ότι υπάρχει φιάλη µελανιού
προς απόρριψη και ότι είναι άδεια. Πατήστε το κουµπί OK αφού η φιάλη µελανιού προς απόρριψη
έχει ελεγχθεί.

12. Όταν σας ζητηθεί από το µπροστινό πίνακα, ανοίξτε την αριστερή θύρα κασετών µελανιού και
αφαιρέστε και τις 3 κασέτες καθαρισµού του συστήµατος µελανιού.

13. Τοποθετήστε µια καινούργια κασέτα υγρού αποθήκευσης σε κάθε σχισµή και κλείστε την αριστερή
θύρα κασετών µελανιού.

Σηµείωση Εάν ο εκτυπωτής ανιχνεύσει ότι µια κασέτα υγρού αποθήκευσης έχει
τοποθετηθεί λανθασµένα ή ότι κάποια από τις κασέτες υγρού αποθήκευσης περιέχει
λιγότερο από 500 cc υγρού ή ότι έχει τοποθετηθεί µια µη έγκυρη κασέτα υγρού
αποθήκευσης, εµφανίζεται ένα προειδοποιητικό µήνυµα στο µπροστινό πίνακα.

Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί σωστά µια έγκυρη κασέτα υγρού αποθήκευσης
πριν µπορέσετε να συνεχίσετε.
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14. Όταν σας ζητηθεί από το µπροστινό πίνακα, ανοίξτε τη δεξιά θύρα κασετών µελανιού και
αφαιρέστε και τις 3 κασέτες καθαρισµού του συστήµατος µελανιού.

15. Τοποθετήστε µια καινούργια κασέτα υγρού αποθήκευσης σε κάθε σχισµή και κλείστε τη δεξιά θύρα
κασετών µελανιού.

Σηµείωση Εάν ο εκτυπωτής ανιχνεύσει ότι µια κασέτα υγρού αποθήκευσης έχει
τοποθετηθεί λανθασµένα ή ότι κάποια από τις κασέτες υγρού αποθήκευσης περιέχει
λιγότερο από 500 cc υγρού ή ότι έχει τοποθετηθεί µια µη έγκυρη κασέτα υγρού
αποθήκευσης, εµφανίζεται ένα προειδοποιητικό µήνυµα στο µπροστινό πίνακα.

Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί σωστά µια έγκυρη κασέτα υγρού αποθήκευσης
πριν µπορέσετε να συνεχίσετε.

16. Όταν ο µπροστινός πίνακας εµφανίσει το προειδοποιητικό µήνυµα της φιάλης µελανιού προς
απόρριψη, ελέγξτε την ύπαρξη φιάλης µελανιού προς απόρριψη και βεβαιωθείτε ότι είναι άδεια.

ΠΡΟΣΟΧΗ Η διαδικασία αυτή παράγει περισσότερα από 3 λίτρα υγρού προς απόρριψη
και εποµένως η φιάλη µελανιού προς απόρριψη πρέπει να είναι άδεια.

17. Πατήστε το κουµπί OK αφού η φιάλη µελανιού προς απόρριψη έχει ελεγχθεί.

18. Όταν σας ζητηθεί από το µπροστινό πίνακα, ανοίξτε την αριστερή θύρα κασετών µελανιού και
αφαιρέστε και τις 3 κασέτες υγρού καθαρισµού.

19. Τοποθετήστε µια κασέτα καθαρισµού του συστήµατος µελανιού σε κάθε σχισµή και κλείστε την
αριστερή θύρα κασετών µελανιού.

Σηµείωση Εάν ο εκτυπωτής ανιχνεύσει ότι µια κασέτα καθαρισµού του συστήµατος
µελανιού έχει τοποθετηθεί λανθασµένα ή ότι έχει τοποθετηθεί µια µη έγκυρη κασέτα,
εµφανίζεται ένα προειδοποιητικό µήνυµα στο µπροστινό πίνακα. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι
έχει εγκατασταθεί σωστά µια έγκυρη κασέτα καθαρισµού του συστήµατος µελανιού πριν
συνεχίσετε.

20. Ανοίξτε τη δεξιά θύρα κασετών µελανιού και αφαιρέστε ΚΑΙ τις 3 κασέτες υγρού καθαρισµού.

21. Τοποθετήστε µια κασέτα καθαρισµού του συστήµατος µελανιού σε κάθε σχισµή και κλείστε τη δεξιά
θύρα κασετών µελανιού.

Σηµείωση Εάν ο εκτυπωτής ανιχνεύσει ότι µια κασέτα καθαρισµού του συστήµατος
µελανιού έχει τοποθετηθεί λανθασµένα ή ότι έχει τοποθετηθεί µια µη έγκυρη κασέτα,
εµφανίζεται ένα προειδοποιητικό µήνυµα στο µπροστινό πίνακα. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι
έχει εγκατασταθεί σωστά µια έγκυρη κασέτα καθαρισµού του συστήµατος µελανιού πριν
συνεχίσετε.

22. Αρχίζει η διαδικασία εξαγωγής και χρειάζεται να ξαναελέγξετε ότι υπάρχει φιάλη µελανιού προς
απόρριψη και ότι δεν είναι γεµάτη. Πατήστε το κουµπί OK αφού η φιάλη µελανιού προς απόρριψη
έχει ελεγχθεί.

23. Όταν σας ζητηθεί από το µπροστινό πίνακα, ανοίξτε την αριστερή θύρα κασετών µελανιού και
αφαιρέστε και τις 3 κασέτες καθαρισµού του συστήµατος µελανιού.

24. Τοποθετήστε µια µεταχειρισµένη κασέτα υγρού αποθήκευσης σε κάθε σχισµή και κλείστε την
αριστερή θύρα κασετών µελανιού.
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Σηµείωση Εάν ο εκτυπωτής ανιχνεύσει ότι µια κασέτα υγρού καθαρισµού έχει
τοποθετηθεί λανθασµένα ή ότι κάποια από τις κασέτες υγρού καθαρισµού περιέχει λιγότερο
από 250 cc υγρού ή ότι έχει τοποθετηθεί µια µη έγκυρη κασέτα υγρού καθαρισµού,
εµφανίζεται ένα προειδοποιητικό µήνυµα στο µπροστινό πίνακα.

Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί σωστά µια έγκυρη κασέτα υγρού καθαρισµού
πριν µπορέσετε να συνεχίσετε.

25. Όταν σας ζητηθεί από το µπροστινό πίνακα, ανοίξτε τη δεξιά θύρα κασετών µελανιού και
αφαιρέστε και τις 3 κασέτες καθαρισµού του συστήµατος µελανιού.

26. Τοποθετήστε µια µεταχειρισµένη κασέτα υγρού καθαρισµού σε κάθε σχισµή και κλείστε τη δεξιά
θύρα κασετών µελανιού.

Σηµείωση Εάν ο εκτυπωτής ανιχνεύσει ότι µια κασέτα υγρού αποθήκευσης έχει
τοποθετηθεί λανθασµένα ή ότι κάποια από τις κασέτες υγρού αποθήκευσης περιέχει
λιγότερο από 250 cc υγρού ή ότι έχει τοποθετηθεί µια µη έγκυρη κασέτα υγρού
αποθήκευσης, εµφανίζεται ένα προειδοποιητικό µήνυµα στο µπροστινό πίνακα.

Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί σωστά µια έγκυρη κασέτα υγρού αποθήκευσης
πριν µπορέσετε να συνεχίσετε.

27. Αρχίζει η διαδικασία πλήρωσης και χρειάζεται να ξαναελέγξετε ότι υπάρχει φιάλη µελανιού προς
απόρριψη και ότι δεν είναι γεµάτη. Πατήστε το κουµπί OK αφού η φιάλη µελανιού προς απόρριψη
έχει ελεγχθεί.

28. Εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αποθήκευσης του συστήµατος µελανιού, ο µπροστινός
πίνακας επιστρέφει στο µενού βελτιστοποίησης του συστήµατος µελανιού.

29. Τώρα µπορείτε να σβήσετε τον εκτυπωτή.

Όταν θέσετε σε λειτουργία τον εκτυπωτή εκ νέου, πρέπει να εκτελέσετε τη διαδικασία πλήρωσης του
συστήµατος µελανιού (δείτε Πλήρωση του συστήµατος µελανιού).
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Παραµονή του εκτυπωτή εκτός λειτουργίας για λιγότερο από
δύο εβδοµάδες

ΠΡΟΣΟΧΗ Εάν χρειαστεί να αφήσετε τον εκτυπωτή χωρίς επιτήρηση για οποιοδήποτε λόγο,
βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιηµένος, οι κασέτες µελανιού είναι γεµάτες, και
η φιάλη µελανιού προς απόρριψη είναι άδεια, έτσι ώστε η αυτόµατη συντήρηση (που
εκτελείται µετά από τις πρώτες 20 ώρες χωρίς εκτύπωση και κάθε 3 ηµέρες) να µπορεί να
ολοκληρωθεί µε επιτυχία για το χρονικό διάστηµα που απουσιάζετε. Εάν χρειάζεται, τοποθετήστε
καινούργιες κασέτες µελανιού. Οι κασέτες µελανιού που αντικαθιστάτε µπορούν να
ξαναχρησιµοποιηθούν όταν επιστρέψετε στον εκτυπωτή σας, εάν περιέχουν ακόµα µελάνι.

Για να καθαρίσετε το σύστηµα µελανιού χρειάζεστε το Κιτ Καθαρισµού του Συστήµατος Μελανιού HP 790
(κωδικός ανταλλακτικού CB296A). Το κιτ αυτό περιλαµβάνει:

● Έξι κασέτες καθαρισµού του συστήµατος µελανιού

● Έξι κασέτες καθαριστικού υγρού

Καθαρισµός συστήµατος µελανιού
Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να καθαρίσετε αποξηραµένο µελάνι από το σύστηµα µελανιού µε υγρό
καθαρισµού µετά την ενεργοποίηση του εκτυπωτή µετά από περίοδο αδράνειας µικρότερη των δύο
εβδοµάδων.

ΠΡΟΣΟΧΗ Μην ανοίξετε ή κλείσετε τα πίσω καλύµµατα ή αλλάξετε τη θέση των µοχλών όσο
διαρκεί η διαδικασία του Καθαρισµού Συντήρησης, διότι µπορεί να χρειαστεί να ξαναρχίσετε τη
διαδικασία από την αρχή. Κάτι τέτοιο έχει ως αποτέλεσµα τη σπατάλη του καθαριστικού υγρού.
Εάν χρειαστεί να ξαναρχίσει ο Καθαρισµός Συντήρησης, είναι απαραίτητες καινούργιες κασέτες
καθαριστικού υγρού.

1. Πατήστε το κουµπί ONLINE (ΑΜΕΣΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ).

2. Πατήστε το κουµπί SHIFT (ΑΛΛΑΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) για να εµφανιστεί το µενού PH.MAIN
(ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ).

3. Πατήστε το κουµπί ▲ για να επιλέξετε το µενού PH.MAIN (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ)
και πατήστε OK.

4. Πατήστε τα κουµπιά ▲ ή ▼ για να επιλέξετε το CLEAN INK SYS (ΣΥΣΤ. ΚΑΘΑΡ. ΚΕΦΑΛΗΣ
ΜΕΛΑΝΙΟΥ) και πατήστε OK.

5. Όταν ο µπροστινός πίνακας εµφανίσει το προειδοποιητικό µήνυµα της φιάλης µελανιού προς
απόρριψη, ελέγξτε την ύπαρξη φιάλης µελανιού προς απόρριψη και βεβαιωθείτε ότι είναι άδεια.

6. Πατήστε το κουµπί OK αφού η φιάλη µελανιού προς απόρριψη έχει ελεγχθεί.

7. Ανοίξτε την αριστερή θύρα κασετών µελανιού και αφαιρέστε και τις 3 κασέτες µελανιού.

8. Τοποθετήστε µια κασέτα καθαρισµού του συστήµατος µελανιού σε κάθε σχισµή και κλείστε την
αριστερή θύρα κασετών µελανιού.
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Σηµείωση Εάν ο εκτυπωτής ανιχνεύσει ότι µια κασέτα καθαρισµού του συστήµατος
µελανιού έχει τοποθετηθεί λανθασµένα ή ότι έχει τοποθετηθεί µια µη έγκυρη κασέτα,
εµφανίζεται ένα προειδοποιητικό µήνυµα στο µπροστινό πίνακα. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι
έχει εγκατασταθεί σωστά µια έγκυρη κασέτα καθαρισµού του συστήµατος µελανιού πριν
συνεχίσετε.

9. Ανοίξτε τη δεξιά θύρα κασετών µελανιού και αφαιρέστε και τις 3 κασέτες µελανιού.

10. Τοποθετήστε µια κασέτα καθαρισµού του συστήµατος µελανιού σε κάθε σχισµή και κλείστε τη δεξιά
θύρα κασετών µελανιού.

Σηµείωση Εάν ο εκτυπωτής ανιχνεύσει ότι µια κασέτα καθαρισµού του συστήµατος
µελανιού έχει τοποθετηθεί λανθασµένα ή ότι έχει τοποθετηθεί µια µη έγκυρη κασέτα,
εµφανίζεται ένα προειδοποιητικό µήνυµα στο µπροστινό πίνακα. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι
έχει εγκατασταθεί σωστά µια έγκυρη κασέτα καθαρισµού του συστήµατος µελανιού πριν
συνεχίσετε.

11. Αρχίζει η διαδικασία εξαγωγής και χρειάζεται να ξαναελέγξετε ότι υπάρχει φιάλη µελανιού προς
απόρριψη και ότι δεν είναι γεµάτη. Πατήστε το κουµπί OK αφού η φιάλη µελανιού προς απόρριψη
έχει ελεγχθεί.

12. Όταν σας ζητηθεί από το µπροστινό πίνακα, ανοίξτε την αριστερή θύρα κασετών µελανιού και
αφαιρέστε και τις 3 κασέτες καθαρισµού του συστήµατος µελανιού.

13. Τοποθετήστε µια καινούργια κασέτα καθαριστικού υγρού σε κάθε σχισµή και κλείστε την αριστερή
θύρα κασετών µελανιού.

Σηµείωση Εάν ο εκτυπωτής ανιχνεύσει ότι µια κασέτα καθαριστικού υγρού έχει
τοποθετηθεί λανθασµένα ή ότι κάποια από τις κασέτες καθαριστικού υγρού περιέχει
λιγότερο από 500 cc υγρού ή ότι έχει τοποθετηθεί µια µη έγκυρη κασέτα καθαριστικού υγρού,
εµφανίζεται ένα προειδοποιητικό µήνυµα στο µπροστινό πίνακα.

Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί σωστά µια έγκυρη κασέτα καθαριστικού υγρού
πριν µπορέσετε να συνεχίσετε.

14. Όταν σας ζητηθεί από το µπροστινό πίνακα, ανοίξτε τη δεξιά θύρα κασετών µελανιού και
αφαιρέστε και τις 3 κασέτες καθαρισµού του συστήµατος µελανιού.

15. Τοποθετήστε µια καινούργια κασέτα καθαριστικού υγρού σε κάθε σχισµή και κλείστε τη δεξιά θύρα
κασετών µελανιού.

Σηµείωση Εάν ο εκτυπωτής ανιχνεύσει ότι µια κασέτα καθαριστικού υγρού έχει
τοποθετηθεί λανθασµένα ή ότι κάποια από τις κασέτες καθαριστικού υγρού περιέχει
λιγότερο από 500 cc υγρού ή ότι έχει τοποθετηθεί µια µη έγκυρη κασέτα καθαριστικού υγρού,
εµφανίζεται ένα προειδοποιητικό µήνυµα στο µπροστινό πίνακα.

Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί σωστά µια έγκυρη κασέτα καθαριστικού υγρού
πριν µπορέσετε να συνεχίσετε.

16. Αρχίζει η διαδικασία πλήρωσης και χρειάζεται να ξαναελέγξετε ότι υπάρχει φιάλη µελανιού προς
απόρριψη και ότι δεν είναι γεµάτη. Πατήστε το κουµπί OK αφού η φιάλη µελανιού προς απόρριψη
έχει ελεγχθεί.
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17. Όταν σας ζητηθεί από το µπροστινό πίνακα, ανοίξτε την αριστερή θύρα κασετών µελανιού και
αφαιρέστε και τις 3 κασέτες καθαριστικού υγρού.

18. Τοποθετήστε µια κασέτα καθαρισµού του συστήµατος µελανιού σε κάθε σχισµή και κλείστε την
αριστερή θύρα κασετών µελανιού.

Σηµείωση Εάν ο εκτυπωτής ανιχνεύσει ότι µια κασέτα καθαρισµού του συστήµατος
µελανιού έχει τοποθετηθεί λανθασµένα ή ότι έχει τοποθετηθεί µια µη έγκυρη κασέτα,
εµφανίζεται ένα προειδοποιητικό µήνυµα στο µπροστινό πίνακα. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι
έχει εγκατασταθεί σωστά µια έγκυρη κασέτα καθαρισµού του συστήµατος µελανιού πριν
συνεχίσετε.

19. Ανοίξτε τη δεξιά θύρα κασετών µελανιού και αφαιρέστε και τις 3 κασέτες καθαριστικού υγρού.

20. Τοποθετήστε µια κασέτα καθαρισµού του συστήµατος µελανιού σε κάθε σχισµή και κλείστε τη δεξιά
θύρα κασετών µελανιού.

Σηµείωση Εάν ο εκτυπωτής ανιχνεύσει ότι µια κασέτα καθαρισµού του συστήµατος
µελανιού έχει τοποθετηθεί λανθασµένα ή ότι έχει τοποθετηθεί µια µη έγκυρη κασέτα,
εµφανίζεται ένα προειδοποιητικό µήνυµα στο µπροστινό πίνακα. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι
έχει εγκατασταθεί σωστά µια έγκυρη κασέτα καθαρισµού του συστήµατος µελανιού πριν
συνεχίσετε.

21. Αρχίζει η διαδικασία εξαγωγής και χρειάζεται να ξαναελέγξετε ότι υπάρχει φιάλη µελανιού προς
απόρριψη και ότι δεν είναι γεµάτη. Πατήστε το κουµπί OK αφού η φιάλη µελανιού προς απόρριψη
έχει ελεγχθεί.

22. Όταν σας ζητηθεί από το µπροστινό πίνακα, ανοίξτε την αριστερή θύρα κασετών µελανιού και
αφαιρέστε και τις 3 κασέτες καθαρισµού του συστήµατος µελανιού.

23. Τοποθετήστε µια µεταχειρισµένη κασέτα καθαριστικού υγρού σε κάθε σχισµή και κλείστε την
αριστερή θύρα κασετών µελανιού.

Σηµείωση Εάν ο εκτυπωτής ανιχνεύσει ότι µια κασέτα καθαριστικού υγρού έχει
τοποθετηθεί λανθασµένα ή ότι κάποια από τις κασέτες καθαριστικού υγρού περιέχει
λιγότερο από 250 cc υγρού ή ότι έχει τοποθετηθεί µια µη έγκυρη κασέτα καθαριστικού υγρού,
εµφανίζεται ένα προειδοποιητικό µήνυµα στο µπροστινό πίνακα.

Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί σωστά µια έγκυρη κασέτα καθαριστικού υγρού
πριν µπορέσετε να συνεχίσετε.

24. Όταν σας ζητηθεί από το µπροστινό πίνακα, ανοίξτε τη δεξιά θύρα κασετών µελανιού και
αφαιρέστε και τις 3 κασέτες καθαρισµού του συστήµατος µελανιού.

25. Τοποθετήστε µια µεταχειρισµένη κασέτα καθαριστικού υγρού σε κάθε σχισµή και κλείστε τη δεξιά
θύρα κασετών µελανιού.

Σηµείωση Εάν ο εκτυπωτής ανιχνεύσει ότι µια κασέτα καθαριστικού υγρού έχει
τοποθετηθεί λανθασµένα ή ότι κάποια από τις κασέτες καθαριστικού υγρού περιέχει
λιγότερο από 250 cc υγρού ή ότι έχει τοποθετηθεί µια µη έγκυρη κασέτα καθαριστικού υγρού,
εµφανίζεται ένα προειδοποιητικό µήνυµα στο µπροστινό πίνακα.

Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί σωστά µια έγκυρη κασέτα καθαριστικού υγρού
πριν µπορέσετε να συνεχίσετε.
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26. Αρχίζει η διαδικασία πλήρωσης και χρειάζεται να ξαναελέγξετε ότι υπάρχει φιάλη µελανιού προς
απόρριψη και ότι δεν είναι γεµάτη. Πατήστε το κουµπί OK αφού η φιάλη µελανιού προς απόρριψη
έχει ελεγχθεί.

27. Όταν σας ζητηθεί από το µπροστινό πίνακα, ανοίξτε την αριστερή θύρα κασετών µελανιού και
αφαιρέστε και τις 3 κασέτες καθαριστικού υγρού.

28. Τοποθετήστε µια κασέτα καθαρισµού του συστήµατος µελανιού σε κάθε σχισµή και κλείστε την
αριστερή θύρα κασετών µελανιού.

Σηµείωση Εάν ο εκτυπωτής ανιχνεύσει ότι µια κασέτα καθαρισµού του συστήµατος
µελανιού έχει τοποθετηθεί λανθασµένα ή ότι έχει τοποθετηθεί µια µη έγκυρη κασέτα,
εµφανίζεται ένα προειδοποιητικό µήνυµα στο µπροστινό πίνακα. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι
έχει εγκατασταθεί σωστά µια έγκυρη κασέτα καθαρισµού του συστήµατος µελανιού πριν
συνεχίσετε.

29. Ανοίξτε τη δεξιά θύρα κασετών µελανιού και αφαιρέστε και τις 3 κασέτες καθαριστικού υγρού.

30. Τοποθετήστε µια κασέτα καθαρισµού του συστήµατος µελανιού σε κάθε σχισµή και κλείστε τη δεξιά
θύρα κασετών µελανιού.

Σηµείωση Εάν ο εκτυπωτής ανιχνεύσει ότι µια κασέτα καθαρισµού του συστήµατος
µελανιού έχει τοποθετηθεί λανθασµένα ή ότι έχει τοποθετηθεί µια µη έγκυρη κασέτα,
εµφανίζεται ένα προειδοποιητικό µήνυµα στο µπροστινό πίνακα. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι
έχει εγκατασταθεί σωστά µια έγκυρη κασέτα καθαρισµού του συστήµατος µελανιού πριν
συνεχίσετε.

31. Αρχίζει η διαδικασία εξαγωγής και χρειάζεται να ξαναελέγξετε ότι υπάρχει φιάλη µελανιού προς
απόρριψη και ότι δεν είναι γεµάτη. Πατήστε το κουµπί OK αφού η φιάλη µελανιού προς απόρριψη
έχει ελεγχθεί.

32. Όταν σας ζητηθεί από το µπροστινό πίνακα, ανοίξτε την αριστερή θύρα κασετών µελανιού και
αφαιρέστε και τις 3 κασέτες καθαρισµού του συστήµατος µελανιού.

33. Τοποθετήστε µια µεταχειρισµένη κασέτα καθαριστικού υγρού σε κάθε σχισµή και κλείστε την
αριστερή θύρα κασετών µελανιού.

Σηµείωση Εάν ο εκτυπωτής ανιχνεύσει ότι µια κασέτα καθαριστικού υγρού έχει
τοποθετηθεί λανθασµένα ή ότι κάποια από τις κασέτες καθαριστικού υγρού περιέχει
λιγότερο από 250 cc υγρού ή ότι έχει τοποθετηθεί µια µη έγκυρη κασέτα καθαριστικού υγρού,
εµφανίζεται ένα προειδοποιητικό µήνυµα στο µπροστινό πίνακα.

Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί σωστά µια έγκυρη κασέτα καθαριστικού υγρού
πριν µπορέσετε να συνεχίσετε.

34. Όταν σας ζητηθεί από το µπροστινό πίνακα, ανοίξτε τη δεξιά θύρα κασετών µελανιού και
αφαιρέστε και τις 3 κασέτες καθαρισµού του συστήµατος µελανιού.

35. Τοποθετήστε µια µεταχειρισµένη κασέτα καθαριστικού υγρού σε κάθε σχισµή και κλείστε τη δεξιά
θύρα κασετών µελανιού.
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Σηµείωση Εάν ο εκτυπωτής ανιχνεύσει ότι µια κασέτα καθαριστικού υγρού έχει
τοποθετηθεί λανθασµένα ή ότι κάποια από τις κασέτες καθαριστικού υγρού περιέχει
λιγότερο από 250 cc υγρού ή ότι έχει τοποθετηθεί µια µη έγκυρη κασέτα καθαριστικού υγρού,
εµφανίζεται ένα προειδοποιητικό µήνυµα στο µπροστινό πίνακα.

Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί σωστά µια έγκυρη κασέτα καθαριστικού υγρού
πριν µπορέσετε να συνεχίσετε.

36. Αρχίζει η διαδικασία εξαγωγής και χρειάζεται να ξαναελέγξετε ότι υπάρχει φιάλη µελανιού προς
απόρριψη και ότι δεν είναι γεµάτη. Πατήστε το κουµπί OK αφού η φιάλη µελανιού προς απόρριψη
έχει ελεγχθεί.

Εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία καθαρισµού του συστήµατος µελανιού, ο µπροστινός πίνακας
επιστρέφει στο µενού PH. MAIN (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ).

Μετά τον καθαρισµό του συστήµατος µελανιού, το σύστηµα µελανιού χρειάζεται να πληρωθεί (δείτε
Πλήρωση του συστήµατος µελανιού µετά τον καθαρισµό του συστήµατος µελανιού).
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Πλήρωση του συστήµατος µελανιού
Όταν ο εκτυπωτής µείνει ανενεργός για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα και χρειαστεί να καθαρίσετε το
σύστηµα µελανιού, πρέπει να πληρώσετε το σύστηµα µελανιού µε µελάνι. Χρειάζεστε κασέτες µελανιού µε
περισσότερο από 250 cc διαθέσιµου µελανιού.

Εάν κάποια από τις κασέτες µελανιού περιέχει λιγότερο από 250 cc µελανιού ή εάν έχει τοποθετηθεί µια
κασέτα καθαρισµού του συστήµατος µελανιού, εµφανίζεται ένα προειδοποιητικό µήνυµα στο µπροστινό
πίνακα. Τοποθετήστε στην ενδεικνυόµενη σχισµή µια σωστή κασέτα µελανιού η οποία περιέχει
περισσότερο από 250 cc µελανιού για να συνεχίσετε.

Πλήρωση του συστήµατος µελανιού:

1. Πατήστε το κουµπί ONLINE (ΑΜΕΣΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ).

2. Πατήστε το κουµπί SHIFT (ΑΛΛΑΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) για να εµφανιστεί το µενού PH.MAIN
(ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ).

3. Πατήστε το κουµπί ▲ για να επιλέξετε το µενού PH.MAIN (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ).

4. Επιλέξτε το CHARGE INK SYS (ΠΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ) και πατήστε OK.

5. Όταν ο µπροστινός πίνακας εµφανίσει το προειδοποιητικό µήνυµα της φιάλης µελανιού προς
απόρριψη, ελέγξτε την ύπαρξη φιάλης µελανιού προς απόρριψη και βεβαιωθείτε ότι δεν είναι γεµάτη.
Ελέγξτε τη φιάλη µελανιού προς απόρριψη και πατήστε το κουµπί OK.

6. Η διαδικασία πλήρωσης αρχίζει. Ελέγξτε ότι η φιάλη µελανιού προς απόρριψη υπάρχει και ότι δεν
είναι γεµάτη. Ελέγξτε τη φιάλη µελανιού προς απόρριψη και πατήστε το κουµπί OK.

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της πλήρωσης µελανιού, ο µπροστινός πίνακας εµφανίζει την
επιλογή Ink Charge (Πλήρωση Μελανιού).
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Εξωτερικός καθαρισµός του εκτυπωτή
ΠΡΟΣΟΧΗ Καθαρίστε τον εκτυπωτή σκουπίζοντάς τον µε ένα µαλακό πανί. Μπορεί να
χρησιµοποιηθεί ένα νοτισµένο πανί µε ελαφρύ απορρυπαντικό. Μην αφήσετε υγρά να εισέλθουν
στον εκτυπωτή. Μπορεί να προκληθεί κίνδυνος πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας καθώς επίσης και
δυσλειτουργία. Μην καθαρίζετε τον εκτυπωτή µε βενζίνη ή διαλυτικό χρωµάτων. Αυτό µπορεί να
καταστρέψει τα χρώµατα.

Καθαρίστε την εξωτερική επιφάνεια του εκτυπωτή και όλα τα άλλα τµήµατα του εκτυπωτή που αγγίζετε
συχνά ως µέρος της φυσιολογικής λειτουργίας (π.χ. τις θύρες των κασετών µελανιού) όπως απαιτείται µε
ένα υγρό σφουγγάρι ή ένα µαλακό πανί και απαλό οικιακό υγρό καθαρισµού, όπως είναι το υγρό σαπούνι.
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Καθαρισµός του πίσω καλύµµατος και της τροφοδότησης
του µέσου εκτύπωσης

Σηµείωση Μην επιχειρήσετε να αποµακρύνετε σκόνη φυσώντας την. Αυτό µπορεί να
επηρεάσει την ποιότητα της εκτύπωσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ Καθαρίστε τον εκτυπωτή σκουπίζοντάς τον µε ένα µαλακό πανί. Μπορεί να
χρησιµοποιηθεί ένα νοτισµένο πανί µε ελαφρύ απορρυπαντικό. Μην αφήσετε υγρά να εισέλθουν
στον εκτυπωτή. Μπορεί να προκληθεί κίνδυνος πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας καθώς επίσης και
δυσλειτουργία. Μην καθαρίζετε τον εκτυπωτή µε βενζίνη ή διαλυτικό χρωµάτων. Αυτό µπορεί να
καταστρέψει τα χρώµατα.

1. Αφαιρέστε όλο το µέσο εκτύπωσης από τον εκτυπωτή.

2. Ανοίξτε το πίσω κάλυµµα.

3. Χρησιµοποιώντας ένα νοτισµένο πανί, καθαρίστε το πίσω κάλυµµα.

4. Χρησιµοποιώντας ένα νοτισµένο πανί, µαζέψτε τις εναποθέσεις µελανιού στην τροφοδότηση του
µέσου εκτύπωσης.

5. Αποµακρύνετε τη σκόνη µε σκούπα αναρρόφησης.

1. Πίσω κάλυµµα

2. Τροφοδότηση µέσου εκτύπωσης
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Καθαρισµός του τυµπάνου
Πρέπει να προγραµµατίσετε τον καθαρισµό του τυµπάνου του εκτυπωτή σας ανά τακτά χρονικά
διαστήµατα, κάθε λίγους µήνες ή όποτε χρειάζεται. Όταν υπάρξει κόλλα στο τύµπανο ή σηµάδια από µελάνι
επάνω του, καθαρίστε το τύµπανο σύµφωνα µε τις ακόλουθες διαδικασίες.

Σηµείωση Εάν εκτυπώνετε σε µέσο εκτύπωσης µεγάλου πλάτους µετά τη χρήση µέσου
εκτύπωσης µικρότερου πλάτους για κάποιο χρονικό διάστηµα, µπορεί να διαπιστώσετε ότι η
αριστερή πλευρά του τυµπάνου έχει πιάσει βρωµιά και θα αφήσει σηµάδια στην πίσω πλευρά
του µέσου εκτύπωσης, εάν δεν καθαριστεί.

Για να καθαρίσετε το τύµπανο:

1. Αφαιρέστε όλο το µέσο εκτύπωσης από τον εκτυπωτή.

2. Ανοίξτε το πίσω κάλυµµα.

3. Χρησιµοποιώντας ένα µαλακό πανί, µαζέψτε τις εναποθέσεις µελανιού.

1. Τύµπανο

2. Μελάνι

3. Μαλακό πανί
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4. Χρησιµοποιήστε ένα µαλακό πανί, ελαφρά νοτισµένο µε οινόπνευµα, για να καθαρίσετε τα
υπολείµµατα ιζήµατος µελανιού από το τύµπανο.

ΠΡΟΣΟΧΗ Μη χρησιµοποιείτε δυνατά καθαριστικά ή καθαριστικά του εµπορίου. Μη
βρέχετε το τύµπανο άµεσα, διότι θα υγρανθεί υπερβολικά.

5. Εάν υπάρχουν εναποθέσεις µελανιού στα κενά των οπών του τυµπάνου, καθαρίστε τις
χρησιµοποιώντας τα µικρά βουρτσάκια βαµβακιού 3 mm του εµπορίου και κατόπιν αφαιρέστε τίς
εναποθέσεις µελανιού που έχουν µαλακώσει µε ένα µικρό βουρτσάκι βαµβακιού ελαφρά νοτισµένο
µε οινόπνευµα.
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Αντικατάσταση της φιάλης µελανιού προς απόρριψη
ΠΡΟΕΙ∆/ΣΗ! Η φιάλη µελανιού προς απόρριψη της HP έχει ειδικά σχεδιαστεί για να περιέχει
µελάνι του εκτυπωτή προς απόρριψη. Είναι σχεδιασµένη να δουλεύει µε το σύστηµα εκτίµησης
ποσότητας µελανιού προς απόρριψη του εκτυπωτή το οποίο ενηµερώνει το χρήστη όταν η φιάλη
είναι γεµάτη. Παρέχει ασφαλή µεταφορά και απόρριψη του µελανιού προς απόρριψη όταν
σφραγίζεται µε το προσδεµένο καπάκι που τη συνοδεύει.

Χρησιµοποιείτε µόνο φιάλη µελανιού προς απόρριψη της HP. Η φιάλη πρέπει να εγκατασταθεί
σύµφωνα µε τις οδηγίες, διαφορετικά το µελάνι προς απόρριψη µπορεί να υπερχειλίσει.

Μία φιάλη µελανιού προς απόρριψη της HP πρέπει να βρίσκεται πάντα εγκατεστηµένη πριν τεθεί
σε λειτουργία ο εκτυπωτής. Αυτόµατοι και µη αυτόµατοι κύκλοι λειτουργίας παράγουν µελάνι
προς απόρριψη το οποίο πρέπει να συλλέγεται σε µια φιάλη µελανιού προς απόρριψη της HP.

ΠΡΟΣΟΧΗ Μην αποµακρύνετε το καπάκι από την πρόσδεσή του στη φιάλη µελανιού προς
απόρριψη της HP. Το καπάκι είναι απαραίτητο για τη σωστή στεγανοποίηση της φιάλης µελανιού
προς απόρριψη της HP όταν έρθει η ώρα της απόρριψης.

ΠΡΟΕΙ∆/ΣΗ! Χρησιµοποιείτε πάντα και τα δύο χέρια για την αφαίρεση και µεταφορά µιας
φιάλης µελανιού προς απόρριψη της HP.

Κρατάτε όρθια τη φιάλη µελανιού προς απόρριψη της HP. Μην την τοποθετείτε σε τραπέζια ή
ράφια από όπου θα µπορούσε να πέσει.

Το µελάνι προς απόρριψη είναι εύφλεκτο. Κρατάτε την φιάλη µελανιού προς απόρριψη της HP
που περιέχει µελάνι προς απόρριψη µακριά από γυµνές φλόγες, σπινθήρες ή άλλες πηγές
ανάφλεξης.

Ποτέ µην αποθηκεύετε µελάνι προς απόρριψη σε γυάλινο δοχείο.

Ποτέ µη ρίχνετε µελάνι προς απόρριψη σε δοχείο που περιέχει άλλα χηµικά.

ΠΡΟΣΟΧΗ Η στάθµη της φιάλης µελανιού προς απόρριψη της HP πρέπει να ελέγχεται µε
οπτική επιθεώρηση για την αποφυγή υπερχείλισης. Εάν η στάθµη του µελανιού προς απόρριψη
υπερβεί την ενδεικτική γραµµή, η φιάλη πρέπει να αντικατασταθεί µε µια άδεια φιάλη µελανιού
προς απόρριψη της HP.
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Σηµείωση Τοποθετήστε ένα κοµµάτι χαρτί στο πάτωµα κάτω από τη φιάλη µελανιού προς
απόρριψη της HP όταν την αφαιρείτε προς απόρριψη. Θα βοηθήσει τον καθαρισµό κάποιου
µελανιού που χύθηκε. Εάν το χαρτί µουσκέψει µε µελάνι, µεταχειριστείτε το σαν εύφλεκτο υλικό
και απορρίψτε το κατάλληλα.

Η HP συνιστά να έχετε πάντα µια ανταλλακτική άδεια φιάλη µελανιού προς απόρριψη της HP
διαθέσιµη. Κάποιες διαδικασίες συντήρησης απαιτούν την τοποθέτηση µιας άδειας φιάλης
µελανιού προς απόρριψη της HP για την αποτροπή υπερχείλισης µελανιού.

Η Φιάλη Μελανιού προς Απόρριψη της HP περιέχει οργανικούς διαλύτες και πρέπει να
απορρίπτεται σύµφωνα µε τους τοπικούς, κρατικούς και κοινοτικούς κανονισµούς. Πρέπει πάντα
να κλείνετε σφιχτά το καπάκι µιας γεµάτης ή µισογεµάτης φιάλης µελανιού προς απόρριψη της
HP αφού την αφαιρέσετε από τον εκτυπωτή για την αποφυγή υπερχειλίσεων.

Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι χειριστές είναι εκπαιδευµένοι στη χρήση εξοπλισµού ανάγκης, όπως οι
σταθµοί καθαρισµού µατιών και οι πυροσβεστήρες, και γνωρίζουν τη θέση τους.

Σηµείωση Μην αλλάζετε τη φιάλη µελανιού προς απόρριψη κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης.

Η φιάλη µελανιού προς απόρριψη πρέπει να ελέγχεται καθηµερινά για επιβεβαίωση ότι δεν έχει γεµίσει.

Εάν έχει γεµίσει, πρέπει να αδειάζεται µε τον ακόλουθο τρόπο:

1. Χαλαρώστε τις βίδες και σηκώστε το µοχλό για να απασφαλίσετε τη φιάλη µελανιού προς απόρριψη.

1. Βίδα

2. Μοχλός
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2. Προσεκτικά τραβήξτε τη φιάλη µελανιού προς απόρριψη προς τα έξω, προσέχοντας να µη χύσετε
µελάνι στον εκτυπωτή ή το πάτωµα.

1. Βίδα

2. Καπάκι

3. Αδειάστε το χρησιµοποιηµένο µελάνι από τη φιάλη µελανιού προς απόρριψη σε κατάλληλο δοχείο.

4. Σηκώστε το µοχλό και τοποθετήστε την άδεια φιάλη µελανιού προς απόρριψη.
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5. Κατεβάστε το µοχλό και εισάγετε το σωλήνα µελανιού που βρίσκεται επάνω στη βίδα µέσα στη φιάλη,
και σφίξτε τη βίδα. Βεβαιωθείτε ότι η φιάλη µελανιού προς απόρριψη είναι ασφαλής στη θέση της.

1. Μοχλός

2. Βίδα

6. Ο µπροστινός πίνακας ζητάει να επανεκκινήσετε το µετρητή µελανιού προς απόρριψη.

7. Επιλέξτε YES (ΝΑΙ) και πατήστε το κουµπί OK για να επανεκκινήσει ο µετρητής του µελανιού προς
απόρριψη.
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Κανονική αποκατάσταση κεφαλής εκτύπωσης
1. Πατήστε το κουµπί ONLINE (ΑΜΕΣΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ).

2. Πατήστε το κουµπί SHIFT (ΑΛΛΑΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) για να εµφανιστεί το µενού PH.RECOVERY
(ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ).

3. Πατήστε το κουµπί ◄ για να περάσετε στο µενού PH.RECOVERY (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ).

4. Πατήστε το κουµπί OK για επιβεβαίωση.

5. Πατήστε το κουµπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε NORMAL ALL (ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ).

Σηµείωση Εάν ο NORMAL ALL (ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ) δεν επαρκεί για
να καθαρίσει τα ακροφύσια, τότε δοκιµάστε την επιλογή STRONG (ΕΝΤΟΝΟΣ) για την
οµάδα κεφαλών που επηρεάζονται από το πρόβληµα. Εκτυπώστε πρώτα την αναφορά IQ
για να αποφασίσετε ποια οµάδα κεφαλών επηρεάζεται.

6. Πατήστε το κουµπί OK.
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7. Βεβαιωθείτε ότι η φιάλη µελανιού προς απόρριψη δεν είναι γεµάτη και κατόπιν πατήστε το κουµπί
OK ξανά.

Σηµείωση Ο καθαρισµός µπορεί να διαρκέσει µερικά λεπτά.

8. Όταν ολοκληρωθεί ο καθαρισµός, εµφανίζεται η επιλογή PH.RECOVERY (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΕΦΑΛΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ).

9. Πατήστε το κουµπί ◄ για να επιστρέψετε στην κατάσταση εκτός σύνδεσης.
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Αναφορά IQ
Χρησιµοποιήστε την αναφορά IQ για να ελέγξετε ότι όλα τα ακροφύσια των κεφαλών εκτύπωσης
λειτουργούν σωστά. Πρέπει να εκτυπώνετε την αναφορά IQ κάθε µέρα πριν από την χρήση του εκτυπωτή.

Σηµείωση Χρησιµοποιήστε την αναφορά IQ για να ελέγξετε ότι όλα τα ακροφύσια των κεφαλών
εκτύπωσης λειτουργούν σωστά µετά από τον καθαρισµό της καλύπτρας.

ELWW Αναφορά IQ 103

Μ
ε 
π
οι
ον

 τ
ρό

π
ο 
συ

ντ
ηρ

ώ
 τ
ον

εκ
τυ
π
ω
τ ή

;



104 Κεφάλαιο 6  Με ποιον τρόπο συντηρώ τον εκτυπωτή; ELWW

Μ
ε π

οιον τρόπ
ο συντηρώ

 τον
εκτυπ

ω
τή;



7 Πώς µπορώ να έχω την καλύτερη δυνατή
ποιότητα εικόνας;

● Εκτύπωση της αναφοράς Ποιότητας Εικόνας (IQ)

● Ερµηνεία της αναφοράς ποιότητας εικόνας

● ∆ιαχείρηση τύπων µέσων εκτύπωσης

● Βαθµονόµηση του εκτυπωτή

● Προσαρµογή των ρυθµίσεων των θερµαντήρων και των καταστάσεων εκτύπωσης

∆ιαφορετικοί τύποι µέσων εκτύπωσης µπορεί να δώσουν καλύτερη ποιότητα εικόνας βασισµένη σε
συγκεκριµένες µηχανικές και ηλεκτρικές ρυθµίσεις του εκτυπωτή σας. Για να βελτιστοποιήσετε την ποιότητα
της εικόνας, µπορείτε να εκτελέσετε µια σειρά από δοκιµαστικές εκτυπώσεις για τον τύπο του µέσου
εκτύπωσης που χρησιµοποιείτε. Βασισµένοι στα αποτελέσµατα µπορείτε κατόπιν να κάνετε ρυθµίσεις στον
εκτυπωτή για τον τύπο του µέσου εκτύπωσης.

Για να κάνετε ρυθµίσεις στον εκτυπωτή για τον τύπο του µέσου εκτύπωσης, µπορείτε είτε να τροποποιήσετε
υπάρχοντες τύπους µέσου εκτύπωσης είτε να δηµιουργήσετε νέους. Πριν δηµιουργήσετε ή τροποποιήσετε
ένα τύπο του µέσου εκτύπωσης για το µέσο εκτύπωσης που σκοπεύετε να χρησιµοποιήσετε, εκτυπώστε
την αναφορά IQ για να προσδιορίσετε την συνολική ποιότητα που παίρνετε µε έναν από τους
προεπιλεγµένους υπάρχοντες τύπους του µέσου εκτύπωσης. Κάποιοι τύποι µέσων εκτύπωσης ίσως να
µην απαιτούν αλλαγές των ρυθµίσεων του εκτυπωτή.

● Τοποθετήστε το καινούργιο µέσο εκτύπωσης και επιλέξτε ένα τύπο του µέσου εκτύπωσης παρόµοιο
µε το µέσο που τοποθετήσατε. ∆είτε Πώς µπορώ να… Τοποθέτηση ενός ρολού µέσου εκτύπωσης
στον εκτυπωτή.

● Εκτυπώστε την αναφορά IQ. ∆είτε Πώς µπορώ να… Εκτύπωση της αναφοράς Ποιότητας Εικόνας
(IQ).

Εάν η αναφορά IQ είναι ικανοποιητική, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τον προεπιλεγµένο τύπο του
µέσου εκτύπωσης για την εκτύπωσή σας.

Εάν η αναφορά IQ δεν είναι ικανοποιητική, δηµιουργήστε ένα νέο τύπο µέσου εκτύπωσης ή
τροποποιήστε αυτόν που επιλέξατε. ∆είτε Πώς µπορώ να… ∆ιαχείρηση τύπων µέσων εκτύπωσης

● Κάνετε βαθµονόµηση του εκτυπωτή για τον τύπο του µέσου εκτύπωσης. ∆είτε Βαθµονόµηση του
εκτυπωτή.

● Αλλάξτε τις ρυθµίσεις τύπου του µέσου εκτύπωσης. ∆είτε Πώς µπορώ να... Τροποποίηση των
ρυθµίσεων τύπου του µέσου εκτύπωσης.

● Εκτυπώστε την αναφορά IQ ξανά για να ελέγξετε τη συνολική ποιότητα της εικόνας µε τις νέες
ρυθµίσεις.
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Εάν πάλι δεν είσαστε ικανοποιηµένος µε την ποιότητα της εικόνας, ίσως να χρειάζεται να κάνετε πρόσθετες
ρυθµίσεις στον εκτυπωτή, όπως της κατάστασης εκτύπωσης ή της θερµοκρασίας των θερµαντήρων. Για
µια περιγραφή των προβληµάτων ποιότητας εικόνας που µπορεί να έχετε και τη συνιστώµενη λύση,
ανατρέξτε στο Το πρόβληµα είναι η ποιότητα εκτύπωσης.
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Εκτύπωση της αναφοράς Ποιότητας Εικόνας (IQ)
Χρησιµοποιήστε την αναφορά Ποιότητας Εικόνας (IQ) για να ελέγξετε τη συνολική ποιότητα των εικόνων.
Πρέπει να εκτυπώνετε την αναφορά Ποιότητας Εικόνας (IQ) κάθε µέρα πριν από την χρήση του εκτυπωτή.
Εάν η ποιότητα της εικόνας είναι ικανοποιητική, δεν απαιτούνται βαθµονοµήσεις. Εάν η ποιότητα της
εικόνας δεν είναι ικανοποιητική, τότε ίσως χρειαστεί να κάνετε ρυθµίσεις στον τύπο του µέσου εκτύπωσης.
Χρησιµοποιήστε επίσης την αναφορά Ποιότητας Εικόνας (IQ) για να ελέγξετε ότι δεν υπάρχουν ακροφύσια
των κεφαλών εκτύπωσης εκτός λειτουργίας.

Σηµείωση Χρησιµοποιήστε την αναφορά IQ για να ελέγξετε ότι δεν υπάρχουν ακροφύσια των
κεφαλών εκτύπωσης εκτός λειτουργίας µετά από τον καθαρισµό των καλυπτρών.

Για να εκτυπώσετε την αναφορά IQ:

1. Πατήστε το κουµπί ONLINE (ΑΜΕΣΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ) και πατήστε το κουµπί SHIFT (ΑΛΛΑΓΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) δύο φορές.

2. Επιλέξτε το µενού ADJUST (ΡΥΘΜΙΣΗ) χρησιµοποιώντας το κουµπί ◄.

3. Στο υποµενού ADJUST (ΡΥΘΜΙΣΗ), µετακινηθείτε στο TEST PRINTS (∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ
ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ) και πατήστε το κουµπί OK.
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4. Στο µενού TEST PRINTS (∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ) µετακινηθείτε στην επιλογή IQ PRINT
(ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ) και πατήστε το κουµπί OK.

5. Πατήστε το κουµπί OK για να αρχίσει η εκτύπωση.
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Ερµηνεία της αναφοράς ποιότητας εικόνας
Τα παρακάτω είναι παραδείγµατα των αποτελεσµάτων εκτυπώσεων που µπορεί να δείτε στο Αντίγραφο
Ποιότητας Εικόνας και η συνιστώµενη αντιµετώπιση.

Εάν η ποιότητα της αναφοράς IQ είναι ικανοποιητική, µπορείτε να εκτυπώσετε στο µέσο εκτύπωσης χωρίς
να αλλάξετε τις ρυθµίσεις του εκτυπωτή ή των θερµαντήρων.

Εάν δείτε δηµιουργία λωρίδων σε ένα χρώµα (στο µαύρο χρώµα στην παραπάνω εικόνα), τότε υπάρχουν
ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης εκτός λειτουργίας και πρέπει να προβείτε σε αποκατάσταση της
κεφαλής εκτύπωσης. ∆είτε Πώς µπορώ να...Κανονική αποκατάσταση κεφαλής εκτύπωσης. Αφού
εκτελέσετε την αποκατάσταση της κεφαλής εκτύπωσης, εκτυπώστε την αναφορά IQ ξανά για να ελέγξετε
ότι η κεφαλή εκτυπώνει σωστά.
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Εάν δείτε δηµιουργία λωρίδων σε όλα τα χρώµατα, τότε πρέπει να κάνετε βαθµονόµηση του εκτυπωτή για
το µέσο εκτύπωσης που έχετε τοποθετήσει. Εάν έχετε επιλέξει ένα προεπιλεγµένο τύπο µέσου εκτύπωσης,
σας συνιστούµε να δηµιουργήσετε ένα νέο τύπο µέσου εκτύπωσης πριν τροποποιήσετε τις ρυθµίσεις (δείτε
Πώς µπορώ να ... ∆ηµιουργία ενός νέου τύπου µέσου εκτύπωσης) και κατόπιν προβείτε σε βαθµονόµηση
του εκτυπωτή. ∆είτε Βαθµονόµηση του εκτυπωτή. Η δηµιουργία λωρίδων µπορεί να εµφανίζεται µε τη
µορφή λευκών γραµµών (όπως στην ανωτέρω εικόνα), ή µε τη µορφή πιο σκούρων γραµµών.

Εάν ακόµα βλέπετε δηµιουργία λωρίδων σε όλα τα χρώµατα µετά από την εκτέλεση βαθµονόµησης, τότε
δοκιµάστε να ρυθµίσετε τη θερµοκρασία των θερµαντήρων και/ή τις ρυθµίσεις κατάστασης εκτύπωσης.
∆είτε Πώς µπορώ να.... Προσαρµογή των ρυθµίσεων των θερµαντήρων και των καταστάσεων
εκτύπωσης.
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∆ιαχείρηση τύπων µέσων εκτύπωσης
Μπορείτε να δηµιουργήσετε καινούργιους τύπους µέσων εκτύπωσης, ή να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε
υπάρχοντες τύπους µέσων εκτύπωσης χρησιµοποιώντας το µενού MEDIA REG (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΣΟΥ
ΕΚΤΥΠ.).

Υπόδειξη Συνιστούµε να µην τροποποιήσετε τους προεπιλεγµένους τύπους µέσων
εκτύπωσης που συνοδεύουν τον εκτυπωτή σας. Μπορείτε να αντιγράψετε ένα τύπο µέσου
εκτύπωσης προεπιλογής µε χαρακτηριτικά που είναι όµοια µε το νέο µέσο εκτύπωσης που θέλετε
να χρησιµοποιήσετε, και να χρησιµοποιήσετε το αντίγραφο για να δηµιουργήσετε ένα καινούργιο
πριν αλλάξετε τις ρυθµίσεις. Αυτό σηµαίνει ότι θα υποχρεωθήτε να κάνετε αλλαγές µόνο σε µια
ή δύο παραµέτρους και δε θα χρειαστεί να βάλετε νέες τιµές σε όλες τις παραµέτρους.

Για µια πλήρη λίστα των διαθέσιµων επιλογών στο µενού MEDIA REG (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΣΟΥ ΕΚΤΥΠ.),
δείτε Πληροφορίες για... Το µενού MEDIA REG (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΣΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ).

Αντιγραφή ενός τύπου µέσου εκτύπωσης για τη δηµιουργία ενός
καινούργιου
1. Πατήστε το κουµπί ONLINE (ΑΜΕΣΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ).

2. Πατήστε το κουµπί ▼ για να περάσετε στο µενού MEDIA REG (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΣΟΥ ΕΚΤΥΠ.).

3. Επιλέξτε COPY MEDIA (ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΜΕΣΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ) µε τα κουµπιά ▲ και ▼, και πατήστε
το κουµπί OK.

4. Επιλέξτε ένα αριθµό µέσου εκτύπωσης χρησιµοποιώντας τα κουµπιά ▲ και ▼, και πατήστε το
κουµπί OK.

Εµφανίζονται µόνο αριθµοί για τύπους µέσων εκτύπωσης που ήδη υπάρχουν.

5. Για να δηµιουργήσετε ένα νέο τύπο µέσου εκτύπωσης από το αντίγραφο, πατήστε το κουµπί ▼ για
να µπείτε στο µενού MEDIA REG (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΣΟΥ ΕΚΤΥΠ.).

6. Επιλέξτε PASTE MEDIA (ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕΣΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ) µε τα κουµπιά ▲ και ▼, και πατήστε
το κουµπί OK.
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7. Επιλέξτε ένα αριθµό µέσου χρησιµοποιώντας τα κουµπιά ▲ και ▼.

Σηµείωση Εάν ο αριθµός στα δεξιά ακολουθείται από ένα αστερίσκο (*), ο αριθµός που
εµφανίζεται ήδη περιέχει πληροφορίες για τον τύπο του µέσου εκτύπωσης.

8. Πατήστε το κουµπί OK για επιβεβαίωση.

9. Πατήστε το κουµπί OK για να δηµιουργήσετε τον καινούργιο τύπο µέσου εκτύπωσης.

∆ηµιουργία ενός νέου τύπου µέσου εκτύπωσης
Υπόδειξη Συνιστούµε να µην τροποποιήσετε τους προεπιλεγµένους τύπους µέσων
εκτύπωσης που συνοδεύουν τον εκτυπωτή σας. Μπορείτε να αντιγράψετε ένα τύπο µέσου
εκτύπωσης προεπιλογής µε χαρακτηριτικά που είναι όµοια µε το νέο µέσο εκτύπωσης που θέλετε
να χρησιµοποιήσετε, και να χρησιµοποιήσετε το αντίγραφο για να δηµιουργήσετε ένα καινούργιο
πριν αλλάξετε τις ρυθµίσεις. Αυτό σηµαίνει ότι θα υποχρεωθήτε να κάνετε αλλαγές µόνο σε µια
ή δύο παραµέτρους και δε θα χρειαστεί να βάλετε νέες τιµές σε όλες τις παραµέτρους.

∆ηµιουργία ενός νέου τύπου µέσου εκτύπωσης:

1. Πατήστε το κουµπί ONLINE (ΑΜΕΣΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ).

2. Πατήστε το κουµπί ▼ για να περάσετε στο µενού MEDIA REG (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΣΟΥ ΕΚΤΥΠ.).

3. Μετακινηθείτε διαδοχικά στο µενού SELECT MEDIA (ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΣΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ) µε τα
κουµπιά ▲ και ▼.

4. Πατήστε το κουµπί OK για να επιλέξετε ένα αριθµό τύπου µέσου εκτύπωσης.
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5. Επιλέξτε ένα αριθµό µέσου εκτύπωσης χρησιµοποιώντας τα κουµπιά ▲ και ▼, και πατήστε το
κουµπί  OK.

Σηµείωση Εάν ένας αριθµός δεν είναι διαθέσιµος, τότε ένας καινούργιος τύπος µέσου
εκτύπωσης µε αυτόν τον αριθµό έχει ήδη δηµιουργηθεί.

Επιλέξτε ένα άλλο αριθµό.

6. Πατήστε το κουµπί ▼ και το OK για να ορίσετε το όνοµα του καινούργιου τύπου µέσου εκτύπωσης.

7. Ορίστε το όνοµα του καινούργιου τύπου µέσου εκτύπωσης χρησιµοποιώντας τα κουµπιά ◄ και ►
για να επιλέξετε το χαρακτήρα προς τοποθέτηση, και τα κουµπιά ▲ και ▼ για να αλλάξετε τον
χαρακτήρα.

8. Πατήστε το κουµπί OK για να επιβεβαιώσετε το όνοµα του τύπου του µέσου εκτύπωσης.

9. Πατήστε το κουµπί OK για να επιβεβαιώσετε τον καινούργιο τύπο µέσου εκτύπωσης.

Τροποποίηση των ρυθµίσεων τύπου του µέσου εκτύπωσης
Για να τροποποιήσετε τις ρυθµίσεις ενός τύπου µέσου εκτύπωσης:

1. Πατήστε το κουµπί ONLINE (ΑΜΕΣΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ).

2. Πατήστε το κουµπί ▼ για να περάσετε στο µενού MEDIA REG (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΣΟΥ ΕΚΤΥΠ.).

3. Μετακινηθείτε διαδοχικά στο µενού SELECT MEDIA (ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΣΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ) µε τα
κουµπιά ▲ και ▼.

4. Πατήστε το κουµπί OK για να επιλέξετε ένα αριθµό µέσου εκτύπωσης.
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5. Μετακινηθείτε διαδοχικά στην επιλογή τύπου µέσου εκτύπωσης που θέλετε να τροποποιήσετε
χρησιµοποιώντας τα κουµπιά ▲ και ▼.

6. Πατήστε το κουµπί OK για να τροποποιήσετε την επιλογή.

7. Πατήστε το κουµπί OK για επιβεβαίωση. Το µήνυµα που ακολουθεί εµφανίζεται µόνο για καινούργιους
τύπους µέσων εκτύπωσης.

8. Πατήστε το κουµπί OK για να δηµιουργήσετε µέσο εκτύπωσης τύπου 02 και ο * (αστερίσκος) δηλώνει
ότι ο τύπος µέσου εκτύπωσης έχει ήδη δηµιουργηθεί. Η οθόνη επιστρέφει στην οθόνη (1).

Πιέστε το κουµπί CANCEL (ΑΚΥΡΩΣΗ) για να ακυρώσετε τη διαδικασία. Ο µπροστινός πίνακας
εµφανίζει το µενού της κορυφής.

∆ιαγραφή ενός τύπου µέσου εκτύπωσης
Μπορείτε να επιλέξετε τύπους µέσων εκτύπωσης από το 02 έως το 20. Ο τύπος µέσου εκτύπωσης 01 έχει
οριστεί ως το κανονικό µέσο εκτύπωσης και δε µπορεί να διαγραφεί.

Για να διαγράψετε ένα τύπο µέσου εκτύπωσης:

1. Πατήστε το κουµπί ONLINE (ΑΜΕΣΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ).

2. Πατήστε το κουµπί ▼ για να περάσετε στο µενού MEDIA REG (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΣΟΥ ΕΚΤΥΠ.).

3. Επιλέξτε DELETE MEDIA (∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΣΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ).
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4. Πατήστε το κουµπί OK για να επιλέξετε TYPE (ΤΥΠΟ) χρησιµοποιώντας τα κουµπιά ▲ και ▼.

5. Πατήστε το κουµπί OK για επιβεβαίωση.
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Βαθµονόµηση του εκτυπωτή
Μπορείτε να προσαρµόσετε τις µηχανικές και ηλεκτρικές ρυθµίσεις του εκτυπωτή σας βάσει µιας σειράς
εκτυπωµένων σχεδίων. Τα σχέδια αυτά σας επιτρέπουν να κάνετε βαθµονόµηση των ρυθµίσεων του
εκτυπωτή σας για το µέσο εκτύπωσης που χρησιµοποιείτε. Με βάση τα αποτελέσµατα αυτών των σχεδίων,
µπορείτε να βελτιστοποιήσετε την απόδοση του εκτυπωτή σας.

Βαθµονόµηση προώθησης µέσου εκτύπωσης
Ο εκτυπωτής σας έχει βαθµονοµηθεί στο εργοστάσιο, ώστε να εξασφαλιστεί ότι προωθεί το µέσο
εκτύπωσης µε ακρίβεια, εφόσον χρησιµοποιούνται υποστηριζόµενοι τύποι µέσου εκτύπωσης και υπό
φυσιολογικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Ωστόσο, ίσως διαπιστώσετε ότι, σε ορισµένες περιπτώσεις, η
επανάληψη της βαθµονόµησης είναι χρήσιµη:

● Μη υποστηριζόµενο µέσο εκτύπωσης: διαφορετικοί κατασκευαστές µέσων εκτύπωσης παρέχουν
µέσα εκτύπωσης ευρέως φάσµατος ιδιοτήτων, όπως πάχους ή σκληρότητας, στα οποία η
βαθµονόµηση µπορεί να βελτιώσει την ποιότητα των εκτυπώσεων. Μπορείτε να αναµένετε τη
βέλτιστη ποιότητα στις εκτυπώσεις σας όταν χρησιµοποιείτε τα προτεινόµενα µέσα εκτύπωσης της
HP.

● Μη φυσιολογικές, αλλά σταθερές συνθήκες περιβάλλοντος: εάν εκτυπώνετε σε µη φυσιολογικές
συνθήκες θερµοκρασίας ή υγρασίας και αυτές οι συνθήκες αναµένεται να παραµείνουν σταθερές, η
επανάληψη της βαθµονόµησης µπορεί να αξίζει τον κόπο.

Ωστόσο, η βαθµονόµηση προώθησης µέσου εκτύπωσης προϋποθέτει ότι υπάρχει πρόβληµα ποιότητας
εικόνας και ότι έχετε ήδη ακολουθήσει την κατάλληλη διαδικασία αντιµετώπισης προβληµάτων για την
επίλυση αυτού του προβλήµατος. Εάν δεν υπάρχει συγκεκριµένο πρόβληµα, δεν χρειάζεται να κάνετε
βαθµονόµηση.

Σηµείωση Η διαδικασία αυτή περιγράφει τη βαθµονόµηση προώθησης του µέσου εκτύπωσης
για όλα τα µέσα εκτύπωσης που µπορεί να δεχτεί ο εκτυπωτής. Εάν χρειαστεί να κάνετε
βαθµονόµηση της προώθησης του µέσου εκτύπωσης για ένα συγκεκριµένο µέσο εκτύπωσης
µόνο, τότε ορίστε την προώθηση χρησιµοποιώντας την επιλογή MEDIA REG (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΜΕΣΟΥ ΕΚΤΥΠ.).

1. Τοποθέτηση µέσων εκτύπωσης πλατύτερων από το µέγεθος A1 και µακρύτερων από 1 m.

Σηµείωση Εάν σκοπεύετε να χρησιµοποιήσετε περιτύλιξη TENSION (ΣΦΙΧΤΗ) στο
καρούλι τυλίγµατος, ρυθµίστε την προώθηση του µέσου εκτύπωσης στην κατάσταση
σφιχτής περιτύλιξης.

Στην κατάσταση σφιχτής περιτύλιξης απαιτείται µακρύτερο µήκος εκτύπωσης.

2. Πατήστε το κουµπί ONLINE (ΑΜΕΣΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ).
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3. Επιλέξτε M_ADV (ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΕΣΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ) χρησιµοποιώντας το κουµπί ►.

Επιλέξτε MEDIA ADV PRINT (ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΜΕΣΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ) και πατήστε OK.

Επιλέξτε την κατάσταση εκτύπωσης που συνήθως χρησιµοποείτε για το µέσο εκτύπωσης που κάνετε
τη βαθµονόµηση.

Οι καταστάσεις εκτύπωσης προς επιλογή είναι NORMAL (ΚΑΝΟΝΙΚΗ), H-QUALITY (ΥΨΗΛΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ), H-QUALITY2 (ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 2), H-DENSITY (ΥΨΗΛΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ), H-
DENSITY2 (ΥΨΗΛΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 2), και DRAFT (ΠΡΟΧΕΙΡΗ).

Επιλέξτε το σχέδιο ρύθµισης της τροφοδότησης µέσου εκτύπωσης NORMAL (ΚΑΝΟΝΙΚΗ) εάν
ρυθµίζετε την κατάσταση υψηλής ταχύτητας.

4. Πατήστε τα κουµπιά ▲ ή ▼ για να επιλέξετε την κατάσταση εκτύπωσης ROUGH (ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗ)
και πατήστε το κουµπί OK.

5. Πατήστε το κουµπί OK για να εκτυπώσετε το σχέδιο.

Στο παράδειγµα αυτό, το χρώµα είναι µαύρο.

Εννέα σχέδια είναι εκτυπωµένα σε βήµατα των 0,25% σε ένα εύρος από 99,00% έως 101,00%.

● Α — Σκούρες γραµµές είναι ορατές˙ η τιµή είναι πολύ χαµηλή.

● Β — ∆εν υπάρχουν ορατές γραµµές˙ η τιµή είναι σωστή.

● Γ — Ανοιχτόχρωµες γραµµές είναι ορατές˙ η τιµή είναι πολύ υψηλή.
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Σηµείωση Επιλέξτε µια µέση τιµή εάν η τιµή προώθησης του µέσου εκτύπωσης είναι
διαφορετική για κάθε χρώµα. Εάν έχετε µια εικόνα η οποία χρησιµοποιεί ένα συγκεκριµένο
χρώµα, τότε χρησιµοποιήστε την τιµή που βασίζεται σε αυτό το χρώµα.

Χρησιµοποιήστε µια µέση τιµή εάν η τιµή προώθησης του µέσου εκτύπωσης διαφέρει
µεταξύ της αριστερής και της δεξιάς πλευράς του µέσου εκτύπωσης.

Οι διαφορετικές τιµές µεταξύ της αριστερής και της δεξιάς πλευράς του µέσου εκτύπωσης
µπορεί να προκαλούνται από ασυµµετρία.

6. Από τα αποτελέσµατα της εκτύπωσης, επιλέξτε την καλύτερη τιµή βαθµονόµησης της προώθησης
του µέσου εκτύπωσης.

7. Πατήστε το κουµπί ▼ και κατόπιν το κουµπί OK για την εµφάνιση της τρέχουσας τιµής βαθµονόµησης
της προώθησης του µέσου εκτύπωσης.

8. Εισάγετε την τιµή βαθµονόµησης της προώθησης του µέσου εκτύπωσης και πατήστε το κουµπί OK.

Επιλέξτε τον αριθµό που θέλετε να αλλάξετε χρησιµοποιώντας τα κουµπιά ◄ και ► και αλλάξτε την
αριθµητική τιµή χρησιµοποιώντας τα κουµπιά ▲ και ▼.

Εάν χρειάζεστε µια πιο ακριβή βαθµονόµηση της προώθησης του µέσου εκτύπωσης, πρέπει να
εκτυπώσετε το σχέδιο DETAIL (ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ) όπως παρακάτω:

9. Πατήστε το κουµπί ▼ και κατόπιν το OK.

10. Πατήστε τα κουµπιά ▲ ή ▼ για να επιλέξετε το σχέδιο DETAIL (ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ).

Επιλέξτε την ίδια κατάσταση εκτύπωσης όπως για το σχέδιο ROUGH (ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗ) που
εκτυπώσατε προηγουµένως.

11. Πατήστε το κουµπί OK δύο φορές για να εκτυπώσετε το σχέδιο DETAIL (ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ).

12. Από τα αποτελέσµατα της εκτύπωσης, επιλέξτε την καλύτερη τιµή βαθµονόµησης της προώθησης
του µέσου εκτύπωσης.

Πέντε σχέδια είναι εκτυπωµένα σε βήµατα των 0,06% σε ένα εύρος από -0,12% έως +0,12%.
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13. Πατήστε το κουµπί ▼ και κατόπιν το κουµπί OK για την εµφάνιση της τιµής βαθµονόµησης της
προώθησης του µέσου εκτύπωσης.

14. Εισάγετε την τιµή ρύθµισης της προώθησης του µέσου εκτύπωσης και πατήστε το κουµπί OK.

Εισάγετε µια αριθµητική τιµή µε τα κουµπιά ▲ και ▼.

15. Πατήστε το κουµπί OK για επιβεβαίωση.

Εκτέλεση ρύθµισης θέσης κεφαλής εκτύπωσης
Χρησιµοποιήστε τα σχέδια δοκιµής της θέσης εκτύπωσης της κεφαλής εκτύπωσης για να κάνετε
βαθµονόµηση της θέσης της κεφαλής εκτύπωσης:

● Αριστερή και δεξιά θέση κεφαλής εκτύπωσης.

● Θέση κεφαλής εκτύπωσης — ρυθµίζει τη θέση της κεφαλής για τον άξονα σάρωσης χρησιµοποιώντας
τη µαύρη κεφαλή εκτύπωσης για αναφορά.

● Αριστερή και δεξιά θέση εκτύπωσης διπλής κατεύθυνσης.

Για να εκτυπώσετε τα σχέδια θέσης της κεφαλής εκτύπωσης:

1. Στο µενού TEST PRINTS (∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ) µετακινηθείτε στην επιθυµητή επιλογή
(PH ROW (ΕΥΘΥΓΡ. ΚΕΦΑΛΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ), PH TO PH (ΚΕΦΑΛΗ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ), BIDIR DEF
(ΡΥΘΜ. ΘΕΣΗΣ ΕΚΤΥΠ. ∆ΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘ.) και BIDIR F.D. (ΡΥΘΜ. ΘΕΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΗΣ
ΕΚΤΥΠ. ∆ΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘ.)) και πατήστε το κουµπί OK.

2. Πατήστε το κουµπί OK για να αρχίσει η εκτύπωση.

Για να εισάγετε αριστερές και δεξιές τιµές ρύθµισης της θέσης της κεφαλής:

1. Επιλέξτε ADJUST (ΡΥΘΜΙΣΗ) και πατήστε το κουµπί OK .

2. Επιλέξτε YY PH ROW VALUE (ΤΙΜΗ ΕΥΘΥΓΡ. ΚΕΦΑΛΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ YY) και πατήστε το
κουµπί OK .

3. Επιλέξτε το χρώµα της κεφαλής προς ρύθµιση και πατήστε το κουµπί OK .

4. Στο σχέδιο ρύθµισης της κεφαλής, προσδιορίστε την τιµή δύο γραµµών του επιλεγµένου χρώµατος
οι οποίες ευθυγραµµίζονται απόλυτα.

5. Εισάγετε την τιµή και πατήστε το κουµπί OK.

Επιλέξτε τον αριθµό που θέλετε να αλλάξετε χρησιµοποιώντας τα κουµπιά ◄ και ► και αλλάξτε την
αριθµητική τιµή χρησιµοποιώντας τα κουµπιά ▲ και ▼.

Για να εισάγετε την τιµή ρύθµισης κεφαλής µε κεφαλή:

1. Επιλέξτε ADJUST (ΡΥΘΜΙΣΗ) και πατήστε το κουµπί OK .

2. Επιλέξτε YY PH TO PH VAL (ΤΙΜΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ YY)και πατήστε το κουµπί OK .
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3. Επιλέξτε το χρώµα της κεφαλής εκτύπωσης προς ρύθµιση και πατήστε το κουµπί OK .

4. Στο σχέδιο ρύθµισης της κεφαλής εκτύπωσης, προσδιορίστε την τιµή όπου η κάθετη µαύρη γραµµή
και οι χρωµατιστές γραµµές της κεφαλής εκτύπωσης ευθυγραµµίζονται απόλυτα.

5. Καταχωρίστε την τιµή και πατήστε το κουµπί OK.

Επιλέξτε τον αριθµό που θέλετε να αλλάξετε χρησιµοποιώντας τα κουµπιά ◄ και ► και αλλάξτε την
αριθµητική τιµή χρησιµοποιώντας τα κουµπιά ▲ και ▼.

Για να κάνετε την αριστερή και δεξιά ρύθµιση εκτύπωσης διπλής κατεύθυνσης για όλες τις καταστάσεις
εκτύπωσης εκτός της Fine Draft (Καλής Πρόχειρης):

1. Επιλέξτε ADJUST (ΡΥΘΜΙΣΗ) και πατήστε το κουµπί OK .

2. Επιλέξτε YY BIDIR DEF(X) (ΡΥΘΜ. ΘΕΣΗΣ ΕΚΤΥΠ.(X) ∆ΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘ. YY) όπου X είναι L ή
R για αριστερά ή δεξιά αντίστοιχα και πατήστε το κουµπί OK .

3. Επιλέξτε το χρώµα της κεφαλής εκτύπωσης προς ρύθµιση και πατήστε το κουµπί OK .

4. Στο σχέδιο ρύθµισης της κεφαλής εκτύπωσης, προσδιορίστε την τιµή στην οποία ευθυγραµµίζονται
δύο γραµµές του ιδίου χρώµατος.

5. Εισάγετε την τιµή και πατήστε το κουµπί OK.

Επιλέξτε τον αριθµό που θέλετε να αλλάξετε χρησιµοποιώντας τα κουµπιά ◄ και ► και αλλάξτε την
αριθµητική τιµή χρησιµοποιώντας τα κουµπιά ▲ και ▼.

Για να κάνετε τη ρύθµιση YY BIDIR F.D (ΡΥΘΜ. ΘΕΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΟΧ. ΕΚΤΥΠ. ∆ΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘ. YY)
(αριστερά και δεξιά) για την κατάσταση εκτύπωσης Fine Draft (Καλή Πρόχειρη):

1. Επιλέξτε ADJUST (ΡΥΘΜΙΣΗ) και πατήστε το κουµπί OK .

2. Επιλέξτε YY BIDIR F.D.(X) ((X) ΡΥΘΜ. ΘΕΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΗΣ ΕΚΤΥΠ. ∆ΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘ.
YY) όπου X είναι L ή R για αριστερά ή δεξιά αντίστοιχα και πατήστε το κουµπί OK .

3. Επιλέξτε το χρώµα της κεφαλής εκτύπωσης προς ρύθµιση και πατήστε το κουµπί OK .

4. Στο σχέδιο ρύθµισης της κεφαλής εκτύπωσης, προσδιορίστε την τιµή στην οποία ευθυγραµµίζονται
δύο γραµµές του ιδίου χρώµατος.

5. Εισάγετε την τιµή και πατήστε το κουµπί OK.

Επιλέξτε τον αριθµό που θέλετε να αλλάξετε χρησιµοποιώντας τα κουµπιά ◄ και ► και αλλάξτε την
αριθµητική τιµή χρησιµοποιώντας τα κουµπιά ▲ και ▼.

Εκτύπωση ρύθµισης της πίσω τροφοδότησης
Η επιλογή αυτή εκτυπώνει ένα σχέδιο έτσι ώστε να µπορείτε να ρυθµίσετε πόση πίσω τροφοδότηση
εφαρµόζεται σε ένα τύπο µέσου εκτύπωσης που τοποθετείτε.

1. Πατήστε το κουµπί ONLINE (ΑΜΕΣΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ).
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2. Πατήστε το κουµπί ► και επιλέξτε BACK ADJ PRINT (ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΡΥΘΜ. ΠΙΣΩ ΤΡΟΦΟ∆.) και το
κουµπί OK.

Επιλέξτε την κατάσταση εκτύπωσης που συνήθως χρησιµοποιείτε για το µέσο εκτύπωσης που κάνετε
τη βαθµονόµηση.

Επιλέξτε την εκτύπωση ρύθµισης της τροφοδότησης µέσου εκτύπωσης NORMAL (ΚΑΝΟΝΙΚΗ) εάν
ρυθµίζετε την κατάσταση υψηλής ταχύτητας.

Επιλέξτε µια παράµετρο βασισµένη στην κατάσταση εκτύπωσής σας.

Παράµετροι:

● NORMAL (ΚΑΝΟΝΙΚΗ) — καταστάσεις εκτύπωσης κανονικής και υψηλής ταχύτητας

● H-QUALITY (ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ) — κατάσταση εκτύπωσης υψηλής ποιότητας

● H-DENSITY (ΥΨΗΛΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ) — κατάσταση εκτύπωσης υψηλής πυκνότητας

● H-QUALITY2 (ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 2) — κατάσταση εκτύπωσης υψηλής ποιότητας

● H-DENSITY2 (ΥΨΗΛΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 2) — κατάσταση εκτύπωσης υψηλής πυκνότητας

● DRAFT (ΠΡΟΧΕΙΡΗ) — κατάσταση πρόχειρης εκτύπωσης
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Προσαρµογή των ρυθµίσεων των θερµαντήρων και των
καταστάσεων εκτύπωσης

Εάν βλέπετε δηµιουργία λωρίδων σε όλα τα χρώµατα και έχετε ήδη εκτελέσει βαθµονόµηση της
προώθησης του µέσου εκτύπωσης, τότε µπορείτε να δοκιµάσετε να ρυθµίσετε τη θερµοκρασία των
θερµαντήρων και να προσαρµόσετε τις ρυθµίσεις κατάστασης εκτύπωσης.

Η δηµιουργία λωρίδων σε όλα τα χρώµατα µπορεί να προκαλείται από τους ακόλουθους παράγοντες:

● Μικρό µέγεθος κουκκίδας εκτύπωσης: η θερµότητα προκαλεί µικρότερο µέγεθος κουκκίδας. Όσο
ψηλότερα τοποθετείτε τη θερµοκρασία του θερµαντήρα, τόσο µικρότερο γίνεται το µέγεθος της
κουκκίδας.

● Απορρόφηση µελανιού από το µέσο εκτύπωσης: εάν το µέσο εκτύπωσης που χρησιµοποιείτε δεν έχει
την ικανότητα να απορροφήσει το µελάνι καθώς τοποθετείται, τότε αυτό µπορεί να προκαλέσει
δηµιουργία λωρίδων.

Για να βελτιώσετε την τοποθέτηση και την απορρόφηση του µελανιού δοκιµάστε τα ακόλουθα:

● Επιλέξτε µια χαµηλότερη θερµοκρασία εκτύπωσης.

● Αλλάξτε την κατάσταση εκτύπωσης για να ελαττώσετε την ποσότητα µελανιού που τοποθετείται
επάνω στο µέσο εκτύπωσης.

● Αλλάξτε την κατάσταση εκτύπωσης από διπλής κατεύθυνσης σε µονής κατεύθυνσης εκτύπωση.

Μετά από κάθε αλλαγή σε κάποια ρύθµιση, δοκιµάστε να εκτυπώσετε την αναφορά IQ για να ελέγξετε την
ποιότητα της εικόνας.

Για να αλλάξετε τη θερµοκρασία των θερµαντήρων και τις ρυθµίσεις της κατάστασης εκτύπωσης:

1. Πατήστε το κουµπί ONLINE (ΑΜΕΣΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ) και επιλέξτε το µενού MEDIA REG (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΜΕΣΟΥ ΕΚΤΥΠ.) µε το κουµπί ▼.

2. Επιλέξτε PRINT HEATER T (ΘΕΡΜΟΚ. ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ ΕΚΤΥΠ.) στο µενού MEDIA REG
(ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΣΟΥ ΕΚΤΥΠ.) µε τα κουµπιά ▲ και ▼.

Παράµετροι: 15 °C έως 55 °C, ή ** για να σβήσετε το θερµαντήρα.

Σηµείωση Η τιµή αυτή εφαρµόζεται µόνο εάν η επιλογή  HEATER PREF (ΠΡΟΤΙΜ.
ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ) είναι ρυθµισµένη στο HEAT PANEL (ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ).

3. Επιλέξτε τον αριθµό που θέλετε να αλλάξετε χρησιµοποιώντας τα κουµπιά ◄ και ► και αλλάξτε την
αριθµητική τιµή χρησιµοποιώντας τα κουµπιά ▲ και ▼.

4. Πατήστε το κουµπί OK για επιβεβαίωση της παραµέτρου.
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Εκτυπώστε την αναφορά IQ για να ελέγξετε την ποιότητα της εικόνας.

5. Για να αλλάξετε την κατάσταση Εκτύπωσης:

Επιλέξτε PRINT MODE. (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ) στο µενού MEDIA REG (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΣΟΥ
ΕΚΤΥΠ.) µε τα κουµπιά ▲ και ▼.

6. Για να αλλάξετε τη ρύθµιση της επιλογής που εµφανίζεται, πατήστε το κουµπί OK.

7. Χρησιµοποιώντας τα κουµπιά ▲ και ▼, επιλέξτε µια κατάσταση εκτύπωσης η οποία τοποθετεί
λιγότερο µελάνι στο µέσο εκτύπωσης.

Παράµετροι:

● NORMAL (ΚΑΝΟΝΙΚΗ) (4-περάσµατα)

● H-QUALITY (ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ) (8-περάσµατα)

● H-DENSITY (ΥΨΗΛΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ) (8-περάσµατα)

● H-QUALITY2 (ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 2)

● H-DENSITY2 (ΥΨΗΛΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 2)

● FAST (ΓΡΗΓΟΡΗ) (4 περάσµατα)

● DRAFT (ΠΡΟΧΕΙΡΗ) (2-περάσµατα)

● FINE DRAFT (ΚΑΛΗ ΠΡΟΧΕΙΡΗ)

Σηµείωση Η τιµή αυτή εφαρµόζεται από τη ρύθµιση του µπροστινού πίνακα του εκτυπωτή
µόνο εάν η επιλογή PRINT MODE PREF (ΠΡΟΤΙΜ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΤΥΠ.) είναι
ρυθµισµένη στο  FRONT PANEL (ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ).

Σηµείωση Καταστάσεις εκτύπωσης στο µπροστινό πίνακα του εκτυπωτή

8. Πατήστε το κουµπί OK για επιβεβαίωση της παραµέτρου.

Εκτυπώστε την αναφορά IQ για να ελέγξετε την ποιότητα της εικόνας.
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9. Για να αλλάξετε την κατάσταση κατεύθυνσης εκτύπωσης σε µονής κατεύθυνσης, επιλέξτε PRINT
DIRECTION (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ) στο µενού MEDIA REG (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΣΟΥ
ΕΚΤΥΠ.) µε τα κουµπιά ▲ και ▼.

10. Επιλέξτε UNIDIR (ΜΟΝΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ) µε τα κουµπιά ▲ και ▼ για εκτύπωση µονής κατεύθυνσης.

11. Πατήστε το κουµπί OK για επιβεβαίωση της παραµέτρου.

Εάν για άλλη µια φορά η ποιότητα της εικόνας δε βελτιωθεί, συνιστούµε να αλλάξετε το µέσο εκτύπωσης. .
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8 Το πρόβληµα είναι… (θέµατα
αντιµετώπισης προβληµάτων)

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει θέµατα αντιµετώπισης προβληµάτων του εκτυπωτή. Αν το πρόβληµα
παραµένει, επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπό σας ή το κέντρο σέρβις της HP.

● Το πρόβληµα είναι… (λίστα ελέγχου)

● Ακινητοποίηση της κεφαλής

● ∆εν έχει εγκατασταθεί κασέτα µελανιού

● ∆εν ανιχνεύεται κασέτα µελανιού

● Η κασέτα µελανιού είναι κοντά στην ηµεροµηνία λήξης της

● Η κασέτα µελανιού έχει περάσει την ηµεροµηνία λήξης της

● Εµφάνιση µηνύµατος σφάλµατος

● Ένας αφύσικος ήχος
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Το πρόβληµα είναι… (λίστα ελέγχου)
Πριν καταλήξετε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβληµα µε τον εκτυπωτή, ελέγξτε τα ακόλουθα σηµεία.

Σύµπτωµα Σηµεία για έλεγχο ∆ιορθωτικές ενέργειες

Έλλειψη ηλεκτρικής ισχύος Σύνδεση καλωδίου ρεύµατος Ελέγξτε αν το καλώδιο τροφοδοσίας
ρεύµατος είναι σωστά συνδεδεµένο στην
πρίζα παροχής.

Τροφοδοσία ρεύµατος στην πρίζα
παροχής

Τροφοδοτήστε µε ρεύµα την πρίζα
παροχής.

∆ιακόπτης on/off (ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης)

Βάλτε σε λειτουργία το διακόπτη ισχύος.
∆είτε Πώς µπορώ να.. Ενεργοποιήση/
Απενεργοποιήση της ισχύος.

Ο οδηγός του µέσου εκτύπωσης δε
θερµαίνεται ακόµα και όταν ο
θερµαντήρας είναι ενεργοποιηµένος.

Κατάσταση εκτυπωτή Ο οδηγός του µέσου εκτύπωσης
θερµαίνεται κατά τη διάρκεια της
εκτύπωσης. Βεβαιωθείτε ότι ο οδηγός
εκτύπωσης θερµαίνεται εκτυπώνοντας
το σχέδιο δοκιµής.

Μπροστινός πίνακας θερµαντήρα Ενεργοποιήστε το θερµαντήρα (FRONT
(ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ), PRINT (ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ)
ή REAR (ΠΙΣΩ)) και ελέγξτε ότι ο οδηγός
του µέσου εκτύπωσης θερµαίνεται
εκτυπώνοντας το σχέδιο δοκιµής.

Ο εκτυπωτής δεν εκκινεί ή δε λειτουργεί
σωστά

ΛΥΧΝΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ και µήνυµα στο
µπροστινό πίνακα

∆είτε Το πρόβληµα είναι ... Εµφάνιση
µηνύµατος σφάλµατος.

∆ε µπορεί να εκτυπώσει Σύνδεση καλωδίου USB Συνδέστε το καλώδιο USB σωστά. ∆είτε
Πώς µπορώ να... Σύνδεση µε έναν
υπολογιστή.

ΛΥΧΝΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ και µήνυµα στο
µπροστινό πίνακα

∆είτε Το πρόβληµα είναι ... Εµφάνιση
µηνύµατος σφάλµατος

ΛΥΧΝΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ανενεργή Εκτυπώστε το σχέδιο ρύθµισης
ακροφυσίων. ∆είτε Πώς µπορώ να...
Εκτέλεση ρύθµισης θέσης κεφαλής
εκτύπωσης

∆ε γίνεται άµεση επεξεργασία των
δεδοµένων

ΛΥΧΝΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ (αναβοσβήνει;) Ελέγξτε την επικοινωνία µε τον
υπολογιστή.

Φτωχή ποιότητα εκτύπωσης Τύπος µέσου εκτύπωσης Ελέγξτε για βελτίωση αλλάζοντας τις
ρυθµίσεις της θερµοκρασίας του
θερµαντήρα, της κατάστασης
εκτύπωσης, του RIP κτλ. Εάν δεν
υπάρξει βελτίωση, ελέγξτε ότι το µέσο
εκτύπωσης υποστηρίζεται.
Αντικαταστήστε το µέσο εκτύπωσης µε
κάποιο άλλο είδος.

Τύπος µελανιού Χρησιµοποιήστε το µελάνι που
συνιστούµε. ∆είτε Πληροφορίες για ...
Κασέτες µελανιού
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Σύµπτωµα Σηµεία για έλεγχο ∆ιορθωτικές ενέργειες

Καθαρισµός κεφαλής µελανιού Καθαρίστε την κεφαλή. ∆είτε Με ποιον
τρόπο συντηρώ τον εκτυπωτή —
Κανονική αποκατάσταση κεφαλής
εκτύπωσης

Η λωρίδα χρωµάτων δεν είναι
ενεργοποιηµένη.

Ενεργοποιήστε τη λωρίδα χρωµάτων.
∆είτε Ρύθµιση της λωρίδας χρωµάτων
(COLOR STRIPE) στις MEDIA REG.
(ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΣΟΥ ΕΚΤΥΠ.) Μενού.

Εµφανίστηκαν αποπροσανατολισµένα
ακροφύσια στο χρώµα χαµηλού ρυθµού
εκτύπωσης.

Τοποθετήστε την κατάσταση της
κεφαλής εκτύπωσης στο HIGHLIGHT
(ΤΟΝΙΣΜΕΝΗ). ∆είτε Ρύθµιση
κατάστασης έγχυσης της κεφαλής
εκτύπωσης (IMAGE GRADIENT) στις
MEDIA REG. (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΣΟΥ
ΕΚΤΥΠ.): Μενού,

Θερµοκρασία λειτουργίας Χρησιµοποιείτε τον εκτυπωτή σε ένα
εύρος θερµοκρασιών µεταξύ 20 και 25 °
C.

Παρουσιάζονται συχνές εµπλοκές του
µέσου εκτύπωσης

Τύπος µέσου εκτύπωσης Ελέγξτε κατά πόσον η ρύθµιση του τύπου
µέσου εκτύπωσης ταιριάζει µε τον τύπο
µέσου εκτύπωσης που έχει τοποθετηθεί.
∆είτε Πώς µπορώ να...Τοποθέτηση ενός
ρολού µέσου εκτύπωσης στον
εκτυπωτή και Αφαίρεση ενός ρολού
µέσου εκτύπωσης από τον εκτυπωτή.

Χρησιµοποιείτε τα µέσα εκτύπωσης που
συνιστούµε. ∆είτε Πληροφορίες για.
Παραγγελία µέσου εκτύπωσης.

Τοποθέτηση µέσου εκτύπωσης Τοποθετήστε το µέσον εκτύπωσης
σωστά. ∆είτε Αντικατάσταση ενός
µπλοκαρισµένου ρολού µέσου
εκτύπωσης

Ελέγξτε µήπως υπάρχουν κάποια
εµπόδια στη διαδροµή του µηχανισµού
µεταφοράς ή στη διαδροµή του µέσου
εκτύπωσης.

Αφαιρέστε τα εµπόδια. ∆είτε Το
Πρόβληµα είναι.. Ακινητοποίηση της
κεφαλής

Η εκτύπωση είναι αργή Θερµοκρασία λειτουργίας Χρησιµοποιείτε τον εκτυπωτή σε ένα
εύρος θερµοκρασιών µεταξύ 20 και 25 °
C.
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Ακινητοποίηση της κεφαλής
Ελευθερώστε την κεφαλή από ακινητοποίηση ακολουθώντας τις οδηγίες στο µπροστινό πίνακα.

1. Ο µπροστινός πίνακας εµφανίζει µια οδηγία.

* : τύπος ακινητοποίησης καφαλής 1 ή 2. ∆είτε Το πρόβληµα είναι.. ένα µήνυµα σφάλµατος —
Ακινητοποίηση του µέσου εκτύπωσης.

2. Ανασηκώστε το µοχλό τοποθέτησης του µέσου εκτύπωσης και το πίσω κάλυµµα.

1. Πίσω κάλυµµα

2. Μηχανισµός µεταφοράς
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3. Αφαιρέστε το µέσο εκτύπωσης, ελέγξτε να µην υπάρχουν εµπόδια στη διαδροµή του µηχανισµού
µεταφοράς ή στη διαδροµή του µέσου εκτύπωσης, και κλείστε το πίσω κάλυµµα.

Σηµείωση Προσέξτε να µην προξενήσετε ζηµιές στις κεφαλές εκτύπωσης όταν αφαιρείτε
κάποιο µέσο εκτύπωσης ανάµεσα από τον µηχανισµό µεταφοράς των κεφαλών και το
τύµπανο εκτύπωσης.

4. Ο µηχανισµός µεταφοράς επιστρέφει στην αφετηρία του.

5. Τοποθετήστε ξανά µέσο εκτύπωσης. ∆είτε Πώς µπορώ να... Τοποθέτηση ενός ρολού µέσου
εκτύπωσης στον εκτυπωτή.
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∆εν έχει εγκατασταθεί κασέτα µελανιού
1. Ο µπροστινός πίνακας εµφανίζει το ακόλουθο µήνυµα.

XX: Όνοµα µελανιού (K: Μαύρο, Lm: Ανοιχτό µατζέντα, Lc: Ανοιχτό κυανό)

XX: Όνοµα µελανιού (C: Κυανό M: Ματζέντα Y: Κίτρινο)

2. Αντικαταστήστε την κασέτα µελανιού. ∆είτε Πώς µπορώ να... Αντικατάσταση της κασέτας µελανιού.
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∆εν ανιχνεύεται κασέτα µελανιού
1. Ο µπροστινός πίνακας εµφανίζει το ακόλουθο µήνυµα.

XX: Όνοµα µελανιού (K: Μαύρο, Lm: Ανοιχτό µατζέντα, Lc: Ανοιχτό κυανό)

XX: Όνοµα µελανιού (C: Κυανό M: Ματζέντα Y: Κίτρινο)

2. Αντικαταστήστε την κασέτα µελανιού. ∆είτε Πώς µπορώ να... Αντικατάσταση της κασέτας µελανιού.
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Η κασέτα µελανιού είναι κοντά στην ηµεροµηνία λήξης της
1. Ο µπροστινός πίνακας εµφανίζει το ακόλουθο µήνυµα.

YY: Όνοµα µελανιού (K: Μαύρο, Lm: Ανοιχτό µατζέντα, Lc: Ανοιχτό κυανό˙ C: Κυανό M: Ματζέντα Y:
Κίτρινο)

2. Να έχετε µια καινούργια κασέτα έτοιµη να αντικαταστήσει την κασέτα µελανιού που κοντεύει στην
ηµεροµηνία λήξης της.
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Η κασέτα µελανιού έχει περάσει την ηµεροµηνία λήξης της
1. Ο µπροστινός πίνακας εµφανίζει το ακόλουθο µήνυµα.

YY: Όνοµα µελανιού (K: Μαύρο, Lm: Ανοιχτό µατζέντα, Lc: Ανοιχτό κυανό˙ C: Κυανό M: Ματζέντα Y:
Κίτρινο)

2. Πατήστε το κουµπί OK για να συνεχίσετε ή το κουµπί CANCEL (ΑΚΥΡΩΣΗ) για να αντικαταστήσετε
την κασέτα του µελανιού. ∆είτε Πώς µπορώ να... Αντικατάσταση της κασέτας µελανιού.

Εάν πατήσατε το κουµπί OK, εµφανίζεται το ακόλουθο µήνυµα:

3. Πατήστε το κουµπί OK για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να χρησιµοποιήσετε µια ληγµένη κασέτα
µελανιού.

Πατήστε το κουµπί CANCEL (ΑΚΥΡΩΣΗ) για να αντικαταστήσετε µια κασέτα µελανιού. ∆είτε Πώς
µπορώ να... Αντικατάσταση της κασέτας µελανιού.
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Εµφάνιση µηνύµατος σφάλµατος
Εάν ανάψει η λυχνία ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ, ελέγξτε το µήνυµα που εµφανίζεται στο µπροστινό πίνακα. Υπάρχουν
τέσσερις τύποι µηνυµάτων σφάλµατος.

● Σφάλµατα Λειτουργίας: σφάλµατα µη επανορθώσιµα από το χειριστή, όπως βλάβες στο υλισµικό ή
στο λογισµικό

Επικοινωνήστε µε την Υποστήριξη της HP.

● Σφάλµατα επικοινωνίας πρωτοκόλλου

Πάρετε τα κατάλληλα µέτρα σύµφωνα µε τον κωδικό σφάλµατος ή το µήνυµα.

● Σφάλµατα χειριστή

Ο χειριστής µπορεί να τα διορθώσει αυτά τα σφάλµατα. Πάρετε τα κατάλληλα µέτρα σύµφωνα µε το
µήνυµα.

Τα µηνύµατα σφαλµάτων είναι τα παρακάτω. Πάρετε τα κατάλληλα µέτρα σύµφωνα µε το µήνυµα.

Υπόδειξη Εάν υπάρξει σφάλµα επικοινωνίας ή σφάλµα δεδοµένων, η λυχνία ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ
δεν ανάβει. Εµφανίζεται ένα µήνυµα σφάλµατος στο µπροστινό πίνακα και εξαφανίζεται όταν
εκτελεστεί η επόµενη λειτουργία.

Σφάλµατα Λειτουργίας
Υπόδειξη Εάν εµφανιστεί κάποιο από τα ακόλουθα µηνύµατα σφάλµατος λειτουργίας,
απενεργοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας και ενεργοποιήστε τον ξανά. Αυτό µπορεί να επιλύσει
το πρόβληµα.

Μηνύµατα σφάλµατος POC

Πρόβληµα: ένα ανεπανόρθωτο σφάλµα έχει συµβεί στο τµήµα της µηχανής. Αυτό το µήνυµα σφάλµατος
εµφανίζεται όταν εντοπιστεί ένα σφάλµα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτοδιάγνωσης όταν
ενεργοποιείται η συσκευή.

Λύση: επικοινωνήστε µε την Υποστήριξη της HP. Κρατήστε µια σηµείωση του κωδικού σφάλµατος που
εµφανίζεται στο µπροστινό πίνακα.

Μηνύµατα σφάλµατος µηχανής

Πρόβληµα: ένα ανεπανόρθωτο σφάλµα έχει συµβεί στο τµήµα ελεγκτή δικτύου (βλάβη υλισµικού).
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Λύση: επικοινωνήστε µε την Υποστήριξη της HP. Κρατήστε µια σηµείωση του κωδικού σφάλµατος που
εµφανίζεται στο µπροστινό πίνακα.

Μηνύµατα σφάλµατος συστήµατος

Πρόβληµα: ένα ανεπανόρθωτο σφάλµα έχει συµβεί (βλάβη υλικολογισµικού).

Λύση: επικοινωνήστε µε την Υποστήριξη της HP. Κρατήστε µια σηµείωση του κωδικού σφάλµατος που
εµφανίζεται στο µπροστινό πίνακα.

Μηνύµατα σφάλµατος χειριστή
Τα ακόλουθα σφάλµατα µπορούν να διορθωθούν από το χειριστή.

Κασέτα µελανιού

X: L (αριστερά), R (δεξιά)

YY: Y, M, C, K, Lm, Lc

Πρόβληµα: δεν υπάρχει µελάνι.

Λύση: ακολουθήστε τις οδηγίες στο µπροστινό πίνακα. ∆είτε Πώς µπορώ να... Αντικατάσταση της κασέτας
µελανιού.

X: L (αριστερά), R (δεξιά)

YY: Y, M, C, K, Lm, Lc

Z: κωδικός σφάλµατος (1 έως 9)

Πρόβληµα: παρουσιάστηκε ένα σφάλµα κασέτας µελανιού.

Λύση: ακολουθήστε τις οδηγίες στο µπροστινό πίνακα. ∆είτε Πώς µπορώ να... Αντικατάσταση της κασέτας
µελανιού.

X: L (αριστερά), R (δεξιά)

YY: Y, M, C, K, Lm, Lc
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Πρόβληµα: δεν έχει τοποθετηθεί κασέτα µελανιού.

Λύση: ακολουθήστε τις οδηγίες στο µπροστινό πίνακα. ∆είτε Πώς µπορώ να... Αντικατάσταση της κασέτας
µελανιού.

X: L (αριστερά), R (δεξιά)

Πρόβληµα: το κάλυµµα µελανιού είναι ανοιχτό.

Αντιµετώπιση: ακολουθήστε τις οδηγίες στο µπροστινό πίνακα.

X: L (αριστερά), R (δεξιά)

YY: Y, M, C, K, Lm, Lc

Πρόβληµα: η κασέτα µελανιού είναι κοντά στην ηµεροµηνία λήξης της.

Λύση: ετοιµάστε µια νέα κασέτα µελανιού. ∆είτε Αντικατάσταση της κασέτας µελανιού.

X: L (αριστερά), R (δεξιά)

YY: Y, M, C, K, Lm, Lc

Πρόβληµα: η κασέτα µελανιού έχει περάσει την ηµεροµηνία λήξης της.

Λύση: πατήστε OK και ακολουθήστε τις οδηγίες στο µπροστινό πίνακα. ∆είτε Πώς µπορώ να...
Αντικατάσταση της κασέτας µελανιού.

Η ΛΥΧΝΙΑ µελανιού αναβοσβήνει

Πρόβληµα: τελειώνει το µελάνι (προειδοποίηση).

Λύση: ετοιµάστε µια νέα κασέτα µελανιού.
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Η Φιάλη Μελανιού προς Απόρριψη δεν είναι εγκατεστηµένη
1. Εµφανίζεται το ακόλουθο µήνυµα στο µπροστινό πίνακα. Η φιάλη µελανιού προς απόρριψη δεν είναι

εγκατεστηµένη.

2. Εισάγετε µια νέα φιάλη µελανιού προς απόρριψη στον εκτυπωτή και τοποθετήστε το κάλυµµα της
φιάλης µελανιού προς απόρριψη. ∆είτε Αντικατάσταση της φιάλης µελανιού προς απόρριψη.

Η φιάλη µελανιού προς απόρριψη είναι γεµάτη

Πρόβληµα: η φιάλη µελανιού προς απόρριψη είναι γεµάτη.

Λύση: ακολουθήστε τις οδηγίες στο µπροστινό πίνακα. ∆είτε Αντικατάσταση της φιάλης µελανιού προς
απόρριψη.

Ακινητοποίηση του µέσου εκτύπωσης

Πρόβληµα: η ακινητοποίηση του µέσου εκτύπωσης (1) υποδηλώνει ότι ο µηχανισµός µεταφοράς κωλύεται
από εµπόδια στη διαδροµή του ή στη διαδροµή της τροφοδότησης του µέσου εκτύπωσης.

Λύση: ακολουθήστε τις οδηγίες στο µπροστινό πίνακα. Εάν η εµπλοκή του µέσου εκτύπωσης (1) συµβαίνει
συχνά και δεν υπάρχουν εµπλοκές του µέσου εκτύπωσης ή εµπόδια στη διαδροµή του µηχανισµού
µεταφοράς ή στη διαδροµή της τροφοδότησης του µέσου εκτύπωσης, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε την
Υποστήριξη της HP.

Πρόβληµα: η εµπλοκή µέσου εκτύπωσης (2) υποδηλώνει ότι το µέσο εκτύπωσης δεν εντοπίστηκε σωστά.
Μπορεί να έχετε επιλέξει λανθασµένη µορφή µέσου εκτύπωσης όταν τοποθετήσατε το µέσο εκτύπωσης ή
µπορεί να χρησιµοποιείτε ένα κοµµένο φύλλο µε ανώµαλο µέγεθος.

Λύση: ακολουθήστε τις οδηγίες στο µπροστινό πίνακα και ελέγξτε τις ρυθµίσεις του µέσου εκτύπωσης.

Μέσα εκτύπωσης
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Πρόβληµα: ∆εν υπάρχει µέσο εκτύπωσης τοποθετηµένο στον εκτυπωτή.

Λύση:Τοποθετήστε µέσο εκτύπωσης. ∆είτε Πώς µπορώ να... Τοποθέτηση ενός ρολού µέσου εκτύπωσης
στον εκτυπωτή.

Πρόβληµα: έχετε κάνει ρύθµιση µε άκυρο µέγεθος µέσου εκτύπωσης (λιγότερο από 297 mm πλάτος ή
περισσότερο από 64 ίντσες πλάτος).

Λύση: ρυθµίστε στο σωστό µέγεθος. ∆είτε Πώς µπορώ να... Τοποθέτηση ενός ρολού µέσου εκτύπωσης
στον εκτυπωτή.

Πρόβληµα: το µέσο εκτύπωσης είναι ασύµµετρο.

Λύση:Ξανατοποθετήστε το µέσο εκτύπωσης (δείτε Τοποθέτηση του µέσου εκτύπωσης). Η ασυµµετρία
µπορεί να προκληθεί από εναποθέσεις µελανιού στο τύµπανο. Ελέγξτε το τύµπανο για εναποθέσεις
µελανιού και καθαρίστε τυχόν µελάνι. ∆είτε Πώς µπορώ να... Καθαρισµός του τυµπάνου.

Πρόβληµα: ο µοχλός µέσου εκτύπωσης δεν έχει κατέβει.

Λύση: κατεβάστε το µοχλό µέσου εκτύπωσης.

Η ΛΥΧΝΙΑ σφαλµάτων αναβοσβήνει

Πρόβληµα: το καρούλι τυλίγµατος δεν τυλίγει το µέσο εκτύπωσης σωστά.

Λύση: Ελέγξτε ότι το µέσο εκτύπωσης εντοπίζεται σωστά από τον αισθητήρα του καρουλιού τυλίγµατος.
Βεβαιωθείτε ότι το µέσο εκτύπωσης έχει τοποθετηθεί σωστά. ∆είτε Πώς µπορώ να... Χρήση καρουλιού
τυλίγµατος.

Άλλα µηνύµατα

Πρόβληµα: το πίσω κάλυµµα είναι ανοιχτό.

Λύση: κλείστε το πίσω κάλυµµα.

138 Κεφάλαιο 8  Το πρόβληµα είναι… (θέµατα αντιµετώπισης προβληµάτων) ELWW

Το π
ρόβληµα είναι…

 (θέµατα
αντιµετώ

π
ισης π

ροβληµάτω
ν)



Πρόβληµα: η θερµοκρασία των κεφαλών εκτύπωσης υπερβαίνει το εύρος των λειτουργικών
θερµοκρασιών.

Λύση: επιτρέψτε στις κεφαλές εκτύπωσης να κρυώσουν µη χρησιµοποιώντας τον εκτυπωτή, µέχρι που η
θερµοκρασία των κεφαλών να επιστρέψει στο εύρος των λειτουργικών θερµοκρασιών.

Πρόβληµα: η θερµοκρασία του περιβάλλοντος δεν είναι µέσα στο εύρος των λειτουργικών θερµοκρασιών
του εκτυπωτή.

Λύση: χρησιµοποιείτε τον εκτυπωτή µέσα στο εύρος των λειτουργικών του θερµοκρασιών (15 °C έως
 30 °C).
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Ένας αφύσικος ήχος
Εάν ο εκτυπωτής κάνει ένα αφύσικο ήχο, επικοινωνήστε µε το τµήµα υποστήριξης της HP.
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9 Το πρόβληµα είναι η ποιότητα
εκτύπωσης

Το κεφάλαιο αυτό σάς εξηγεί πως να επιλύσετε προβλήµατα ποιότητας εκτύπωσης.

Σύµπτωµα Πιθανή αιτία ∆ιορθωτικές ενέργειες

Εκτυπώνεται µια κενή σελίδα του µέσου
εκτύπωσης ή η εκτυπωµένη εικόνα είναι
ξεθωριασµένη.

Ο εκτυπωτής δεν έλαβε δεδοµένα. Ελέγξτε τα δεδοµένα της εκτύπωσης.

Οι συνθήκες περιβάλλοντος δεν
ικανοποιούν τις προδιαγραφές του
εκτυπωτή.

Χρησιµοποιήστε τον εκτυπωτή στις
καθορισµένες συνθήκες περιβάλλοντος
(θερµοκρασίας και υγρασίας).

Οι ρυθµίσεις του µέσου εκτύπωσης δεν
είναι σωστές.

Ελέγξτε τις ρυθµίσεις του µέσου
εκτύπωσης.

Τµήµατα ενός σχεδίου λείπουν ή η
εκτύπωση δεν είναι καθαρή.

Έχουν προσαρτηθεί ξένα σώµατα στην
κεφαλή.

Καθαρίστε την κεφαλή εκτύπωσης µέσα
από το µενού PH.RECOVERY
(ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ).

Το σχέδιο χαµηλού λόγου εκτύπωσης
εκτυπώνεται συνέχεια σε περιβάλλον
υψηλής θερµοκρασίας.

Τοποθετήστε την κατάσταση της
κεφαλής εκτύπωσης στο HIGHLIGHT
(ΤΟΝΙΣΜΕΝΗ).

Η εκτύπωση είναι θολή. Το µέσο εκτύπωσης έχει τοποθετηθεί
από τη λάθος πλευρά.

Βεβαιωθείτε ότι το µέσο εκτύπωσης έχει
τοποθετηθεί σωστά.

Οι ρυθµίσεις του µέσου εκτύπωσης δεν
είναι σωστές.

Ελέγξτε τις ρυθµίσεις του µέσου
εκτύπωσης.

Το προστατευτικό των άκρων του µέσου
εκτύπωσης ή ο µοχλός προστασίας
ανεµιστήρα δεν είναι τοποθετηµένα
σωστά.

Τοποθετήστε τα σωστά.

Η θερµοκρασία του θερµαντήρα είναι
πολύ χαµηλή.

Αυξήστε τη θερµοκρασία του
θερµαντήρα.

Η εκτύπωση είναι λερωµένη µε χρώµατα. Η προωθηµένη άκρη του µέσου
εκτύπωσης είναι παραµορφωµένη.

Ελέγξτε κατά πόσον η προωθηµένη άκρη
του µέσου εκτύπωσης είναι
παραµορφωµένη. Εάν είναι
παραµορφωµένη, κόψτε την
προωθηµένη άκρη.

Το µέσο εκτύπωσης είναι ελαφρά
διπλωµένο ή τσαλακωµένο.

Εάν το µέσο εκτύπωσης είναι
τσαλακωµένο, προωθήστε το και κόψτε
το τσαλακωµένο µέρος του.
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Σύµπτωµα Πιθανή αιτία ∆ιορθωτικές ενέργειες

Το τύµπανο είναι λερωµένο µε χρώµατα. Καθαρίστε το τύµπανο. ∆είτε
Επιθεώρηση & Συντήρηση.

Το πρώτο µέρος µιας εκτυπωµένης
εικόνας λείπει.

Θερµοκρασία περιβάλλοντος. Χρησιµοποιήστε τον εκτυπωτή στις
καθορισµένες συνθήκες περιβάλλοντος.

Τµήµατα µιας εκτυπωµένης εικόνας
λείπουν, ακόµα και όταν έχει γίνει
επανειληµµένα ο καθαρισµός της
κεφαλής.

Το ακροφύσιο είναι βουλωµένο. Πλύνετε τις κεφαλές εκτύπωσης.

Η φτωχή ποιότητα εκτύπωσης δε
βελτιώνεται ακόµα και µετά την εκτέλεση
του καθαρισµού.

Το κάλυµµα ή ο καθαριστήρας είναι
λερωµένα µε χρώµατα.

Ελέγξτε το κάλυµµα και τον καθαριστήρα
για λεκέδες. Εάν είναι λερωµένα,
καθαρίστε τα.

Υπάρχει δηµιουργία λωρίδων σε
καινούργιο µέσο εκτύπωσης

Ο εκτυπωτής χρειάζεται βαθµονόµηση
για το καινούργιο µέσο εκτύπωσης.

Προσαρµόστε τις ρυθµίσεις του
εκτυπωτή για το καινούργιο µέσο
εκτύπωσης. ∆είτε Πώς µπορώ να...

Υπάρχει δηµιουργία λωρίδων σε µέσο
εκτύπωσης το οποίο έχει βαθµονοµηθεί,
και πρωτύτερα δε δηµιουργούσε
λωρίδες.

Εάν ισχύει κάποιο από τα ακόλουθα,
δοκιµάστε την αντίστοιχη λύση και εάν
δεν εξαφανιστεί η δηµιουργία λωρίδων,
τότε προχωρήστε στην επόµενη πιθανή
αιτία και λύση:

1. Το αρχείο που προσπαθείτε να
εκτυπώσετε:

α) είναι καινούργιο

β) δεν είναι καινούργιο

2. Η κατάσταση εκτύπωσης:

α) έχει αλλάξει

β) δεν έχει αλλάξει

3. Η κανονική αποκατάσταση της
κεφαλής εκτύπωσης:

α) δε βελτίωσε τη δηµιουργία λωρίδων

β) βελτίωσε τη δηµιουργία λωρίδων

4. Η έντονη αποκατάσταση της κεφαλής
εκτύπωσης:

α) δε βελτίωσε τη δηµιουργία λωρίδων

β) βελτίωσε τη δηµιουργία λωρίδων

∆οκιµάστε µια από τις παρακάτω λύσεις:

1. α) ∆οκιµάστε να χρησιµοποιήσετε ένα
αρχείο το οποίο δε δηµιουργούσε
λωρίδες. Εάν η δηµιουργία λωρίδων δεν
εξαφανιστεί, τότε δείτε την επόµενη
πιθανή αιτία.

β) Ελέγξτε ότι χρησιµοποιείτε την ίδια
κατάσταση εκτύπωσης µε αυτήν
προηγουµένως.

2. α) ∆οκιµάστε να χρησιµοποιήσετε την
ίδια κατάσταση εκτύπωσης. Εάν η
δηµιουργία λωρίδων δε βελτιωθεί, τότε
δοκιµάστε ένα καινούργιο ρολό µέσου
εκτύπωσης. Εάν ακόµα βλέπετε
δηµιουργία λωρίδων, καλέστε τη γραµµή
υποστήριξης της HP.

β) ∆οκιµάστε κανονική αποκατάσταση
της κεφαλής εκτύπωσης. Εάν η
δηµιουργία λωρίδων βελτιωθεί,
επαναλάβετε την κανονική
αποκατάσταση της κεφαλής εκτύπωσης
µέχρι να µην υπάρχει βελτίωση και η
δηµιουργία λωρίδων να συνεχίσει να
υφίσταται. Καλέστε τη γραµµή
υποστήριξης της HP.

3. α) Εκτυπώστε την αναφορά IQ και
ελέγξτε εάν υπάρχουν κάποια ακροφύσια
της κεφαλής εκτύπωσης που δε
λειτουργούν. Εάν κάποια ακροφύσια της
κεφαλής εκτύπωσης δε λειτουργούν,
δοκιµάστε την έντονη αποκατάσταση της
κεφαλής εκτύπωσης για τις κεφαλές που
έχουν επηρεαστεί.

4. α) Καλέστε τη γραµµή υποστήριξης
της HP.
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Σύµπτωµα Πιθανή αιτία ∆ιορθωτικές ενέργειες

β) Επαναλάβετε την κανονική
αποκατάσταση της κεφαλής εκτύπωσης
µέχρι να µην υπάρχει βελτίωση και η
δηµιουργία λωρίδων να συνεχίσει να
υφίσταται. Καλέστε τη γραµµή
υποστήριξης της HP.
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10 Πώς µπορώ να… (θέµατα βασικής
λειτουργίας)

Το κεφάλαιο αυτό παρέχει απαραίτητες πληροφορίες για τη λειτουργία του εκτυπωτή. Εξοικειωθείτε µε τη
βασική λειτουργία του εκτυπωτή πριν διαβάσετε το υπόλοιπο αυτού του Οδηγού.

● Συνθήκες λειτουργίας

● Η ηλεκτρική τροφοδοσία

● Μηνύµατα του µπροστινού πίνακα και κατάσταση του εκτυπωτή
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Συνθήκες λειτουργίας
Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τις συνθήκες λειτουργίας του εκτυπωτή.

Χώρος εγκατάστασης
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής χώρος γύρω από τον εκτυπωτή για την αντικατάσταση των συχνά
αλλασσόµενων ανταλλακτικών, για την έξοδο των εκτυπώσεων και για αερισµό. Επιπρόσθετα, αφήστε το
χώρο που υποδεικνύεται παρακάτω για επισκευές συντήρησης.

A. 1 m

B. 0,4 m

Περιβαντολογικές Συνθήκες
Επίπεδα λειτουργίας θερµοκρασίας και υγρασίας
Ο εκτυπωτής πρέπει να χρησιµοποιείται µέσα στα επίπεδα θερµοκρασίας και υγρασίας που φαίνονται
παρακάτω.

Θερµοκρασία: 15 °C έως 30 °C

Υγρασία: 30% έως 70%

Υπόδειξη Για να επιτύχετε βέλτιστη ποιότητα εκτύπωσης, λειτουργείτε τον εκτυπωτή σε
θερµοκρασίες περιβάλλοντος µεταξύ 20 – 25 °C.

Όταν η θερµοκρασία λειτουργίας είναι κάτω από 20 °C, η ταχύτητα εκτύπωσης µπορεί να µειωθεί
κατά ένα τρίτο για τη διατήρηση καλής ποιότητας εκτύπωσης.

Όταν οι κεφαλές εκτύπωσης φτάσουν σε υψηλές θερµοκρασίες, υπάρχει καθυστέρηση στο χρόνο
εκτύπωσης.
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Σηµείωση Όταν ο εκτυπωτής δε λειτουργεί µέσα στα καθορισµένα εύρη λειτουργίας
θερµοκρασίας και υγρασίας, η εκτύπωση µπορεί να διακοπεί ή η ποιότητα της εκτύπωσης να
επιδεινωθεί.

Τοποθεσίες στις οποίες δεν πρέπει να εγκατασταθεί ο εκτυπωτής
Μην εγκαθιστάτε τον εκτυπωτή σε τοποθεσίες οι οποίες:

● ∆έχονται άµεσο ηλιακό φως

● Υπόκεινται σε κραδασµούς

● Σκονίζονται υπερβολικά

● Υπόκεινται σε µεγάλες µεταβολές συνθηκών θερµοκρασίας ή υγρασίας

● Βρίσκονται κοντά σε κλιµατιστικό ή θερµάστρα

● Μπορούν να επιτρέψουν στον εκτυπωτή να βραχεί

● Υπόκεινται σε άµεση κυκλοφορία αέρα από αγωγούς αερισµού

● Βρίσκονται κοντά σε φωτοτυπικά µηχανήµατα diazo που µπορεί να δηµιουργούν αέρια αµµωνίας

● Αερίζονται ανεπαρκώς
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Η ηλεκτρική τροφοδοσία
Ηλεκτρική ισχύς
Η ηλεκτρική παροχή του εκτυπωτή και του θερµαντήρα είναι ξεχωριστές.

Ο εκτυπωτής διαθέτει ένα διακόπτη τροφοδοσίας στο πίσω µέρος και ένα κουµπί τροφοδοσίας στο
µπροστινό πίνακα όπως παρακάτω.

1. ∆ιακόπτης εκτυπωτή

2. Ρευµατολήπτης

3. Κουµπί λειτουργίας

Ο εκτυπωτής ενεργοποιείται µε το γύρισµα του διακόπτη στη θέση on (ενεργοποίησης).

Κατόπιν, ενεργοποιείστε ή απενεργοποιείστε τον εκτυπωτή χρησιµοποιώντας το κουµπί on/off στο
µπροστινό πίνακα.

Ο θερµαντήρας διαθέτει ένα διακόπτη τροφοδοσίας στην πίσω πλευρά του εκτυπωτή όπως παρακάτω.
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1. ∆ιακόπτης θερµαντήρα

2. ∆ιακόπτης εναλλαγής 100/200 V

3. Ρευµατολήπτης

Στεγνωτήρας
Ο προαιρετικός στεγνωτήρας στεγνώνει τα µέσα εκτύπωσης στην έξοδο.

Προσάρτηµα αναθυµιάσεων
Το προσάρτηµα αναθυµιάσεων επιτρέπει τη σύνδεση αγωγών αναθυµιάσεων στον εκτυπωτή.
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Μηνύµατα του µπροστινού πίνακα και κατάσταση του
εκτυπωτή

Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τα µηνύµατα του µπροστινού πίνακα και τις λειτουργίες των µενού.

Μηνύµατα στο µπροστινό πίνακα
Οθόνη εκκίνησης
Ο εκτυπωτής εκκινεί.

Όταν το σύστηµα αρχίζει κανονικά, οι δύο ελεγκτές συνδέονται άµεσα µε τον υπολογιστή και αυτόµατα
µπαίνουν σε ανενεργή κατάσταση.

Οθόνη κατάστασης άµεσης σύνδεσης (ανενεργή κατάσταση)
Ο εκτυπωτής µπορεί να λαµβάνει δεδοµένα από τον υπολογιστή.

Όταν πατιέται το κουµπί OK στην κατάσταση των µενού, εµφανίζεται το µενού PH.RECOVERY
(ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ).

Οθόνη κατάστασης άµεσης σύνδεσης (κατάσταση εκτύπωσης)
Ο εκτυπωτής εκτυπώνει.

Οθόνη κατάστασης άµεσης σύνδεσης (κατάσταση διακοπής εκτύπωσης)
Ο εκτυπωτής βρίσκεται σε διακοπή.

Παύση εκτύπωσης και επανεκκίνηση
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ONLINE (ΑΜΕΣΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ)

Η ΛΥΧΝΙΑ Άµεσης Σύνδεσης αναβοσβήνει

Πατήστε το κουµπί OK στην κατάσταση διακοπής εκτύπωσης για να αρχίσει ο καθαρισµός της κεφαλής.

Ακύρωση εκτύπωσης (τέλος)

Η ΛΥΧΝΙΑ Άµεσης Σύνδεσης αναβοσβήνει

CANCEL (ΑΚΥΡΩΣΗ)

Οθόνη κατάστασης άµεσης σύνδεσης (κατάσταση πληροφοριών εκτύπωσης)
Εµφανίζεται η συνολική µέτρηση του µέσου εκτύπωσης και η ποσότητα του µελανιού.

SHIFT (ΑΛΛΑΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)

SHIFT (ΑΛΛΑΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)

∆ιαστήµατα τριών δευτερολέπτων ή SHIFT (ΑΛΛΑΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)

∆ιαστήµατα τριών δευτερολέπτων ή SHIFT (ΑΛΛΑΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)
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Κατόπιν ο εκτυπωτής επιστρέφει στην κατάσταση της ανενεργής άµεσης σύνδεσης

Οθόνη εκτός σύνδεσης (κατάσταση µενού)
Τα µενού µπορούν να λειτουργήσουν σε κατάσταση εκτός σύνδεσης.

SHIFT (ΑΛΛΑΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)

SHIFT (ΑΛΛΑΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)

Τα κουµπιά βέλη παρέχουν πρόσβαση στα µενού.

Όταν πατιέται το κουµπί OK στην κατάσταση των µενού, εµφανίζεται το µενού PH.RECOVERY
(ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ).

Οθόνη κατάστασης απενεργοποίησης
Ο εκτυπωτής απενεργοποιείται.
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11 Πληροφορίες για µέσα εκτύπωσης

● Αποθήκευση µέσων εκτύπωσης

● Απόρριψη του µέσου εκτύπωσης

● Χρήση µέσων εκτύπωσης

● Χειρισµός των εκτυπώσεων

● Άλλα προληπτικά µέτρα

Η επιλογή του σωστού τύπου µέσου εκτύπωσης για τις ανάγκες σας είναι απαραίτητο βήµα για τη
διασφάλιση της καλής ποιότητας των εκτυπώσεων. Για να έχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα
εκτύπωσης, χρησιµοποιείτε µόνο τα συνιστώµενα µέσα εκτύπωσης, η αξιοπιστία και η απόδοση των
οποίων έχει εξελιχθεί και ελεγχθεί απόλυτα. Όλα τα εξαρτήµατα εκτύπωσης (εκτυπωτής, σύστηµα µελανιών
και µέσο εκτύπωσης) έχουν σχεδιαστεί ώστε να λειτουργούν µαζί, για να έχετε απόδοση χωρίς προβλήµατα
και βέλτιστη ποιότητα εκτύπωσης.

Ο Εκτυπωτής HP Designjet 9000s υποστηρίζει τους ακόλουθους τύπους µέσων εκτύπωσης:

● Γυαλιστερό χλωρίδιο του βινυλίου

● Ματ χλωρίδιο του βινυλίου

● Λάβαρο
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Αποθήκευση µέσων εκτύπωσης
● Να φυλάτε τα αχρησιµοποίητα ρολά πάντα τυλιγµένα στην πλαστική συσκευασία για να αποτραπεί ο

αποχρωµατισµός. Να τυλίγετε ξανά τα µερικώς χρησιµοποιηµένα ρολά όταν δε χρησιµοποιούνται.

● Αποφεύγετε συνθήκες γρήγορων µεταβολών θερµοκρασία και υγρασίας, και αποθηκεύετε τα µέσα
εκτύπωσης σε περιβάλλοντα ελεύθερα από συµπυκνώσεις.

● Μην αφήνετε ένα ρολό να στέκεται στο ένα άκρο του.

● Μην στοιβάζετε τα ρολά.
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Απόρριψη του µέσου εκτύπωσης
Απορρίψτε τα µέσα εκτύπωσης σύµφωνα µε τους τοπικούς κανονισµούς και τις κατευθυντήριες οδηγίες,
όπου υπάρχουν.
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Χρήση µέσων εκτύπωσης
● Αποφεύγετε τις αλλαγές στις συνθήκες του χώρου και αφήνετε τα µέσα εκτύπωσης να

προσαρµόζονται στις συνθήκες του χώρου εκτός συσκευασίας για 3 ή περισσότερες ώρες πριν από
την εκτύπωση.

● Η χαµηλή υγρασία µπορεί να προκαλέσει καµπύλωση του µέσου εκτύπωσης και η υψηλή υγρασία
µπορεί να προκαλέσει ζάρωµα.

Χρησιµοποιείτε τα µέσα εκτύπωσης στις συνιστώµενες συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας
(περίπου 23 °C και 50% Σ.Υ.).

● Μη χρησιµοποιείτε µέσα εκτύπωσης που είναι χαραγµένα, τσαλακωµένα, κυρτωµένα ή σκονισµένα.

Φροντίστε να µην καταστρέφετε τις άκρες του ρολού του µέσου εκτύπωσης, γιατί κάτι τέτοιο µπορεί
να επηρεάσει την τροφοδότηση του µέσου εκτύπωσης.

Μη ρίχνετε κάτω ή µην υγραίνετε το µέσο εκτύπωσης.

● Κρατάτε το µέσο εκτύπωσης από τις άκρες. Οι λιπαρές ουσίες από το δέρµα των χεριών µπορούν να
µεταφερθούν στα υλικά εκτύπωσης αφήνοντας δαχτυλιές.

● Κρατάτε το µέσο εκτύπωσης σφιχτά τυλιγµένο στο ρολό κατά τις διαδικασίες τοποθέτησης και
αφαίρεσης.

156 Κεφάλαιο 11  Πληροφορίες για µέσα εκτύπωσης ELWW

Π
ληροφ

ορίες για µέσα
εκτύπ

ω
σης



Χειρισµός των εκτυπώσεων
● Μην αγγίζετε την εκτυπωµένη επιφάνεια πριν στεγνώσει το µελάνι.

Κρατάτε το µέσο εκτύπωσης από τις άκρες.

Όταν χειρίζεστε µέσα εκτύπωσης, πάρετε ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τις πρώτες 24 ώρες µετά την
εκτύπωση.

● Το τρίψιµο της εκτυπωµένης επιφάνειας µπορεί να προκαλέσει ξεθώριασµα του χρώµατος ή τη
µεταφορά του.

Για να αποφύγετε τη µεταφορά χρώµατος µη στοιβάζετε τις τυπωµένες παραστάσεις.

● Μη στοιβάζετε τις εκτυπώσεις σας µαζί µε φωτοαντίγραφα ή εκτυπώσεις λέιζερ. Το µελάνι ή ο γραφίτης
µπορεί να προκαλέσουν το κόλληµα των παραστάσεων µαζί.

● Μην τρίβετε, χαράζετε ή κρατάτε το µέσο εκτύπωσης γιατί κάτι τέτοιο µπορεί να προκαλέσει το
ξεφλούδισµα του χρώµατος.

● Μην τρίβετε ή αφήνετε το µέσο εκτύπωσης σε υγρές συνθήκες γιατί κάτι τέτοιο µπορεί να προκαλέσει
το θάµπωµα των τυπωµένων παραστάσεων.
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Άλλα προληπτικά µέτρα
● Με την παρέλευση µεγάλου χρονικού διαστήµατος, τα χαρακτηριστικά εκτύπωσης του µέσου

εκτύπωσης µπορεί να αλλοιωθούν και τα χρώµατα µπορεί να ξεθωριάσουν ή η ποιότητα της
εκτύπωσης να επιδεινωθεί.

Χρησιµοποιείτε µέσα εκτύπωσης τα οποία είναι σε καλή κατάσταση.

● Σωµατίδια του µέσου εκτύπωσης που προέρχονται από το κόψιµο του µέσου εκτύπωσης, µπορεί να
προκαλέσουν ζηµιά στην επίστρωσή του.

● Όταν χρησιµοποιείτε βινύλιο (µε κόλλα), µπορεί να παραµείνει στο τύµπανο υλικό προσκόλλησης (µε
κόλλα).

Το υλικό προσκόλλησης στο τύµπανο µπορεί να προκαλέσει την εµπλοκή του µέσου εκτύπωσης.

Καθαρίστε το υλικό προσκόλλησης από το τύµπανο. ∆είτε Πώς µπορώ να... Καθαρισµός του
τυµπάνου.
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12 Πληροφορίες για το σύστηµα µελανιών

● Κασέτες µελανιού

● Αντικατάσταση κασέτας µελανιού

● Αποθήκευση και απόρριψη κασετών µελανιού

● Φιάλη Μελανιού προς Απόρριψη HP 790

● Καθαριστικό Υγρό Καλύπτρας HP 790

● Καθαριστικό Υγρό του Καθαριστήρα και Σταγονόµετρο HP 790

● Καθαριστικά Βουρτσάκια της HP

● Κιτ Αποθήκευσης HP 790

● Κιτ Καθαρισµού του Συστήµατος Μελανιών HP 790
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Κασέτες µελανιού
Οι έξι κασέτες µελανιού του εκτυπωτή παρέχουν κίτρινο, µατζέντα, µαύρο, κυανό, ανοιχτό κυανό και ανοιχτό
µατζέντα µελάνι στις κεφαλές εκτύπωσης. Οι κασέτες µελανιού δεν απαιτούν συντήρηση ή καθάρισµα.
Εφόσον κάθε κασέτα µελανιού τοποθετηθεί σωστά στην υποδοχή της, το µελάνι ρέει προς τις κεφαλές
εκτύπωσης.

Σηµείωση Η µη χρήση της συνιστώµενης κασέτας µελανιού µπορεί να οδηγήσει σε επιδείνωση
της ποιότητας εκτύπωσης ή σε δυσλειτουργία του εκτυπωτή.

Η περίοδος ισχύος του µελανιού είναι 3 µήνες µετά την ηµεροµηνία “Install By” (Εγκατάσταση
Μέχρι).

Μην ταρακουνάτε τις κασέτες µελανιού πριν τη χρήση.

Και οι έξι κασέτες χρωµάτων πρέπει να εγκατασταθούν. Εάν αφαιρεθεί µια από τις κασέτες,
πρέπει να τοποθετηθεί µια καινούργια.

Κασέτες µελανιού πρέπει να εγκατασταθούν και στις έξι σχισµές. Οι θέσεις των κασετών µελανιού
καθορίζονται από το χρώµα. (∆είτε το σχεδιάγραµµα παρακάτω.)

1. Ανοιχτό κυανό

2. Ανοιχτό µατζέντα

3. Μαύρο

4. Κίτρινο

5. Ματζέντα

6. Κυανό

ΠΡΟΕΙ∆/ΣΗ! Το µελάνι µέσα στις κασέτες µελανιού είναι εύφλεκτο. Μην το εκθέτετε ή
αποθηκεύετε κοντά σε γυµνές φλόγες, σπινθήρες ή άλλες πηγές ανάφλεξης.

ΠΡΟΕΙ∆/ΣΗ! Μην καταπίνετε το µελάνι. Εάν το καταπιείτε, µην προκαλέσετε εµετό αλλά
αναζητήστε άµεση ιατρική φροντίδα.
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Αντικατάσταση κασέτας µελανιού
Μπορείτε ανά πάσα στιγµή να ελέγξετε τη στάθµη του µελανιού µε την πρόσβαση στο µενού INK (ΜΕΛΑΝΙ)
και πατώντας το κουµπί ▲. Οι πληροφορίες για την κάθε κασέτα µελανιού εµφανίζονται σε διαστήµατα των
τριών δευτερολέπτων.

Ο µπροστινός πίνακας σας προειδοποιεί όταν η στάθµη µελανιού σε µια κασέτα είναι χαµηλή ή όταν µια
κασέτα είναι άδεια. Η εκτύπωση συνεχίζεται χωρίς διακοπή εάν αντικαταστήσετε το µελάνι όταν
ειδοποιηθείτε από το µπροστινό πίνακα.

Συνιστάται να αντικαθιστάτε την κενή κασέτα µε καινούργια κασέτα µελανιού της ΗΡ: δείτε Πώς µπορώ
να... Αντικατάσταση της κασέτας µελανιού.

Παρόλο που υπάρχει δυνατότητα να χρησιµοποιήσετε ξαναγεµισµένες κασέτες ή κασέτες που δεν είναι
της ΗΡ, και οι δύο επιλογές έχουν αρκετά σοβαρά µειονεκτήµατα:

● Υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ζηµιά στον εκτυπωτή. Σε αυτήν την περίπτωση η εγγύηση του
εκτυπωτή δεν ισχύει για οποιεσδήποτε επιδιορθώσεις στον εκτυπωτή που σχετίζονται µε την κασέτα
ή για οποιαδήποτε προβλήµατα που οφείλονται σε ακαθαρσίες µελανιού.

● Κατά συνέπεια θα ακυρωθεί η εγγύηση για όλες τις κεφαλές εκτύπωσης του ίδιου χρώµατος που
χρησιµοποιούνται στον εκτυπωτή, εκτός εάν, και µέχρι να, αντικατασταθεί ολόκληρο το σύστηµα
µελανιών (συµπεριλαµβανοµένων και των αγωγών µελανιού).

● Η ποιότητα εκτύπωσης µπορεί να χειροτερεύσει.

● Ο εκτυπωτής δεν µπορεί να εκτιµήσει τη στάθµη µελανιού στην κασέτα και αναφέρει ότι είναι κενή.

Εάν αποφασίσετε να χρησιµοποιήσετε ξαναγεµισµένες κασέτες, χρειάζεται να ακολουθήσετε τις παρακάτω
οδηγίες ώστε ο εκτυπωτής να χρησιµοποιήσει µια κασέτα την οποία θεωρεί ότι είναι κενή.

1. Εγκαταστήστε την κασέτα στον εκτυπωτή. ∆είτε Πώς µπορώ να.. Αντικατάσταση της κασέτας
µελανιού

2. Ο εκτυπωτής βλέπει ότι η κασέτα είναι άδεια και ζητάει την αντικατάστασή της.

Εµφανίζεται το ακόλουθο µήνυµα στο µπροστινό πίνακα.

XX: Όνοµα µελανιού (K: Μαύρο, Lm: Ανοιχτό µατζέντα, Lc: Ανοιχτό κυανό)

XX: Όνοµα µελανιού (C: Κυανό M: Ματζέντα Y: Κίτρινο)
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3. Πατήστε το κουµπί ▼ και το κουµπί CANCEL (ΑΚΥΡΩΣΗ) ταυτόχρονα, και κρατήστε τα πατηµένα
για τουλάχιστον δύο δευτερόλεπτα.

4. Ο µπροστινός πίνακας εµφανίζει µια σειρά από προειδοποιητικά µηνύµατα. Απαντώντας σε κάθε ένα
από τα µηνύµατα αυτά, πατήστε το κουµπί CANCEL (ΑΚΥΡΩΣΗ) για να ακυρώσετε τη διαδικασία ή
το κουµπί OK για να επιβεβαιώσετε την επιθυµία σας να συνεχίσετε.

ΠΡΟΣΟΧΗ Μην πατήσετε το κουµπί OK στο επόµενο βήµα εάν δεν έχετε διαβάσει και
πλήρως κατανοήσει πώς επηρεάζεται η εγγύησή σας από τη χρήση µη HP µελανιού.

Πατήστε το κουµπί CANCEL (ΑΚΥΡΩΣΗ) για να ακυρώσετε τη διαδικασία, ή το κουµπί OK για να την
επιβεβαιώσετε.

Πατήστε το κουµπί CANCEL (ΑΚΥΡΩΣΗ) για να ακυρώσετε τη διαδικασία, ή το κουµπί OK για να την
επιβεβαιώσετε.

Πατήστε το κουµπί CANCEL (ΑΚΥΡΩΣΗ) για να ακυρώσετε τη διαδικασία, ή το κουµπί OK για να την
επιβεβαιώσετε.

5. Επιλέξτε CONFIRM NON-HP (ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΤΙ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ HP)χρησιµοποιώντας τα
κουµπιά ▼ ή ▲, και πατήστε τα κουµπιά SHIFT (ΑΛΛΑΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) και OK ταυτόχρονα για την
αποδοχή και ολοκλήρωση της διαδικασίας. Η κασέτα τότε γίνεται δεκτή, αλλά δεν υπάρχουν
διαθέσιµες πληροφορίες για τη στάθµη του µελανιού.

Εάν εισάγετε µια νέα µη HP κασέτα, αυτόµατα εισάγεται η ίδια διαδικασία µε την παραπάνω. ∆ε χρειάζεται
να πατήσετε τα κουµπιά ▼ και CANCEL (ΑΚΥΡΩΣΗ) .
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Αποθήκευση και απόρριψη κασετών µελανιού
ΠΡΟΣΟΧΗ Τοποθετήστε την χρησιµοποιηµένη κασέτα µελανιού µε ασφάλεια σε µια πλαστική
σακούλα και απορρίψτε την ως βιοµηχανικό απόβλητο. Τηρήστε όλους τους κανονισµούς σχετικά
µε την απόρριψη κασετών µελανιού.

Σηµείωση Οι κασέτες µελανιών HP πρέπει να εγκατασταθούν πριν την ηµεροµηνία “Install
By” (Εγκατάσταση Μέχρι) που είναι τυπωµένη στην κασέτα. Η χρήση κασέτας µελανιού για
περισσότερους από 3 µήνες µετά την ηµεροµηνία “Install By (Εγκατάσταση Μέχρι)” µπορεί να
προκαλέσει µείωση στην ποιότητα εκτύπωσης ή δυσλειτουργία του εκτυπωτή.

Αποθηκεύστε τις κασέτες µελανιού σε ξηρό, δροσερό και σκοτεινό χώρο.

Χρησιµοποιείτε πάντα τα συνιστώµενα αναλώσιµα (µέσα εκτύπωσης, µελάνια κτλ.). Η µη τήρηση
αυτής της οδηγίας µπορεί να προκαλέσει φτωχή ποιότητα εκτύπωσης ή βλάβη λειτουργίας.
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Φιάλη Μελανιού προς Απόρριψη HP 790
Η Φιάλη Μελανιού προς Απόρριψη HP 790 χρησιµοποιείται για τη συλλογή µελανιού το οποίο εκκενώνεται
από τον εκτυπωτή κατά τη διάρκεια των διαδικασιών καθαρισµού. Χρησιµοποιείτε µόνο τη συνιστώµενη
από εµάς Φιάλη Μελανιού προς Απόρριψη HP 790.

ΠΡΟΕΙ∆/ΣΗ! Το µελάνι προς απόρριψη είναι εύφλεκτο. Κρατάτε την φιάλη µελανιού προς
απόρριψη της HP που περιέχει µελάνι προς απόρριψη µακριά από γυµνές φλόγες, σπινθήρες ή
άλλες πηγές ανάφλεξης.

ΠΡΟΕΙ∆/ΣΗ! Αποφύγετε την επαφή των µελανιών µε το δέρµα, τα µάτια και τα ρούχα.

Αµέσως ξεπλύνετε το δέρµα µε νερό και σαπούνι.

Μην αφήνετε ρούχα που εµποτίστηκαν µε µελάνι να έρθουν σε επαφή µε το δέρµα.

Χρησιµοποιήστε ένα εγκεκριµένο σταθµό καθαρισµού µατιών εάν εισχωρήσει µελάνι στα µάτια
σας και επισκεφθείτε γιατρό εάν είναι απαραίτητο.

Εάν δεν υπάρχει διαθέσιµος εγκεκριµένος σταθµός καθαρισµού µατιών, ξεπλύνετε τα µάτια σας
µε κρύο νερό και επισκεφθείτε γιατρό εάν είναι απαραίτητο.

Μην καταπίνετε το µελάνι. Εάν το καταπιείτε, µην προκαλέσετε εµετό αλλά αναζητήστε άµεση
ιατρική φροντίδα.

ΠΡΟΕΙ∆/ΣΗ! Χρησιµοποιείτε µόνο φιάλη µελανιού προς απόρριψη της HP. Η φιάλη πρέπει να
εγκατασταθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες, διαφορετικά το µελάνι προς απόρριψη µπορεί να
υπερχειλίσει.

Μία φιάλη µελανιού προς απόρριψη της HP πρέπει να βρίσκεται πάντα εγκατεστηµένη πριν τεθεί
σε λειτουργία ο εκτυπωτής. Αυτόµατοι και µη αυτόµατοι κύκλοι λειτουργίας παράγουν µελάνι
προς απόρριψη το οποίο πρέπει να συλλέγεται σε µια φιάλη µελανιού προς απόρριψη της HP.

Προληπτικά µέτρα χειρισµού της φιάλης µελανιού προς απόρριψη
ΠΡΟΕΙ∆/ΣΗ! Πρέπει πάντα να κλείνετε σφιχτά το καπάκι µιας γεµάτης ή µισογεµάτης φιάλης
µελανιού προς απόρριψη της HP αφού την αφαιρέσετε από τον εκτυπωτή, για την αποφυγή
υπερχειλίσεων.

Η Φιάλη Μελανιού προς Απόρριψη της HP περιέχει οργανικούς διαλύτες και πρέπει να
απορρίπτεται σύµφωνα µε τους τοπικούς, κρατικούς και κοινοτικούς κανονισµούς.

ΠΡΟΕΙ∆/ΣΗ! Χρησιµοποιείτε πάντα και τα δύο χέρια για την αφαίρεση και µεταφορά µιας
φιάλης µελανιού προς απόρριψη της HP.

Κρατάτε όρθια τη φιάλη µελανιού προς απόρριψη της HP. Μην την τοποθετείτε σε τραπέζια ή
ράφια από όπου θα µπορούσε να πέσει.
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Καθαριστικό Υγρό Καλύπτρας HP 790
Το Καθαριστικό Υγρό Καλύπτρας HP 790 χρησιµοποιείται για τον καθαρισµό και τη συντήρηση της µονάδας
καλύπτρας. Το καθαριστικό υγρό της καλύπτρας της HP βγαίνει σε συσκευασία των έξι φιαλών, η κάθε µια
των οποίων περιέχει 100 ml καθαριστικού υγρού.

ΠΡΟΕΙ∆/ΣΗ! Αποφύγετε την επαφή των µελανιών µε το δέρµα, τα µάτια και τα ρούχα.

Αµέσως ξεπλύνετε το δέρµα µε νερό και σαπούνι.

Μην αφήνετε ρούχα που εµποτίστηκαν µε µελάνι να έρθουν σε επαφή µε το δέρµα.

Χρησιµοποιήστε ένα εγκεκριµένο σταθµό καθαρισµού µατιών εάν εισχωρήσει µελάνι στα µάτια
σας και επισκεφθείτε γιατρό εάν είναι απαραίτητο.

Εάν δεν υπάρχει διαθέσιµος εγκεκριµένος σταθµός καθαρισµού µατιών, ξεπλύνετε τα µάτια σας
µε κρύο νερό και επισκεφθείτε γιατρό εάν είναι απαραίτητο.

Μην καταπίνετε το µελάνι. Εάν το καταπιείτε, µην προκαλέσετε εµετό αλλά αναζητήστε άµεση
ιατρική φροντίδα.
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Καθαριστικό Υγρό του Καθαριστήρα και Σταγονόµετρο
 HP 790

Το Καθαριστικό Υγρό του Καθαριστήρα και το Σταγονόµετρο HP 790 χρησιµοποιούνται για τον καθαρισµό
και τη συντήρηση των λεπίδων του καθαριστήρα. Το Καθαριστικό Υγρό του Καθαριστήρα HP 790 έρχεται
συσκευασµένο σε έξι φιάλες, η κάθε µια των οποίων περιέχει 100 ml, και δέκα σταγονόµετρα.

ΠΡΟΕΙ∆/ΣΗ! Αποφύγετε την επαφή των µελανιών µε το δέρµα, τα µάτια και τα ρούχα.

Αµέσως ξεπλύνετε το δέρµα µε νερό και σαπούνι.

Μην αφήνετε ρούχα που εµποτίστηκαν µε µελάνι να έρθουν σε επαφή µε το δέρµα.

Χρησιµοποιήστε ένα εγκεκριµένο σταθµό καθαρισµού µατιών εάν εισχωρήσει µελάνι στα µάτια
σας και επισκεφθείτε γιατρό εάν είναι απαραίτητο.

Εάν δεν υπάρχει διαθέσιµος εγκεκριµένος σταθµός καθαρισµού µατιών, ξεπλύνετε τα µάτια σας
µε κρύο νερό και επισκεφθείτε γιατρό εάν είναι απαραίτητο.

Μην καταπίνετε το µελάνι. Εάν το καταπιείτε, µην προκαλέσετε εµετό αλλά αναζητήστε άµεση
ιατρική φροντίδα.
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Καθαριστικά Βουρτσάκια της HP
Τα καθαριστικά βουρτσάκια της HP χρησιµοποιούνται για τον καθαρισµό κάποιων τµηµάτων του εκτυπωτή
σας. Είναι ειδικά σχεδιασµένα για να µην προκαλέσουν ζηµιά στον εκτυπωτή σας. Είναι σχεδιασµένα έτσι
ώστε να µην αφήνουν σωµατίδια ή ίνες στον εκτυπωτή καθώς εκτελείτε τις διαδικασίες καθαρισµού.
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Κιτ Αποθήκευσης HP 790
Το Κιτ Αποθήκευσης του Συστήµατος Μελανιών HP 790 χρησιµοποιείται για την προστασία των αγωγών
του µελανιού και των κεφαλών εκτύπωσης όταν ο εκτυπωτής έχει απενεργοποιηθεί για λιγότερο από
τέσσερις εβδοµάδες και για την εκκίνηση του συστήµατος µελανιού όταν ο εκτυπωτής ενεργοποιηθεί ξανά.
Το Κιτ Αποθήκευσης του Συστήµατος Μελανιών HP 790 περιέχει έξι Κασέτες Υγρού Αποθήκευσης του
Συστήµατος Μελανιού και έξι Κασέτες Καθαρισµού του Συστήµατος Μελανιού.
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Κιτ Καθαρισµού του Συστήµατος Μελανιών HP 790
Το Κιτ Καθαρισµού του Συστήµατος Μελανιού της HP χρησιµοποιείται για την προσπάθεια επαναφοράς
των κεφαλών εκτύπωσης σε λειτουργική κατάσταση και του καθαρισµού των αγωγών του µελανιού όταν
ο εκτυπωτής έχει απενεργοποιηθεί για λιγότερο από δύο εβδοµάδες. Το Κιτ Καθαρισµού του Συστήµατος
Μελανιού της HP περιέχει έξι κασέτες Καθαριστικού Υγρού και έξι Κασέτες Καθαρισµού του Συστήµατος
Μελανιού.
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13 Πληροφορίες για τη διαχείριση των
αποβλήτων

Είναι ευθύνη του ιδιοκτήτη του εκτυπωτή να εξασφαλίσει την απόρριψη των αποβλήτων σύµφωνα µε όλους
τους τοπικούς, κρατικούς και κοινοτικούς κανονισµούς.

Υπάρχουν αναγνωρισµένες εταιρίες διαχείρισης αποβλήτων οι οποίες έχουν εξουσιοδοτηθεί από τις
τοπικές αρχές για την διαχείριση της συλλογής και απόρριψης των αποβλήτων και οι οποίες µπορούν να
διαχειριστούν τα απόβλητα για λογαριασµό σας.

Συνιστούµε να έρθετε σε επαφή µε τις τοπικές αρχές για ένα κατάλογο µε τις εξουσιοδοτηµένες εταιρίες, ή
µπορείτε να ψάξετε για την κοντινότερη εξουσιοδοτηµένη εταιρία διαχείρισης αποβλήτων στο διαδίκτυο.

Βεβαιωθείτε ότι οποιαδήποτε εταιρία απόρριψης αποβλήτων µε την οποία θα εµπλακείτε για την αποστολή
αυτή µπορεί να σας προµηθεύσει µε τις απαραίτητες πιστοποιήσεις οι οποίες αποδεικνύουν την
εξουσιοδότησής της να διαχειρίζεται και να απορρίπτει νόµιµα τα απόβλητα.

Θεωρείστε ο κατά το νόµο υπεύθυνος για τη µη απόρριψη των αποβλήτων σύµφωνα µε την τοπική, κρατική
και κοινοτική νοµοθεσία.

Όταν έχετε καταλήξει σε αναγνωρισµένη εταιρία διαχείρισης αποβλήτων, χρειάζεται να ξέρετε το είδος των
χηµικών που πρόκειται να απορριφθούν και χρειάζεται να αποφασίσετε για το είδος της συµφωνίας που
ταιριάζει καλύτερα στις απαιτήσεις σας.

Χρειάζεται να γνωρίζουν το κοινό όνοµα ή τον χηµικό αριθµό CAS του κύριου διαλύτη που περιέχεται στα
αναλώσιµα. Οι πληροφορίες αυτές µπορούν να βρεθούν στα Material Safety Data Sheets (MSDS) (Φύλλα
∆εδοµένων Ασφάλειας Υλικών) που υπάρχουν για όλα τα αναλώσιµα στη διεύθυνση http://www.hp.com/
hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/index.html
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Υπάρχουν συνήθως δύο είδη υπηρεσιών απόρριψης αποβλήτων. Η καταλληλότερη υπηρεσία εξαρτάται
από τον όγκο παραγωγής των αποβλήτων σας:

● Με τη φιάλη και τηλεφωνική κλήση για συλλογή: αυτή ίσως είναι η καταλληλότερη επιλογή για
χαµηλούς όγκους παραγωγής γιατί αποφεύγονται τα γενικά έξοδα που σχετίζονται µε τη διευθέτηση
και εξασφάλιση ασφαλούς προσωρινής αποθήκευσης. Μπορείτε να παραγγείλετε αυτές τις φιάλες
βάσει των αναγκών από τον τοπικό έµπορο HP.

● Αποθήκευση σε κατάλληλο δοχείο για διαλύτες και τακτική συλλογή: αυτή ίσως είναι η καταλληλότερη
επιλογή για υψηλούς όγκους παραγωγής αποβλήτων. Μια αναγνωρισµένη εταιρία διαχείρισης
αποβλήτων µπορεί να σας συµβουλέψει για το πώς µπορεί να γίνει αυτό µε ασφάλεια και σύµφωνα
µε τις τοπικές κατευθυντήριες γραµµές και τη νοµοθεσία.
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Γενικές συστάσεις
● Η Φιάλη Μελανιού προς Απόρριψη HP 790 είναι ειδικά σχεδιασµένη για να αντέχει στη χηµική

επίδραση του µελανιού προς απόρριψη. Μη χρησιµοποιείτε άλλα είδη δοχείων ή φιαλών για τη
συλλογή του υγρού. Συµβουλευτείτε την εταιρία διαχείρισης των αποβλήτων σας για την εξασφάλιση
της τήρησης σωστών και ασφαλών διαδικασιών.

● Μην απορρίπτετε υλικά µέσω του υγειονοµικού υπονόµου ή των αποχετεύσεων. Η απόρριψη
επικίνδυνων αποβλήτων ελέγχεται από τοπικούς, κρατικούς και κοινοτικούς κανονισµούς.

● Αποθηκεύστε τη γεµάτη φιάλη σε ένα χώρο που έχει προετοιµαστεί για το σκοπό αυτό µέχρι την
αποµάκρυνσή της από την εταιρία διαχείρισης αποβλήτων για απόρριψη. Ελάτε σε επαφή µε τις
τοπικές αρχές για τις απαιτήσεις ή συµβουλές σχετικά µε τη φύλαξη επικίνδυνων αποβλήτων.

● Η φιάλη είναι εφοδιασµένη µε µη αποσπώµενο πώµα για το ασφαλές κλείσιµό της ώστε να αποτραπεί
χύσιµο κατά τη διάρκεια του χειρισµού και της µεταφοράς της.

● Χρησιµοποιήστε γάντια λατέξ µιας χρήσης ή µε επικάλυψη νιτριλίου (Nitrile(R)) για το χειρισµό ή τη
µεταφορά της φιάλης όταν γεµίσει.

● Εάν αδειάζετε την φιάλη της HP σε µεγαλύτερο δοχείο, χρησιµοποιήστε το δοχείο αποκλειστικά για
αυτό το χηµικό. Ποτέ µην αναµειγνύετε αυτό το χηµικό µε άλλα χηµικά στο ίδιο δοχείο. Αυτό αποτελεί
σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια.
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14 Πληροφορίες για τα µενού του
µπροστινού πίνακα

Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τη δοµή και τις λειτουργίες των µενού του χρήστη.

● Λειτουργίες µενού

● Το µενού & τα µηνύµατα INK (ΜΕΛΑΝΙ)

● Το µενού MEDIA (ΜΕΣΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ)

● Το µενού MEDIA REG (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΣΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ)

● Βαθµονόµηση προώθησης µέσου εκτύπωσης

● Το µενού PH. MAIN (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ)

● Το µενού PH.RECOVERY (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ)

● Το µενού FEED (ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΗΣΗ)

● Το µενού PRINTER (ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ)

● Το µενού ADJUST (ΡΥΘΜΙΣΗ)

● Το µενού SETUP (ΑΡΧΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)
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Λειτουργίες µενού
Όταν πατιέται το κουµπί ONLINE (ΑΜΕΣΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ) στην κατάσταση της ανενεργής άµεσης σύνδεσης,
ο εκτυπωτής περνάει στην κατάσταση εκτός σύνδεσης. Μία οµάδα µενού εµφανίζεται στο µπροστινό
πίνακα και ενεργοποιούνται οι λειτουργίες των µενού.

SHIFT (ΑΛΛΑΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)

SHIFT (ΑΛΛΑΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)

∆οµή µενού
Το µενού του Μπροστινού πίνακα έχει την ακόλουθη δοµή:

● Οµάδα µενού — το µενού αυτό εµφανίζεται σε πρώτο επίπεδο. Κάποια µενού έχουν πολλά υποµενού.

● Μενού δεύτερου επιπέδου — αυτά είναι υποµενού της οµάδας του ανώτερου µενού.

● Παράµετροι — επιλέγοντας ένα στοιχείο από ένα µενού, µπορείτε να επιλέξετε µια τιµή ή µια εντολή
ή να εισάγετε µια τιµή.

Κάνοντας επιλογές και ρυθµίσεις στο µπροστινό πίνακα

Ορισµός µιας ρύθµισης

1. Επιλέξτε ένα µενού µε τα κουµπιά βέλη.

Για παράδειγµα, επιλέξτε το µενού MEDIA REG (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΣΟΥ ΕΚΤΥΠ.) µε το κουµπί ▼.

2. Κάντε µια επιλογή στο µενού MEDIA REG (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΣΟΥ ΕΚΤΥΠ.) µε τα κουµπιά ▲ και ▼.

Για παράδειγµα, επιλέξτε PRINT MODE (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ). Μπορείτε να επιστρέψετε στο
βήµα 1 πατώντας το κουµπί ◄.
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3. Για να αλλάξετε τη ρύθµιση της επιλογής που εµφανίζεται, πατήστε το κουµπί OK.

4. Επιλέξτε µια ρύθµιση µε τα κουµπιά ▲ και ▼.

Επιλέξτε 01 : FINE (ΚΑΛΗ).

5. Πατήστε το κουµπί OK για επιβεβαίωση της παραµέτρου και επιστρέψτε στο βήµα 2.

Ορισµός µιας τιµής

Το ακόλουθο παράδειγµα περιγράφει τη MEDIA ADV. VALUE (ΤΙΜΗ ΠΡΟΩΘ. ΜΕΣΟΥ ΕΚΤΥΠ.) στο
µενού ADJUST (ΡΥΘΜΙΣΗ).

1. Επιλέξτε ένα µενού µε τα κουµπιά βέλη.

Επιλέξτε το µενού ADJUST (ΡΥΘΜΙΣΗ) µε το κουµπί ◄.

2. Επιλέξτε ένα µενού µε τα κουµπιά ▲ και ▼.

Επιλέξτε τη MEDIA ADV. VALUE (ΤΙΜΗ ΠΡΟΩΘ. ΜΕΣΟΥ ΕΚΤΥΠ.). Μπορείτε να επιστρέψετε στο
βήµα 1 πατώντας το κουµπί ◄.

3. Πατήστε το κουµπί OK.

4. Επιλέξτε το ψηφίο προς τροποποίηση χρησιµοποιώντας τα κουµπιά ◄ και ►.
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5. Αλλάξτε την τιµή µε τα κουµπιά ▲ και ▼.

Σηµείωση Για να δείτε τον πλήρη κατάλογο µε τους διαθέσιµους χαρακτήρες, ανατρέξτε
στον παρακάτω κατάλογο χαρακτήρων.

6. Πατήστε το κουµπί OK για επιβεβαίωση της τιµής και επιστρέψτε στο βήµα 2.

Λίστα χαρακτήρων

Οµάδα κωδικών χαρακτήρων

SHIFT (ΑΛΛΑΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) ▼, SHIFT (ΑΛΛΑΓΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) ▲

Χαρακτήρας

▼, ▲

Σύµβολα διάστηµα, !, …

Αριθµητικά 0 έως 9

Κεφαλαία γράµµατα A έως Z

Πεζά γράµµατα a έως z

Γιαπωνέζικα Katakana: � line  

Γιαπωνέζικα Katakana: � line  

Γιαπωνέζικα Katakana: � line  

Γιαπωνέζικα Katakana: � line  

Γιαπωνέζικα Katakana: � line  

Γιαπωνέζικα Katakana: � line  

Γιαπωνέζικα Katakana: � line  

Γιαπωνέζικα Katakana: � line  

Γιαπωνέζικα Katakana: � line  

Γιαπωνέζικα Katakana: � line  

Katakana πεζά  

Ειδικοί χαρακτήρες  
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Το µενού & τα µηνύµατα INK (ΜΕΛΑΝΙ)
Αυτό το µενού INK (ΜΕΛΑΝΙ) χρησιµοποιείται για να παρουσιάζει πληροφορίες για τα µελάνια ή την
αντικατάσταση των µελανιών. Όταν πατιέται το κουµπί ▲, εµφανίζονται πληροφορίες για κάθε κασέτα
µελανιού σε διαστήµατα των τριών δευτερολέπτων.

XX: Όνοµα χρώµατος — K, Lm, Lc, Y, M, και C.

YYY: Ποσότητα υπολειπόµενου χρώµατος.

ZZ/ZZ/ZZ: Ηµεροµηνία κατασκευής της κασέτας µελανιού

Πατήστε το κουµπί SHIFT (ΑΛΛΑΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) για να δείτε πληροφορίες για την επόµενη κασέτα
χρώµατος µελανιού χωρίς να περιµένετε για τρία δευτερόλεπτα.

Πατήστε το κουµπί CANCEL (ΑΚΥΡΩΣΗ) ή ◄ για να επιστρέψετε στο προηγούµενο µενού.

Πατήστε το κουµπί ONLINE (ΑΜΕΣΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ) για να αφήσετε την παρουσίαση των µενού και να
επιστρέψετε τον εκτυπωτή στην άµεση σύνδεση.

Πατήστε το κουµπί OK για να αντικαταστήσετε µια κασέτα µελάνι. ∆είτε Πώς µπορώ να... Αντικατάσταση
της κασέτας µελανιού

Αντικατάσταση µιας άδειας κασέτας µελανιού
1. Εµφανίζεται το ακόλουθο µήνυµα στο µπροστινό πίνακα.

XX: Όνοµα µελανιού (K: Μαύρο, Lm: Ανοιχτό µατζέντα, Lc: Ανοιχτό κυανό)

XX: Όνοµα µελανιού (C: Κυανό M: Ματζέντα Y: Κίτρινο)

2. Αντικαταστήστε την κασέτα µελανιού. ∆είτε Αντικατάσταση της κασέτας µελανιού

Αντικατάσταση κασετών µελανιού κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης
Μπορείτε να αντικαταστήσετε τις κασέτες µελανιού χωρίς να διακόψετε την εκτύπωση.
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Το κάλυµµα µελανιού είναι ανοιχτό

Ο µπροστινός πίνακας σας λέει να κλείσετε το κάλυµµα µελανιού. Η εκτύπωση συνεχίζεται µέχρι την
εξάντληση όλου του µελανιού του συστήµατος. ∆εν αρχίζει η παροχή µελανιού από την καινούργια κασέτα
µέχρι να κλείσετε το καπάκι του µελανιού.

Εάν εξαντληθεί όλο το µελάνι στο σύστηµα, ενεργοποιείται η κατάσταση προσωρινής διακοπής και η
εκτύπωση διακόπτεται µέχρι να κλείσετε το καπάκι του µελανιού. Για να επανεκκινήσετε την εκτύπωση,
κλείστε το καπάκι του µελανιού και πατήστε το κουµπί ONLINE (ΑΜΕΣΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ).

Η κασέτα µελανιού είναι κενή

Η εκτύπωση συνεχίζεται µέχρι την εξάντληση όλου του µελανιού του συστήµατος. Εάν αντικαταστήσετε
την κασέτα, η εκτύπωση συνεχίζεται χωρίς διακοπή.

Εάν δεν αντικαταστήσετε την κασέτα µελανιού και εξαντληθεί όλο το µελάνι στο σύστηµα, ενεργοποιείται
η κατάσταση προσωρινής διακοπής και η εκτύπωση διακόπτεται.

Για να επανεκκινήσετε την εκτύπωση, κλείστε το καπάκι του µελανιού και πατήστε το κουµπί ONLINE
(ΑΜΕΣΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ).
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Το µενού MEDIA (ΜΕΣΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ)
Αυτό το µενού χρησιµοποιείται για να παρουσιάζει πληροφορίες για τα µέσα εκτύπωσης ή την
αντικατάσταση των µέσων εκτύπωσης. Όταν πατάτε το κουµπί ◄, εµφανίζονται πληροφορίες για τα µέσα
εκτύπωσης σε διαστήµατα των τριών δευτερολέπτων.

Για πρόσβαση στο µενού MEDIA (ΜΕΣΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ):

1. Πατήστε το κουµπί ONLINE (ΑΜΕΣΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ).

2. Πατήστε το κουµπί ◄ για να δείτε πληροφορίες για τα µέσα εκτύπωσης.

Ρολό µέσου εκτύπωσης:

Κοµµένο φύλλο:

Ένθεση:

XXXXXX: τύπος µέσου εκτύπωσης

YYY: πλάτος µέσου εκτύπωσης

ZZZ: µήκος µέσου εκτύπωσης

Πατήστε τα κουµπιά CANCEL (ΑΚΥΡΩΣΗ) και ◄ για να εµφανιστεί το κεντρικό µενού σε κατάσταση
εκτός σύνδεσης.

Πατήστε το κουµπί ONLINE (ΑΜΕΣΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ) για να γυρίσετε τον εκτυπωτή στην άµεση σύνδεση.

Πατήστε το κουµπί OK για να αλλάξετε τις ρυθµίσεις του µέσου εκτύπωσης.
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Το µενού MEDIA REG (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΣΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ)
Χρησιµοποιείστε το µενού MEDIA REG (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΣΟΥ ΕΚΤΥΠ.)  για να καταχωρήσετε ή να
τροποποιήσετε τις παραµέτρους τύπου του µέσου εκτύπωσης ή να δηµιουργήσετε νέους τύπους µέσου
εκτύπωσης στον εκτυπωτή. Για λεπτοµέρειες σε σχέση µε τη διαδικασία, δείτε Πώς µπορώ να... ∆ιαχείρηση
τύπων µέσων εκτύπωσης.

Για πρόσβαση στο µενού MEDIA REG (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΣΟΥ ΕΚΤΥΠ.) :

1. Πατήστε το κουµπί ONLINE (ΑΜΕΣΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ).

2. Πατήστε το κουµπί ▼ για να δείτε τις επιλογές του µενού MEDIA REG (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΣΟΥ
ΕΚΤΥΠ.).

Επιλογή ενός αριθµού τύπου µέσου εκτύπωσης (SELECT MEDIA)
Επιλέξτε τον αριθµό τύπου του µέσου εκτύπωσης που σκοπεύετε να τροποποιήσετε ή να δηµιουργήσετε.
Μπορείτε να επιλέξετε από το 01 έως το 20.

Παράµετροι: αριθµός τύπου µέσου εκτύπωσης (01 έως 20).

Σηµείωση Όλες οι αλλαγές ρυθµίσεων στο µενού MEDIA REG (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΣΟΥ
ΕΚΤΥΠ.) ισχύουν για το µέσο εκτύπωσης που επιλέγετε ή δηµιουργείτε στην επιλογή SELECT
MEDIA (ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΣΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ).

Εισαγωγή ενός ονόµατος τύπου µέσου εκτύπωσης (RENAME MEDIA)
Μετονοµάστε ένα τύπο µέσου εκτύπωσης που θέλετε να τροποποιήσετε ή να δηµιουργήσετε.

Ονοµάστε τον τύπο µέσου εκτύπωσης χρησιµοποιώντας µέχρι έξι χαρακτήρες (ή σύµβολα). ∆είτε Λίστα
χαρακτήρων στο Πληροφορίες για µενού. για µια λίστα χαρακτήρων.

Παράµετροι: ένα εξαψήφιο όνοµα (σύµβολο, αλφαριθµητικό, γιαπωνέζικο σύµβολο κατακάνα, άλλο)

Τιµή προώθησης µέσου εκτύπωσης (MEDIA ADV VALUE)
Χρησιµοποιήστε αυτήν την επιλογή για να ρυθµίσετε την τιµή προώθησης του µέσου εκτύπωσης για τον
επιλεγµένο τύπο µέσου εκτύπωσης. Η τιµή αυτή µπορεί να βρεθεί από την εκτύπωση Προώθηση Μέσου
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Εκτύπωσης. ∆είτε Πώς µπορώ να ... Βαθµονόµηση προώθησης µέσου εκτύπωσης για τη διαδικασία βήµα
προς βήµα.

Σηµείωση Η τιµή αυτή εφαρµόζεται από τη ρύθµιση του µπροστινού πίνακα του εκτυπωτή µόνο
εάν η επιλογή ADVANCE PREF (ΠΡΟΤΙΜ. ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ) είναι ρυθµισµένη στο FRONT PANEL
(ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ).

Παράµετροι: XXX.XX% (97,00 έως 103,00%)

Προεπιλεγµένη από τον κατασκευαστή τιµή προώθησης του µέσου
εκτύπωσης (MFNG VAL)
Η επιλογή αυτή εµφανίζει την προεπιλεγµένη τιµή προώθησης του µέσου εκτύπωσης, η οποία είναι
ρυθµισµένη από τον κατασκευαστή. Η τιµή αυτή δε µπορεί να τροποποιηθεί από το χρήστη. Πατήστε OK
για να έχετε πρόσβαση στην επιλογή ρύθµισης της οριζόµενης από το χρήστη τιµής προώθησης του µέσου
εκτύπωσης.

Τιµή χρόνου στεγνώµατος (DRY TIME VALUE)
Χρησιµοποιήστε αυτήν την επιλογή για να ορίσετε το χρονικό διάστηµα που ο µηχανισµός µεταφοράς των
κεφαλών κάνει διακοπή ανάµεσα στα περάσµατα εκτυπώσεων για τον επιλεγµένο τύπο µέσου εκτύπωσης.

Παράµετροι: τριψήφιος χρόνος σε δευτερόλεπτα.

Ρύθµιση κατάστασης εκτύπωσης (PRINT MODE)
Χρησιµοποιήστε αυτήν την επιλογή για να ορίσετε την προεπιλεγµένη ποιότητα εκτύπωσης για τον
επιλεγµένο τύπο µέσου εκτύπωσης.

Σηµείωση Η τιµή αυτή εφαρµόζεται από τη ρύθµιση του µπροστινού πίνακα του εκτυπωτή µόνο
εάν η επιλογή PRINT MODE PREF (ΠΡΟΤΙΜ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΤΥΠ.) είναι ρυθµισµένη στο 
FRONT PANEL (ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ).
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Παράµετροι:

● NORMAL (ΚΑΝΟΝΙΚΗ) (4-περάσµατα)

● H-QUALITY (ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ) (8-περάσµατα)

● H-DENSITY (ΥΨΗΛΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ) (8-περάσµατα)

● H-QUALITY2 (ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 2)

● H-DENSITY2 (ΥΨΗΛΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 2)

● FAST (ΓΡΗΓΟΡΗ) (4 περάσµατα)

● DRAFT (ΠΡΟΧΕΙΡΗ) (2-περάσµατα)

● FINE DRAFT (ΚΑΛΗ ΠΡΟΧΕΙΡΗ)

Ρύθµιση κατεύθυνσης εκτύπωσης (PRINT DIRECTION)
Για τον επιλεγµένο τύπο µέσου εκτύπωσης, χρησιµοποιήστε αυτήν την επιλογή για να ορίσετε εκτύπωση
διπλής κατεύθυνσης έτσι ώστε ο µηχανισµός µεταφοράς εκτύπωσης να εναποθέτει µελάνι στο µέσο
εκτύπωσης σε κάθε πέρασµα, ή εκτύπωση µονής κατεύθυνσης έτσι ώστε ο µηχανισµός µεταφοράς
εκτύπωσης να εναποθέτει µελάνι στο µέσο εκτύπωσης µια φορά σε κάθε δεύτερο πέρασµα.

Παράµετροι:

● BIDIR (∆ΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘ.) — Η εκτύπωση διπλής κατεύθυνσης δίνει υψηλότερες ταχύτητες
εκτύπωσης µε ελαφρώς χαµηλότερη ποιότητα εκτύπωσης και είναι περισσότερο κατάλληλη για
κείµενα και γραµµικές παραστάσεις.

● UNIDIR (ΜΟΝΗΣ ΚΑΤΕΥΘ.) — Η εκτύπωση µονής κατεύθυνσης δίνει χαµηλότερες ταχύτητες
εκτύπωσης αλλά µε υψηλότερη ποιότητα εκτύπωσης.

Χρόνος ισοπέδωσης (FLATTEN TIME)
Οι συνθήκες εκτύπωσης µπορεί να επηρεάσουν το µέσο εκτύπωσης όταν ο εκτυπωτής δεν έχει εκτυπώσει
για κάποιο χρονικό διάστηµα, και η ποιότητα εκτύπωσης µπορεί να επηρεαστεί από ζάρες ή λεκέδες στις
άκρες του µέσου εκτύπωσης λόγω υγρασίας και σκόνης. Παραδείγµατος χάριν, εάν εκτυπώνετε
χρησιµοποιώντας µια υψηλότερη θερµοκρασία θερµαντήρα, αυτό µπορεί να προκαλέσει ζάρες, οπότε
µπορείτε να ορίσετε ένα χαµηλότερο χρόνο για να διατηρήσετε το µέσο εκτύπωσης στην καλύτερη δυνατή
κατάσταση. Η επιλογή FLATTEN MEDIA (ΙΣΟΠΕ∆ΩΣΗ ΜΕΣΟΥ ΕΚΤΥΠ.) αυτόµατα τροφοδοτεί και τυλίγει
πίσω το µέσο εκτύπωσης πριν αρχίσει η εκτύπωση.

Εάν δεν γίνει λήψη δεδοµένων και το καθορισµένο όριο χρόνου περάσει, τότε η άκρη του ρολού του µέσου
εκτύπωσης τροφοδοτείται, µέσω της διαδροµής του µέσου εκτύπωσης, στο πίσω κάλυµµα αυτόµατα. Εάν
η µπροστινή άκρη του ρολού του µέσου εκτύπωσης ήδη βρίσκεται στο πίσω κάλυµµα, η διαδικασία δεν
εκτελείται.

Ο εκτυπωτής εκτελεί αυτόµατα τη διαδικασία όταν απενεργοποιηθεί˙ η άκρη του ρολού του µέσου
εκτύπωσης τροφοδοτείται µέσω της διαδροµής του µέσου εκτύπωσης στο πίσω κάλυµµα. Όταν
χρησιµοποιείται το καρούλι τυλίγµατος, ο εκτυπωτής απενεργοποιείται χωρίς να τροφοδοτήσει το µέσο
εκτύπωσης µέσω της διαδροµής του.
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Παράµετροι:

● NONE (ΚΑΜΙΑ) — Επιλέξτε αυτήν την παράµετρο όταν χρησιµοποιείτε τον εκτυπωτή σας συνεχώς
και ο τύπος του µέσου εκτύπωσης δε ζαρώνει.

● 30 min — Το µέσο εκτύπωσης οδηγείται µέσω της διαδροµής του εάν δεν υπάρξει εκτύπωση για
περισσότερα από 30 λεπτά. Εάν η εκτύπωση αρχίσει πριν το διάλειµµα των 30 λεπτών, το µέσο
εκτύπωσης οδηγείται µέσα από την διαδροµή του µε την έναρξη της εκτύπωσης. Επιλέξτε αυτήν την
παράµετρο όταν ο εκτυπωτής εκτυπώνει συχνά σε περιβάλλον υψηλής υγρασίας και το µέσο
εκτύπωσης είναι εξαιρετικά ζαρωµένο.

● 1 hour — Το µέσο εκτύπωσης οδηγείται µέσω της διαδροµής του εάν δεν υπάρξει εκτύπωση για
περισσότερη από 1 ώρα. Επιλέξτε αυτήν την παράµετρο όταν το διάλειµµα εκτύπωσης είναι
µεγαλύτερο από 1 ώρα και το µέσο εκτύπωσης είναι εξαιρετικά ζαρωµένο.

● 2 hours — Το µέσο εκτύπωσης οδηγείται µέσω της διαδροµής του εάν δεν υπάρξει εκτύπωση για
περισσότερες από 2 ώρες. Επιλέξτε αυτήν την παράµετρο όταν το διάλειµµα εκτύπωσης είναι
µεγαλύτερο από 2 ώρες και το µέσο εκτύπωσης είναι εξαιρετικά ζαρωµένο.

● 4 hours — Το µέσο εκτύπωσης οδηγείται µέσω της διαδροµής του εάν δεν υπάρξει εκτύπωση για
περισσότερες από 4 ώρες. Επιλέξτε αυτήν την παράµετρο όταν το διάλειµµα εκτύπωσης είναι
µεγαλύτερο από 4 ώρες και το µέσο εκτύπωσης είναι εξαιρετικά ζαρωµένο.

Χρήση του προστατευτικού άκρων του µέσου εκτύπωσης (USE EDGE
GUARD)
Χρησιµοποιήστε αυτήν την επιλογή για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τα προστατευτικά των
άκρων του µέσου εκτύπωσης για τον επιλεγµένο τύπο µέσου εκτύπωσης. Τα περιθώρια εκτύπωσης δεξιά
και αριστερά είναι 10 mm όταν τα προστατευτικά των άκρων του µέσου εκτύπωσης χρησιµοποιούνται
και 5 mm όταν δεν χρησιµοποιούνται. ∆είτε Πώς µπορώ να... Χρήση του προστατευτικού των άκρων του
µέσου εκτύπωσης.

Παράµετροι:

● YES (ΝΑΙ) — το προστατευτικό τού άκρου χρησιµοποιείται.

● NO (ΟΧΙ) — το προστατευτικό τού άκρου δε χρησιµοποιείται.

Κατάσταση προώθησης µέσου εκτύπωσης (MEDIA ADV MODE)
Χρησιµοποιήστε αυτήν την επιλογή για να ρυθµίσετε την κατάσταση προώθησης του µέσου εκτύπωσης
για τον επιλεγµένο τύπο µέσου εκτύπωσης.
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Παράµετροι:

● FWD ONLY (ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΟΝΟ) — Το µέσο εκτύπωσης τροφοδοτείται δια µέσου του εκτυπωτή µε
τον κανονικό τρόπο.

● BACK (ΠΙΣΩ) & FWD (ΜΠΡΟΣΤΑ) — Η ρύθµιση αυτή ελέγχει ότι το µέσο εκτύπωσης κινείται
ελεύθερα µέσω της διαδροµής του τροφοδοτώντας το µπρος πίσω πριν την έναρξη της εκτύπωσης.
Κάτι τέτοιο µπορεί να είναι χρήσιµο για µέσα εκτύπωσης µε κολλώδεις επιστρώσεις, οι οποίες, σε
συνδιασµό µε τη θερµότητα, µπορεί να κολλήσουν στο τύµπανο.

Σηµείωση Η ρύθµιση BACK (ΠΙΣΩ) & FWD (ΜΠΡΟΣΤΑ)) µπορεί να προκαλέσει
δηµιουργία λωρίδων.

Κατάσταση καρουλιού τυλίγµατος (TUR MODE)
Χρησιµοποιήστε αυτήν την επιλογή για να ορίσετε την κατάσταση περιτύλιξης του καρουλιού τυλίγµατος
για τον επιλεγµένο τύπο µέσου εκτύπωσης. Πρέπει να τοποθετήσετε το διακόπτη κατεύθυνσης περιτύλιξης
του καρουλιού τυλίγµατος στην ίδια θέση µε αυτήν την επιλογή. ∆είτε Πώς µπορώ να... Καθορισµός της
κατάστασης περιτύλιξης του καρουλιού τυλίγµατος.

Σηµείωση Ο Στεγνωτήρας Υψηλής Ταχύτητας HP Designjet δε µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε
το καρούλι τυλίγµατος να είναι σε TENSION (ΣΦΙΧΤΗ) κατάσταση περιτύλιξης. Παρακαλούµε
χρησιµοποιείστε τη LOOSE (ΧΑΛΑΡΗ) κατάσταση όταν χρησιµοποιείτε το Στεγνωτήρα Υψηλής
Ταχύτητας HP Designjet.

Παράµετροι:

● LOOSE (ΧΑΛΑΡΗ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗ) — Το µέσο εκτύπωσης κρέµεται χαλαρά µετά την εκτύπωση και
κατόπιν µαζεύεται στο καρούλι περιτύλιξης.

● TENSION (ΣΦΙΧΤΗ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗ) — Το µέσο εκτύπωσης µαζεύεται στο καρούλι περιτύλιξης
ταυτόχρονα µε την εκτύπωση.

Υπόδειξη Η κατάσταση TENSION (ΣΦΙΧΤΗ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗ) είναι η συνιστώµενη
κατάσταση περιτύλιξης καρουλιού ιδιαίτερα όταν εκτυπώνετε σε µακριά ρολά. Αυτό βοηθάει
στην µείωση του κινδύνου για σκεύρωµα του µέσου εκτύπωσης.

Σηµείωση Εάν δείτε δηµιουργία λωρίδων, εκτελέστε τη βαθµονόµηση Προώθησης του
Μέσου Εκτύπωσης στην κατάσταση που χρησιµοποιείτε. ∆είτε Πώς µπορώ να...

Κατάσταση µπροστινού άκρου (LEADING EDGE)
Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να καθορίσετε πώς ο εκτυπωτής ανιχνεύει τη θέση του µέσου εκτύπωσης
όταν αυτό τοποθετείται ή να κάνετε ρυθµίσεις για το µέσο εκτύπωσης στο µπροστινό πίνακα.

Σηµείωση Η ρύθµιση αυτή δεν εφαρµόζεται όταν χρησιµοποιείτε το καρούλι τυλίγµατος.
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Παράµετροι:

● NORMAL (ΚΑΝΟΝΙΚΗ) — Ανιχνεύει το µπροστινό άκρο του µέσου εκτύπωσης όταν το
αντικαταστήσετε ή το τοποθετήσετε και κατόπιν ολοκληρώνει την τοποθέτηση του µέσου εκτύπωσης
αφού ελέγξει για ασυµµετρία.

● REDUCED (ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ) — Ανιχνεύει το µπροστινό άκρο του µέσου εκτύπωσης όταν το
αντικαταστήσετε ή το τοποθετήσετε και κατόπιν ολοκληρώνει την τοποθέτηση αφού ανιχνεύσει το
άκρο του µέσου εκτύπωσης τυλίγοντάς το πίσω.

Σηµείωση Η συνιστώµενη ρύθµιση είναι η NORMAL (ΚΑΝΟΝΙΚΗ). Εάν επιλέξετε
REDUCED (ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ), ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες:

● Κόψτε την άκρη του µέσου εκτύπωσης ώστε να είναι παράλληλη µε τη γραµµή οδηγό και κατόπιν
τοποθετήστε το µέσο εκτύπωσης. Εάν η άκρη του µέσου εκτύπωσης δεν είναι ευθεία, ο
εκτυπωτής θα εναποθέσει µελάνι στο τύµπανο και αυτό µπορεί να προκαλέσει ακινητοποίηση
της κεφαλής εκτύπωσης.

● Τοποθετήστε το µέσο εκτύπωσης αφού ελέγξετε ότι δεν υπάρχουν ζάρες στην άκρη του. Ένα
ζαρωµένο µέσο εκτύπωσης µπορεί να προκαλέσει ακινητοποίηση της κεφαλής εκτύπωσης.

● Τοποθετήστε το µέσο εκτύπωσης αφού ελέγξετε ότι δεν υπάρχει ταινία ή κόλλα στην άκρη του.
Εάν χρησιµοποιήσετε µέσο εκτύπωσης µε ταινία ή κόλλα, µπορεί να προκληθεί εµπλοκή.

Ρύθµιση του επιπέδου δηµιουργίας κενού (VACUUM LEVEL)
Χρησιµοποιήστε την επιλογή VACUUM LEVEL (ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΕΝΟΥ) για να ρυθµίσετε τη δύναµη
αναρρόφησης του ανεµιστήρα κενού στο τύµπανο εκτύπωσης για τον επιλεγµένο τύπο µέσου εκτύπωσης.

Παράµετροι:

● NORMAL (ΚΑΝΟΝΙΚΟ) — Κανονικό επίπεδο αναρρόφησης ανεµιστήρα

● LOW (ΧΑΜΗΛΟ) — Χαµηλό επίπεδο αναρρόφησης ανεµιστήρα

Αρχική ρύθµιση θερµοκρασίας για το µπροστινό θερµαντήρα (FRONT
HEATER T)
Χρησιµοποιήστε αυτήν την επιλογή για να ορίσετε τη θερµοκρασία του µπροστινού θερµαντήρα για τον
επιλεγµένο τύπο µέσου εκτύπωσης.
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Παράµετροι: 15 °C έως 55 °C, ή ** για να σβήσετε το θερµαντήρα.

Σηµείωση Για µετατροπές Κελσίου/Φαρενάιτ:

F = (9 × C / 5) + 32

C = 5 × (F - 32) / 9

Σηµείωση Η τιµή αυτή εφαρµόζεται µόνο εάν η επιλογή  HEATER PREF (ΠΡΟΤΙΜ.
ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ) είναι ρυθµισµένη στο HEAT PANEL (ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ).

Αρχική ρύθµιση θερµοκρασίας για το θερµαντήρα εκτύπωσης (PRINT
HEATER T)
Χρησιµοποιήστε αυτήν την επιλογή για να ορίσετε τη θερµοκρασία του θερµαντήρα του τυµπάνου του
εκτυπωτή για τον επιλεγµένο τύπο µέσου εκτύπωσης.

Παράµετροι: 15 °C έως 55 °C, ή ** για να σβήσετε το θερµαντήρα.

Σηµείωση Για µετατροπές Κελσίου/Φαρενάιτ:

F = (9 × C / 5) + 32

C = 5 × (F - 32) / 9

Σηµείωση Η τιµή αυτή εφαρµόζεται µόνο εάν η επιλογή  HEATER PREF (ΠΡΟΤΙΜ.
ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ) είναι ρυθµισµένη στο HEAT PANEL (ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ).

Αρχική ρύθµιση θερµοκρασίας για τον πίσω θερµαντήρα (REAR
HEATER T)
Χρησιµοποιήστε αυτήν την επιλογή για να ορίσετε τη θερµοκρασία του πίσω θερµαντήρα για τον επιλεγµένο
τύπο µέσου εκτύπωσης.
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Παράµετροι: 15 °C έως 55 °C, ή ** για να σβήσετε το θερµαντήρα.

Σηµείωση Για µετατροπές Κελσίου/Φαρενάιτ:

F = (9 × C / 5) + 32

C = 5 × (F - 32) / 9

Σηµείωση Η τιµή αυτή εφαρµόζεται µόνο εάν η επιλογή  HEATER PREF (ΠΡΟΤΙΜ.
ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ) είναι ρυθµισµένη στο HEAT PANEL (ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ).

Ρύθµιση της λωρίδας χρωµάτων (COLOR STRIPE)
Μία λωρίδα χρωµάτων εκτυπώνεται σε όλα τα σχέδια. Αυτό εξασφαλίζει ότι όλα τα ακροφύσια της κεφαλής
εκτύπωσης χρησιµοποιούνται σε όλες τις εκτυπώσεις, ακόµα και εάν η εκτυπωµένη παράσταση δεν
περιλαµβάνει ορισµένα χρώµατα. Η λωρίδα χρωµάτων αποτρέπει το στέγνωµα των ακροφυσίων ακόµα
και όταν δε χρησιµοποιούνται για µεγάλο χρονικό διάστηµα επειδή δεν είναι απαραίτητα για τις εκτυπώσεις
σας. Η επιλογή αυτή ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την εκτύπωση της λωρίδας χρωµάτων για τον επιλεγµένο
τύπο µέσου εκτύπωσης.

Παράµετροι:

● OFF — ∆εν εκτυπώνει τη λωρίδα χρωµάτων.

● ON — Εκτυπώνει τη λωρίδα χρωµάτων.

Σηµείωση Η χρήση της λωρίδας χρωµάτων προσθέτει 40 mm (1,57 in) στο περιθώριο της
εκτύπωσής σας.

Σηµείωση Συνιστούµε να ρυθµίσετε τη COLOR STRIPE (ΛΩΡΙ∆Α ΧΡΩΜΑΤΩΝ) στο ON εάν
είναι δυνατόν. Εάν δεν εκτυπώνεται η λωρίδα χρωµάτων, αυτό µπορεί να επηρεάσει την απόδοση
των ακροφυσίων της κεφαλής εκτύπωσης.

Η λωρίδα χρωµάτων εκτυπώνεται στη δοκιµαστική εκτύπωση ακόµα και όταν αυτή η επιλογή
βρίσκεται στο OFF.

Ρύθµιση κατάστασης έγχυσης της κεφαλής εκτύπωσης (IMAGE
GRADIENT)
Χρησιµοποιήστε αυτήν την επιλογή για τον επιλεγµένο τύπο µέσου εκτύπωσης εάν δείτε δηµιουργία
λωρίδων ή αποπροσανατολισµένα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης και θέλετε να επιτύχετε µια πιο
σταδιακή αλλαγή στην έγχυση του µελανιού. Η επιλογή αυτή τροποποιεί την κατάσταση έγχυσης της
κεφαλής εκτύπωσης.
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Παράµετροι:

● NORMAL (ΚΑΝΟΝΙΚΗ) — Προεπιλογή

● HIGHLIGHT (ΤΟΝΙΣΜΕΝΗ) — Τροποποιεί την κατάσταση έγχυσης της κεφαλής εκτύπωσης

Υπόδειξη Η επίδραση της κατάστασης HIGHLIGHT (ΤΟΝΙΣΜΕΝΗ) στις κεφαλές εκτύπωσης
µπορεί να είναι χρήσιµη για την αποτροπή στεγνώµατος ακροφυσίων ορισµένου χρώµατος όταν
εκτυπώνετε µεγάλο αριθµό εικόνων οι οποίες δε χρησιµοποιούν το συγκεκριµένο χρώµα.

Σηµείωση Η κατάσταση HIGHLIGHT (ΤΟΝΙΣΜΕΝΗ) µειώνει την ταχύτητα εκτύπωσης. Σας
συµβουλεύουµε να καθαρίσετε τις κεφαλές εκτύπωσης και να επαναφέρετε την επιλογή στο
NORMAL (ΚΑΝΟΝΙΚΗ).

Ρύθµιση ύψους κεφαλής εκτύπωσης (PH HEIGHT VAL)
Χρησιµοποιήστε αυτήν την επιλογή για να ρυθµίσετε το ύψος της κεφαλής εκτύπωσης για τον επιλεγµένο
τύπο µέσου εκτύπωσης. Αλλάξτε αυτή τη ρύθµιση όταν αλλάξετε το ύψος του µηχανισµού µεταφοράς
εκτύπωσης. ∆είτε Πώς µπορώ να... Αλλαγή του ύψους της κεφαλής εκτύπωσης.

Παράµετροι:

● NORMAL (ΚΑΝΟΝΙΚΗ) — Προεπιλογή

● HIGH (ΥΨΗΛΗ) — Ρύθµιση για παχύ µέσο εκτύπωσης.

(Αριστερή) Ρύθµιση θέσης εκτύπωσης διπλής κατεύθυνσης (YY BIDIR
DEF(L))
Για τον επιλεγµένο τύπο µέσου εκτύπωσης, χρησιµοποιήστε αυτήν την επιλογή για να ρυθµίσετε τη θέση
όλων των κεφαλών εκτύπωσης της αριστερής πλευράς, όταν χρησιµοποιείτε εκτύπωση διπλής
κατεύθυνσης.

Εισάγετε µια τιµή ρύθµισης βασισµένης στην εκτύπωση του σχεδίου ρύθµισης της κεφαλής εκτύπωσης.
∆είτε Πώς µπορώ να... Βαθµονόµηση του εκτυπωτή.

YY: Χρώµα µελανιού

Σειρά εµφάνισης: K -> Lm -> Lc -> Y -> M -> C

Παράµετροι: πρόσηµο (+/-), τιµή (-32 έως +31)

(∆εξιά) Ρύθµιση θέσης εκτύπωσης διπλής κατεύθυνσης (YY BIDIR DEF
(R))
Για τον επιλεγµένο τύπο µέσου εκτύπωσης, χρησιµοποιήστε αυτήν την επιλογή για να ρυθµίσετε τη θέση
όλων των κεφαλών εκτύπωσης της δεξιάς πλευράς, όταν χρησιµοποιείτε εκτύπωση διπλής κατεύθυνσης.
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Εισάγετε µια τιµή ρύθµισης βασισµένης στην εκτύπωση βαθµονόµησης διπλής κατεύθυνσης. ∆είτε Πώς
µπορώ να... Βαθµονόµηση του εκτυπωτή.

YY: Χρώµα µελανιού

Σειρά εµφάνισης: K -> Lm -> Lc -> Y -> M -> C

Παράµετροι: πρόσηµο (+/-), τιµή (-32 έως +31)

Κατάσταση καθαρισµού κεφαλής εκτύπωσης (PH CLEANING)
Χρησιµοποιήστε αυτήν την επιλογή για να επιλέξετε µια αυτόµατη κατάσταση καθαρισµού της κεφαλής
εκτύπωσης για τον επιλεγµένο τύπο µέσου εκτύπωσης.

Παράµετροι:

● START (ΑΡΧΗ) & END (ΤΕΛΟΣ) — Εκτελεί καθαρισµό στην αρχή ή στο τέλος της εκτύπωσης
βασισµένο στην καταγραφή του ιστορικού των εκτυπώσεων.

● DURING PRINT (ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ) — Εκτελεί καθαρισµό µετά από ορισµένο
χρονικό διάστηµα ακόµα και κατά τη διάρκεια εκτύπωσης.

Σηµείωση Η παράµετροςDURING PRINT (ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ) µπορεί
να προκαλέσει κάποια δηµιουργία λωρίδων.

Σηµείωση Όταν επιλέγεται περιτύλιξη TENSION (ΣΦΙΧΤΗ) ή BACK & FWD (ΠΙΣΩ &
ΜΠΡΟΣΤΑ) (σε κατάσταση MEDIA ADV MODE (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΩΘ. ΜΕΣΟΥ ΕΚΤΥΠ.)), ο
εκτυπωτής χρησιµοποιεί µόνο START (ΑΡΧΗ) & END (ΤΕΛΟΣ) ακόµα και αν έχετε επιλέξει
DURING PRINT (ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ).

Όταν επιλέγετε DURING PRINT (ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ) και ο καθαρισµός έχει
διακόψει την εκτύπωση µιας εικόνας, το µέσο εκτύπωσης επιστρέφει έτσι ώστε η εκτύπωση της
εικόνας που εκτυπωνόταν πριν από την έναρξη του καθαρισµού, να µπορέσει να συνεχιστεί. Η
ποσότητα της πίσω τροφοδότησης µπορεί να ρυθµιστεί µέσω της επιλογής BACK ADJUST VAL
(ΤΙΜΗ ΠΙΣΩ ΤΡΟΦΟ∆.).

Ρύθµιση πίσω τροφοδότησης του µέσου εκτύπωσης (BACK ADJUST
VAL)
Η επιλογή αυτή ρυθµίζει την ποσότητα της πίσω τροφοδότησης όταν διακόπτεται η εκτύπωση µιας εικόνας
από τη διαδικασία αυτόµατου καθαρισµού.

Εισάγετε µια τιµή ρύθµισης της πίσω τροφοδότησης για το µέσο εκτύπωσης, βασισµένη στο σχέδιο
ρύθµισης της πίσω τροφοδότησης. ∆είτε Πώς µπορώ να...Βαθµονόµηση του εκτυπωτή.
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Παράµετροι: ±2000 παλµοί (+5 mm), 1 παλµός=2,5 µm

Υπόδειξη Μετά την εκτύπωση του σχεδίου ρύθµισης της πίσω τροφοδότησης, µετρήστε την
απόσταση έναρξης. Προσπαθήστε να ρυθµίσετε την τιµή στο 0005, τυπώστε ξανά το σχέδιο
ρύθµισης της πίσω τροφοδότησης, ξαναµετρήστε την απόσταση και τροποποιήστε την τιµή εάν
χρειάζεται. Η αύξηση της τιµής αυξάνει την απόσταση.

Προτίµηση προώθησης µέσου εκτύπωσης (ADVANCE PREF)
Χρησιµοποιήστε αυτήν την επιλογή για να ορίσετε την προτεραιότητα του µπροστινού πίνακα του εκτυπωτή
ή την προτεραιότητα του λογισµικού RIP για ρυθµίσεις προώθησης του µέσου εκτύπωσης για τον
επιλεγµένο τύπο µέσου εκτύπωσης. Εάν επιλέξετε την προτεραιότητα του λογισµικού RIP, ο εκτυπωτής
αγνοεί ρυθµίσεις προώθησης µέσου εκτύπωσης οι οποίες ορίζονται στο µπροστινό πίνακα του εκτυπωτή
και χρησιµοποιεί τις ρυθµίσεις από το RIP.

Παράµετροι:

● SOFTWARE (ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ) — Οι ρυθµίσεις στο RIP παίρνουν προτεραιότητα.

● FRONT PANEL (ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ) — Οι ρυθµίσεις στο µπροστινό πίνακα του εκτυπωτή
παίρνουν προτεραιότητα.

Προτίµηση κατάστασης εκτύπωσης (PRINT MODE PREF)
Χρησιµοποιήστε αυτήν την επιλογή για να ορίσετε την προτεραιότητα του µπροστινού πίνακα του εκτυπωτή
ή την προτεραιότητα του λογισµικού RIP για ρυθµίσεις κατάστασης εκτύπωσης για τον επιλεγµένο τύπο
µέσου εκτύπωσης. Εάν επιλέξετε την προτεραιότητα του λογισµικού RIP, ο εκτυπωτής αγνοεί ρυθµίσεις
κατάστασης εκτύπωσης οι οποίες ορίζονται στο µπροστινό πίνακα του εκτυπωτή και χρησιµοποιεί τις
ρυθµίσεις από το RIP.

Παράµετροι:

● SOFTWARE (ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ) — Οι ρυθµίσεις στο RIP παίρνουν προτεραιότητα.

● FRONT PANEL (ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ) — Οι ρυθµίσεις στο µπροστινό πίνακα του εκτυπωτή
παίρνουν προτεραιότητα.

Προτίµηση θερµαντήρα (HEATER PREF)
Χρησιµοποιήστε αυτήν την επιλογή για να ορίσετε την προτεραιότητα του µπροστινού πίνακα του εκτυπωτή
ή την προτεραιότητα του λογισµικού RIP για ρυθµίσεις θερµαντήρα για τον επιλεγµένο τύπο µέσου
εκτύπωσης. Εάν επιλέξετε την προτεραιότητα του λογισµικού RIP, ο εκτυπωτής αγνοεί ρυθµίσεις
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θερµαντήρα οι οποίες ορίζονται στους µπροστινούς πίνακες του εκτυπωτή και του θερµαντήρα, και
χρησιµοποιεί τις ρυθµίσεις από το RIP.

Παράµετροι:

● SOFTWARE (ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ) — Οι ρυθµίσεις στο RIP παίρνουν προτεραιότητα.

● HEAT PANEL (ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ) — Οι ρυθµίσεις στο µπροστινό πίνακα του εκτυπωτή
παίρνουν προτεραιότητα.

Περίοδος ανάπαυσης κεφαλής εκτύπωσης (PH REST PERIOD)
Χρησιµοποιήστε αυτήν την επιλογή για να ορίσετε τον αριθµό περασµάτων που εκτελεί ο µηχανισµός
µεταφοράς των κεφαλών εκτύπωσης πριν κάνει διακοπή για τον επιλεγµένο τύπο µέσου εκτύπωσης.

Παράµετροι:

● CYCLES (ΚΥΚΛΟΙ) — Αριθµός περασµάτων

Χρόνος ανάπαυσης κεφαλής εκτύπωσης (PH REST TIME)
Χρησιµοποιήστε αυτήν την επιλογή για να ορίσετε το χρονικό διάστηµα που ο µηχανισµός µεταφοράς των
κεφαλών εκτύπωσης κάνει διακοπή ανάµεσα στα περάσµατα για τον επιλεγµένο τύπο µέσου εκτύπωσης.

Παράµετροι:

● TIME (ΧΡΟΝΟΣ) — Χρόνος σε λεπτά και δευτερόλεπτα

Ανάπαυση κεφαλής εκτύπωσης λόγω θερµοκρασίας (PH TEMP REST)
Χρησιµοποιήστε αυτήν την επιλογή εάν θέλετε να διακοπεί η εκτύπωση λόγω της διαφοράς θερµοκρασίας
ανάµεσα στην προεπιλεγµένη θερµοκρασία του θερµαντήρα εκτύπωσης και της θερµοκρασίας της κεφαλής
εκτύπωσης η οποία είναι πολύ υψηλή.

Παράµετροι:

● ON  — ∆ιακόπτει την εκτύπωση

● OFF — Η εκτύπωση συνεχίζεται
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∆ιαγραφή ενός τύπου µέσου εκτύπωσης (DELETE MEDIA)
Χρησιµοποιήστε αυτήν την επιλογή για να διαγράψετε ένα αναγνωρισµένο τύπο µέσου εκτύπωσης.

Μπορείτε να επιλέξετε τύπους µέσων εκτύπωσης από το 02 έως το 20. Ο τύπος µέσου εκτύπωσης 01 έχει
οριστεί ως το κανονικό µέσο εκτύπωσης και δε µπορεί να διαγραφεί. Για λεπτοµέρειες, δείτε Πώς µπορώ
να... ∆ιαχείρηση τύπων µέσων εκτύπωσης.

Αντιγραφή ενός τύπου µέσου εκτύπωσης (COPY MEDIA)
Χρησιµοποιήστε αυτήν την επιλογή για να αντιγράψετε ένα αναγνωρισµένο τύπο µέσου εκτύπωσης. Για
λεπτοµέρειες, δείτε Πώς µπορώ να... ∆ιαχείρηση τύπων µέσων εκτύπωσης.

Επικόλληση ενός τύπου µέσου εκτύπωσης (PASTE MEDIA)
Χρησιµοποιήστε αυτήν την επιλογή για να επικολλήσετε ένα µέσο εκτύπωσης που έχετε αντιγράψει επάνω
σε ένα αναγνωρισµένο τύπο µέσου εκτύπωσης. Για λεπτοµέρειες, δείτε Πώς µπορώ να... ∆ιαχείρηση
τύπων µέσων εκτύπωσης.

Προεπιλεγµένες τιµές για τύπους µέσων εκτύπωσης
Ο εκτυπωτής σας συνοδεύεται από µια οµάδα εργοστασιακά εγκατεστηµένων τύπων µέσων εκτύπωσης.
Εκτός από τον τύπο µέσου εκτύπωσης 01, µπορείτε να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε όλους τους άλλους
τύπους µέσων εκτύπωσης. Ο πίνακας παρακάτω παραθέτει τις προεπιλεγµένες τιµές για τους
εργοστασιακά εγκατεστηµένους τύπους µέσων εκτύπωσης.

 1 2 3 4 5

ΟΝΟΜΑ ΧΑΡΤΙ Γυαλιστερό χαρτί Ματ Λάβαρο BLT_B (Οπίσθιας
προβολής)

ΤΙΜΗ
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ
ΜΕΣΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

(Βάση) +0,00% (Βάση) +0,16% (Βάση) +0,16% (Βάση) +0,14% (Βάση) +0,14%

ΤΙΜΗ ΧΡΟΝΟΥ
ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

0 δευτ. 0 δευτ. 0 δευτ. 0 δευτ. 0 δευτ.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

∆ΙΠΛΗ ∆ΙΠΛΗ ∆ΙΠΛΗ ∆ΙΠΛΗ ∆ΙΠΛΗ

ΧΡΟΝΟΣ
ΙΣΟΠΕ∆ΩΣΗΣ

Καθόλου Καθόλου Καθόλου Καθόλου Καθόλου

ΧΡΗΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚ
ΟΥ ΑΚΡΩΝ

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ
ΜΕΣΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

ΕΜΠΡΟΣ ΜΟΝΟ ΕΜΠΡΟΣ ΜΟΝΟ ΕΜΠΡΟΣ ΜΟΝΟ ΕΜΠΡΟΣ ΜΟΝΟ ΕΜΠΡΟΣ ΜΟΝΟ

194 Κεφάλαιο 14  Πληροφορίες για τα µενού του µπροστινού πίνακα ELWW

Π
ληροφ

ορίες για τα µενού του
µπ

ροστινού π
ίνακα



 1 2 3 4 5

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΡΟΥΛΙΟΥ
ΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ

ΧΑΛΑΡΗ ΧΑΛΑΡΗ ΧΑΛΑΡΗ ΧΑΛΑΡΗ ΧΑΛΑΡΗ

ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ
ΑΚΡΟ

ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΕΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ

ΘΕΡΜ.
ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ
ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ

Καθόλου 45 °C 45 °C 45 °C 45 °C

ΘΕΡΜ.
ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Καθόλου 40 °C 40 °C 40 °C 40 °C

ΘΕΡΜ. ΠΙΣΩ
ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ

Καθόλου 45 °C 45 °C 45 °C 45 °C

ΛΩΡΙ∆Α
ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Ενεργή Ενεργή Ενεργή Ενεργή Ενεργή

ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

(ΑΡΙΣΤ.) ΡΥΘΜ.
ΘΕΣΗΣ ΕΚΤΥΠ.
∆ΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘ.
YY

+00&A +00&A +00&A +00&A +00&A

(∆ΕΞ.) ΡΥΘΜ.
ΘΕΣΗΣ ΕΚΤΥΠ.
∆ΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘ.
YY

+00&A +00&A +00&A +00&A +00&A

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΚΕΦΑΛΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1

ΤΙΜΗ ΡΥΘΜ.
ΠΙΣΩ ΤΡΟΦ.

0 0 0 0 0

ΠΡΟΤΙΜ.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ
ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
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Βαθµονόµηση προώθησης µέσου εκτύπωσης
Η βαθµονόµηση της προώθησης του µέσου εκτύπωσης καθορίζεται µε τη χρήση του µενού M.ADV
(ΠΡΟΩΘ. ΜΕΣΟΥ ΕΚΤΥΠ.). Πατήστε το κουµπί ► για να καθορίσετε και να ρυθµίσετε τιµές.

Εκτύπωση βαθµονόµησης προώθησης µέσου εκτύπωσης
Επιλέξτε MEDIA ADV PRINT (ΕΚΤΥΠ. ΠΡΟΩΘ. ΜΕΣΟΥ ΕΚΤΥΠ.) για την εκτύπωση ενός σχεδίου
βαθµονόµησης το οποίο υποδεικνύει τις καταλληλότερες τιµές προώθησης του µέσου εκτύπωσης.

Υπάρχουν δύο διαθέσιµα σχέδια: το ROUGH (ΠΡΟΧΕΙΡΟ) σχέδιο εκτυπώνει ένα σχέδιο προώθησης
µέσου εκτύπωσης σε βήµατα των 0,25% µεταξύ 99,0 και 101,0 % και το DETAIL (ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΣ) σχέδιο
εκτυπώνει ένα σχέδιο προώθησης µέσου εκτύπωσης σε βήµατα των 0,06% αρχίζοντας από την τρέχουσα
ρύθµιση ±0,12%.

Χρησιµοποιήστε το σχέδιο ROUGH (ΠΡΟΧΕΙΡΟ) για να πάρετε τις αρχικές σας τιµές και αν χρειάζεται
µεγαλύτερη ακρίβεια, χρησιµοποιήστε το σχέδιο DETAIL (ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΣ). Η κατάσταση εκτύπωσης που
επιλέχτηκε επηρεάζει επίσης τα σχέδια βαθµονόµησης της προώθησης του µέσου εκτύπωσης.

Πατήστε το κουµπί CANCEL (ΑΚΥΡΩΣΗ) για να διακόψετε την εκτύπωση.

Παράµετροι:

● ROUGH (NORMAL) (ΠΡΟΧΕΙΡΗ (ΚΑΝΟΝΙΚΗ)) — καταστάσεις εκτύπωσης κανονικής και υψηλής
ταχύτητας

● ROUGH (H-QUAL) (ΠΡΟΧΕΙΡΗ (ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ)) — κατάσταση εκτύπωσης υψηλής ποιότητας

● ROUGH (H-DENS) (ΠΡΟΧΕΙΡΗ (ΥΨΗΛΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ)) — κατάσταση εκτύπωσης υψηλής
πυκνότητας

● ROUGH (DRAFT) (ΠΡΟΧΕΙΡΗ (ΠΡΟΧΕΙΡΗ)) — κατάσταση πρόχειρης εκτύπωσης

● ROUGH (H-QUAL2) (ΠΡΟΧΕΙΡΗ (ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 2)) — κατάσταση εκτύπωσης υψηλής
ποιότητας

● ROUGH (H-DENS2) (ΠΡΟΧΕΙΡΗ (ΥΨΗΛΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 2)) — κατάσταση εκτύπωσης υψηλής
πυκνότητας

● DETAIL (NORMAL) (ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ (ΚΑΝΟΝΙΚΗ)) — καταστάσεις εκτύπωσης κανονικής και
υψηλής ταχύτητας
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● DETAIL (H-QUAL) (ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ (ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ)) — κατάσταση εκτύπωσης υψηλής
ποιότητας

● DETAIL (H-DENS) (ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ (ΥΨΗΛΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ)) — κατάσταση εκτύπωσης υψηλής
πυκνότητας

● DETAIL (DRAFT) (ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΗ)) — κατάσταση πρόχειρης εκτύπωσης

Εκτύπωση ρύθµισης της πίσω τροφοδότησης
Η επιλογή αυτή εκτυπώνει ένα σχέδιο έτσι ώστε να µπορείτε να ρυθµίσετε πόση πίσω τροφοδότηση
εφαρµόζεται σε ένα τύπο µέσου εκτύπωσης που τοποθετείτε.

Επιλέξτε µια παράµετρο βασισµένη στην κατάσταση εκτύπωσής σας.

Παράµετροι:

● NORMAL (ΚΑΝΟΝΙΚΗ) — καταστάσεις εκτύπωσης κανονικής και υψηλής ταχύτητας

● H-QUALITY (ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ) — κατάσταση εκτύπωσης υψηλής ποιότητας

● H-DENSITY (ΥΨΗΛΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ) — κατάσταση εκτύπωσης υψηλής πυκνότητας

● H-QUALITY2 (ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 2) — κατάσταση εκτύπωσης υψηλής ποιότητας

● H-DENSITY2 (ΥΨΗΛΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 2) — κατάσταση εκτύπωσης υψηλής πυκνότητας

● DRAFT (ΠΡΟΧΕΙΡΗ) — κατάσταση πρόχειρης εκτύπωσης

Τιµή ρύθµισης πίσω τροφοδότησης µέσου εκτύπωσης
Χρησιµοποιήστε αυτήν την επιλογή για να εισάγετε την τιµή για την πίσω τροφοδότηση του µέσου
εκτύπωσης που πήρατε από το σχέδιο ρύθµισης της πίσω τροφοδότησης.

Παράµετροι: ±2000 παλµοί (±5 mm)

1 παλµός=2,5µm
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Το µενού PH. MAIN (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ)
Χρησιµοποιήστε το µενού PH. MAIN (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ) για να κάνετε συντήρηση
στο κάλυµµα και στον καθαριστήρα, και για να καθαρίσετε το σύστηµα µελανιού. ∆είτε Με ποιον τρόπο
συντηρώ τον εκτυπωτή;.

Πατήστε το κουµπί ▲ για να περάσετε στο µενού συντήρησης.

Βελτιστοποίηση συστήµατος µελανιού (INK SYS OPT)
Χρησιµοποιήστε την επιλογή INK SYS OPT (ΒΕΛΤ. ΣΥΣΤΗΜ. ΜΕΛΑΝΙΟΥ) για να επιλέξετε µια διαδικασία
καθαρισµού συντήρησης.

Παράµετροι:

● STORE INK SYS (ΣΥΣΤ. ΑΠΟΘ. ΜΕΛΑΝΙΟΥ) — Χρησιµοποιήστε αυτήν την παράµετρο για να
καθαρίσετε τις κεφαλές εκτύπωσης και τη διαδροµή του µελανιού µε το υγρό συντήρησης εφόσον το
σύστηµα µελανιού έχει εκκινήσει µε µελάνι, και κατόπιν πληρώστε ξανά τον εκτυπωτή µε το υγρό
συντήρησης για να εξασφαλίσετε µακροχρόνια αποθήκευση. Έξι κασέτες υγρού συντήρησης και έξι
κασέτες είναι υποχρεωτικές.

● CLEAN INK SYS (ΣΥΣΤ. ΚΑΘΑΡ. ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ) — Χρησιµοποιήστε αυτήν την παράµετρο
για να καθαρίσετε την κεφαλή εκτύπωσης µε το καθαριστικό υγρό µετά από µακροχρόνια
αποθήκευση. Έξι κασέτες υγρού καθαρισµού και έξι κασέτες εκκίνησης είναι υποχρεωτικές.

● CAP CLEANING (ΚΑΘΑΡ. ΚΑΛΥΠΤΡΑΣ) — Χρησιµοποιήστε αυτήν την επιλογή για να µετακινήσετε
το µηχανισµό µεταφοράς της κεφαλής στη θέση του καθαριστήρα έτσι ώστε να µπορέσετε να
καθαρίσετε τη µονάδα καλύπτρας µε το χέρι.

● WIPER CLEANING (ΚΑΘΑΡ. ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑ) — Χρησιµοποιήστε αυτήν την επιλογή για να
ανασηκώσετε τη λεπίδα του καθαριστήρα έτσι ώστε να την καθαρίσετε µε το χέρι.

● WASH PRINTHEADS (ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΕΦΑΛΩΝ) — Χρησιµοποιήστε αυτήν την επιλογή για να
πληρώσετε το κάλυµµα µε µελάνι για να µουσκέψει η κεφαλή εκτύπωσης (η επιφάνεια των
ακροφυσίων) στο µελάνι για 1 έως 2 ώρες και να αποφράξουν τα ακροφύσια.

● CHARGE INK SYS (ΠΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤ. ΜΕΛΑΝΙΟΥ) — Χρησιµοποιήστε αυτήν την παράµετρο όταν
εκκινείτε το σύστηµα µελανιού.
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Καθαρισµός καλύπτρας (CAP CLEANING)
Χρησιµοποιήστε αυτήν την επιλογή για να µετακινήσετε το µηχανισµό µεταφοράς της κεφαλής στη θέση
του καθαριστήρα έτσι ώστε να µπορέσετε να καθαρίσετε τη µονάδα καλύπτρας µε το χέρι.

Παράµετροι: καµία.

Καθαρισµός καθαριστήρα (WIPER CLEANING)
Χρησιµοποιήστε αυτήν την επιλογή για να ανασηκώσετε τη λεπίδα του καθαριστήρα έτσι ώστε να
µπορέσετε να την καθαρίσετε µε το χέρι.

Παράµετροι: καµία.

Πλύσιµο κεφαλών εκτύπωσης (WASH PRINTHEADS)
Χρησιµοποιήστε αυτήν την επιλογή για να πληρώσετε το κάλυµµα µε µελάνι για να µουσκέψει η κεφαλή (η
επιφάνεια των ακροφυσίων) στο µελάνι για τουλάχιστον 1 έως 2 ώρες και να αποφράξουν τα ακροφύσια.
Εάν είναι δυνατόν, αφήστε τον εκτυπωτή έτσι κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Χρησιµοποιήστε αυτήν την επιλογή όταν τα ακροφύσια δεν επανέρχονται µε επαναλαµβανόµενο
καθαρισµό.

Παράµετροι: καµία.

Σηµείωση Εκτελείτε πάντα Καθαρισµό (κανονικό) µετά την πλήρωση του καλύµµατος.

Εάν η επιφάνεια της κεφαλής εκτύπωσης δεν είναι ακόµα καθαρή µετά την παρέλευση µιας
νύχτας, ελάτε σε επαφή µε την Υποστήριξη της HP.

Ύψος κεφαλής εκτύπωσης (PH HEIGHT ADJ)
Χρησιµοποιήστε αυτήν την επιλογή µενού για να ρυθµίσετε το ύψος της κεφαλής εκτύπωσης.

Μετά την εκτέλεση αυτής της λειτουργίας το κάλυµµα ανοίγεται και µπορεί να ρυθµιστεί το ύψος του
µηχανισµού µεταφοράς. ∆είτε Πώς µπορώ να... Αλλαγή του ύψους της κεφαλής εκτύπωσης.

Παράµετροι: καµία.

ELWW Το µενού PH. MAIN (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ) 199

Π
λη
ρο

φ
ορ

ίε
ς 
γι
α 
τα

 µ
εν
ού

 τ
ου

µπ
ρο

στ
ιν
ού

 π
ίν
ακ

α



Το µενού PH.RECOVERY (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ)

Το µενού αυτό χρησιµοποιείται για τον καθαρισµό των κεφαλών εκτύπωσης του εκτυπωτή. ∆είτε Πώς
µπορώ να... Κανονική αποκατάσταση κεφαλής εκτύπωσης.

Πατήστε το κουµπί ◄ για να περάσετε στις επιλογές του µενού PH.RECOVERY (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΕΦΑΛΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ).

κουµπί ◄

Παράµετροι:

● NORMAL ALL (ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ) — Εκτελεί κανονικό καθαρισµό όλων των
κεφαλών εκτύπωσης.

● STRONG ALL (ΕΝΤΟΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ) — Εκτελεί έντονο καθαρισµό όλων των κεφαλών
εκτύπωσης.

● STRONG Lc,Lm,K (ΕΝΤΟΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Lc,Lm,K)  — Εκτελεί έντονο καθαρισµό των κεφαλών
εκτύπωσης ανοιχτού κυανού, ανοιχτού µατζέντα και µαύρου.

● STRONG Y,M,C (ΕΝΤΟΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Y,M,C) — Εκτελεί έντονο καθαρισµό των κεφαλών
εκτύπωσης κυανού, µατζέντα και κίτρινου.
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Το µενού FEED (ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΗΣΗ)
Η επιλογή αυτή σάς επιτρέπει να τροφοδοτείτε µέσα εκτύπωσης µέσω της διαδροµής εκτύπωσης. Πατήστε
και κρατήστε πατηµένο το κουµπί ▼ για να τροφοδοτήσετε το µέσο εκτύπωσης µέσω της διαδροµής
εκτύπωσης. Εάν χρησιµοποιείται ένα κοµµένο χαρτί, αυτό προωθείται στην έξοδο.

Όταν πατήσετε το κουµπί ▼, εµφανίζεται στο µπροστινό πίνακα ένα µήνυµα τροφοδότησης του µέσου
εκτύπωσης.

Όταν το κουµπί ▼ αποδεσµευτεί, η τροφοδότηση του µέσου εκτύπωσης σταµατά και εµφανίζεται το µενού
της κορυφής στο µπροστινό πίνακα σε κατάσταση εκτός σύνδεσης.
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Το µενού PRINTER (ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ)
Το µενού αυτό χρησιµοποιείται για την εκτύπωση αναφορών σχετικά µε την κατάσταση του εκτυπωτή.

Όταν πατηθεί το κουµπί ▲, µπορείτε να επιλέξετε την αναφορά που θέλετε να εκτυπώσετε.

Εκτύπωση ρυθµίσεων (CONFIG PRINT)
Η επιλογή αυτή εκτυπώνει πληροφορίες σχετικά µε τον εκτυπωτή, τις ρυθµίσεις των πινάκων καθώς επίσης
και πληροφορίες για τον τύπο του µέσου εκτύπωσης.

Παράµετροι: καµία.

Εκτύπωση πληροφοριών του αρχείου καταγραφής σφαλµάτων
(ERROR LOG PRINT)
Η επιλογή αυτή εκτυπώνει πληροφορίες του αρχείου καταγραφής σφαλµάτων που βρίσκονται
αποθηκευµένες στον εκτυπωτή.

Παράµετροι: καµία.

Εκτύπωση ιστορικού (HISTORY PRINT)
Η επιλογή αυτή εκτυπώνει πληροφορίες συντήρησης για τον εκτυπωτή.

Παράµετροι: καµία.
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Το µενού ADJUST (ΡΥΘΜΙΣΗ)
Το µενού αυτό χρησιµοποιείται για τον καθορισµό παραµέτρων µηχανικών ρυθµίσεων. Λεπτοµέρειες για
το πώς να εκτυπώσετε τα σχέδια, δείτε Βαθµονόµηση του εκτυπωτή.

Όταν πατηθεί το κουµπί ◄ , µπορούν να καθοριστούν παράµετροι µηχανικών ρυθµίσεων.

Εκτύπωση σχεδίου ρυθµίσεων (TEST PRINTS)
Το µενού αυτό χρησιµοποιείται για την εκτύπωση των σχεδίων ρυθµίσεων για τη µηχανική και ηλεκτρική
ρύθµιση του εκτυπωτή.

Όταν πατηθεί το κουµπί CANCEL (ΑΚΥΡΩΣΗ) κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης, η εκτύπωση µπορεί να
σταµατήσει.

Παράµετροι:

● IQ PRINT (ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ). Εκτυπώνει ένα συνολικό σχέδιο
χρησιµοποιώντας µαύρο και άλλο ένα χρώµα.

● PH ROW (ΕΥΘΥΓΡ. ΚΕΦΑΛΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ). Εκτυπώνει το σχέδιο ευθυγράµµισης της κεφαλής
εκτύπωσης.

● PH TO PH (ΚΕΦΑΛΗ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ). Εκτυπώνει το σχέδιο ευθυγράµµισης της µιας κεφαλής
εκτύπωσης µε την άλλη.

● BIDIRECTION DEF (ΡΥΘΜ. ΘΕΣΗΣ ΕΚΤΥΠ. ∆ΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘ.). Εκτυπώνει το σχέδιο ρυθµίσεων
εκτύπωσης διπλής κατεύθυνσης.

● BIDIRECTION F.D. (ΡΥΘΜ. ΘΕΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΟΧ. ΕΚΤΥΠ. ∆ΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘ.) Εκτυπώνει το
σχέδιο ρυθµίσεων εκτύπωσης διπλής κατεύθυνσης για την κατάσταση εκτύπωσης Fine Draft (Καλή
Πρόχειρη).

Ρύθµιση θέσης ακροφυσίων κεφαλής εκτύπωσης (#YY PH ROW VAL)
Ρυθµίζει τη γωνία ψεκασµού των ακροφυσίων της κεφαλής εκτύπωσης.

Εισάγετε µια τιµή ρύθµισης σύµφωνα µε το σχέδιο PH ROW (ΕΥΘΥΓΡ. ΚΕΦΑΛΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ).

YY: Χρώµα µελανιού

Σειρά εµφάνισης: K -> Lm -> Lc -> Y -> M -> C
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Παράµετροι: πρόσηµο (+/-), τιµή (-32 έως +31)

Ρύθµιση θέσης κεφαλών εκτύπωσης (#YY PH TO PH VAL)
Ρυθµίζει τη θέση της µιάς κεφαλής εκτύπωσης µε την άλλη.

Εισάγετε µια τιµή ρύθµισης σύµφωνα µε το σχέδιο ρύθµισης PH TO PH (ΚΕΦΑΛΗ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ).

YY: Χρώµα µελανιού

Σειρά εµφάνισης: K -> Lm -> Lc -> Y -> M -> C

Παράµετροι: πρόσηµο (+/-), τιµή (-32 έως +31)

(Αριστερή) Ρύθµιση θέσης εκτύπωσης διπλής κατεύθυνσης (YY BIDIR
DEF(L))
Χρησιµοποιήστε αυτήν την επιλογή για να ρυθµίσετε τη θέση εκτύπωσης διπλής κατεύθυνσης της κεφαλής
εκτύπωσης (Αριστερά).

Εισάγετε µια τιµή ρύθµισης σύµφωνα µε το σχέδιο ρύθµισης BIDIRECTION DEF (ΡΥΘΜ. ΘΕΣΗΣ ΕΚΤΥΠ.
∆ΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘ.).

YY: Χρώµα µελανιού

Σειρά εµφάνισης: K -> Lm -> Lc -> Y -> M -> C

Παράµετροι: πρόσηµο (+/-), τιµή (-32 έως +31)

(∆εξιά) Ρύθµιση θέσης εκτύπωσης διπλής κατεύθυνσης (YY BIDIR DEF
(R))
Χρησιµοποιήστε αυτήν την επιλογή για να ρυθµίσετε τη θέση εκτύπωσης διπλής κατεύθυνσης της κεφαλής
εκτύπωσης (∆εξιά).

Εισάγετε µια τιµή ρύθµισης σύµφωνα µε το σχέδιο ρύθµισης BIDIRECTION DEF (ΡΥΘΜ. ΘΕΣΗΣ ΕΚΤΥΠ.
∆ΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘ.).

YY: Χρώµα µελανιού

Σειρά εµφάνισης: K -> Lm -> Lc -> Y -> M -> C

Παράµετροι: πρόσηµο (+/-), τιµή (-32 έως +31)
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(Αριστερή) Ρύθµιση θέσης καλής πρόχειρης εκτύπωσης διπλής
κατεύθυνσης (YY BIDIR F.D (L))
Χρησιµοποιήστε αυτήν την επιλογή για να ρυθµίσετε τη θέση εκτύπωσης διπλής κατεύθυνσης της κεφαλής
εκτύπωσης (Αριστερά). για την κατάσταση εκτύπωσης fine draft (καλή πρόχειρη)

Εισάγετε µια τιµή ρύθµισης σύµφωνα µε το σχέδιο ρύθµισης BIDIRECTION F.D. (ΡΥΘΜ. ΘΕΣΗΣ ΚΑΛΗΣ
ΠΡΟΧ. ΕΚΤΥΠ. ∆ΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘ.).

YY: Χρώµα µελανιού

Σειρά εµφάνισης: K -> Lm -> Lc -> Y -> M -> C

Παράµετροι: πρόσηµο (+/-), τιµή (-32 έως +31)

(∆εξιά) Ρύθµιση θέσης καλής πρόχειρης εκτύπωσης διπλής
κατεύθυνσης (YY BIDIR F.D (R))
Χρησιµοποιήστε αυτήν την επιλογή για να ρυθµίσετε τη θέση εκτύπωσης διπλής κατεύθυνσης της κεφαλής
εκτύπωσης (∆εξιά) για την κατάσταση εκτύπωσης fine draft (καλή πρόχειρη).

Εισάγετε µια τιµή ρύθµισης σύµφωνα µε το σχέδιο ρύθµισης BIDIRECTION F.D. (ΡΥΘΜ. ΘΕΣΗΣ ΚΑΛΗΣ
ΠΡΟΧ. ΕΚΤΥΠ. ∆ΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘ.).

YY: Χρώµα µελανιού

Σειρά εµφάνισης: K -> Lm -> Lc -> Y -> M -> C

Παράµετροι: πρόσηµο (+/-), τιµή (-32 έως +31)
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Το µενού SETUP (ΑΡΧΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)
Το µενού αυτό χρησιµοποιείται για να ρυθµίζει ή να εµφανίζει επιλογές αρχικής εγκατάστασης του
εκτυπωτή. Όταν πατηθεί το κουµπί ▼, µπορεί να γίνει ρύθµιση των επιλογών αρχικής εγκατάστασης.

Γλώσσα του µπροστινού πίνακα (LANGUAGE)
Η επιλογή αυτή καθορίζει ιαπωνικά ή αγγλικά για τα µηνύµατα που εµφανίζονται στο µπροστινό πίνακα.
Η προεπιλεγµένη παράµετρος είναι αγγλικά.

Παράµετροι: ENGLISH (ΑΓΓΛΙΚΑ), JAPANESE (ΙΑΠΩΝΙΚΑ).

Εµφάνιση έκδοσης προγράµµατος ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (BOOT VERSION)
Η επιλογή αυτή εµφανίζει την έκδοση του προγράµµατος ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ.

Παράµετροι: καµία.

Ηχητική προειδοποίηση (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΗΧΟΣ)
Η επιλογή αυτή ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την ηχητική προειδοποίηση.

Παράµετροι: ON, OFF

Εµφάνιση έκδοσης προγράµµατος FIRMWARE (F/W VERSION)
(ΥΛΙΚΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟ)
Η επιλογή αυτή εµφανίζει την έκδοση του προγράµµατος υλικολογισµικού.

Παράµετροι: καµία.
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Εµφάνιση έκδοσης κύριου PCA (MAIN PCA VER)
Η επιλογή αυτή εµφανίζει τον αριθµό έκδοσης του κύριου PCA.

Παράµετροι: καµία.

Εµφάνιση έκδοσης πίνακα ICB (CARRIAGE PCA)
Η επιλογή αυτή εµφανίζει τον αριθµό έκδοσης του PCA, του µηχανισµού µεταφοράς των κεφαλών του
εκτυπωτή.

Παράµετροι: καµία.

Εµφάνιση έκδοσης ASIC (ASIC VER)
Η επιλογή αυτή εµφανίζει την έκδοση του ASIC.

Παράµετροι: καµία.

Εµφάνιση έκδοσης H/W θερµαντήρα (HEATER HW VER)
Η επιλογή αυτή εµφανίζει την έκδοση του υλισµικού του θερµαντήρα.

Παράµετροι: καµία.

Εµφάνιση έκδοσης F/W θερµαντήρα (HEATER F/W VER)
Η επιλογή αυτή εµφανίζει την έκδοση του υλικολογισµικού του θερµαντήρα. Εάν δεν µπορεί να
αναγνωριστεί ο θερµαντήρας, εµφανίζεται "--.-".

Παράµετροι: καµία.
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Ρύθµιση ηµεροµηνίας συστήµατος (SYSTEM DATE)
Η επιλογή αυτή ρυθµίζει την ηµεροµηνία του συστήµατος της συσκευής σε YY (έτος), MM (µήνα), DD
(ηµέρα).

Παράµετροι: 00/01/01 έως 99/12/31.

Ρύθµιση ώρας συστήµατος (SYSTEM TIME)
Η επιλογή αυτή ρυθµίζει την ώρα στον εκτυπωτή σας.

Παράµετροι: 00 : 00 έως 23 : 59.

Εργοστασιακά προεπιλεγµένες ρυθµίσεις (FACTORY DEFAULT)
Η επιλογή αυτή ρυθµίζει όλες τις τιµές των παραµέτρων στις εργοστασιακές προεπιλογές.

Παράµετροι: καµία.

∆ιεύθυνση USB (USB ADDRESS)
Η επιλογή αυτή εµφανίζει τη διεύθυνση USB του εκτυπωτή.

Parameters:καµία.

Ταχύτητα USB (USB SPEED)
Η επιλογή αυτή ρυθµίζει την ταχύτητα της θύρας USB.

Παράµετροι: HIGH (ΥΨΗΛΗ), FULL (ΠΛΗΡΗΣ)
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15 Πληροφορίες για τους θερµαντήρες

Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τον έλεγχο της θερµοκρασίας, το µπροστινό πίνακα του θερµαντήρα,
λειτουργίες κατάστασης αρχικής ρύθµισης παραµέτρων και µηνύµατα σφαλµάτων του ελεγκτή του
θερµαντήρα.

● Οι θερµαντήρες

● Ρυθµίσεις θερµοκρασίας θερµαντήρα

● Μηνύµατα σφάλµατος θερµαντήρα

ELWW 209

Π
λη

ρο
φ
ορ

ίε
ς 
γι
α 
το
υς

θε
ρµ

αν
τή
ρε
ς



Οι θερµαντήρες
Ο εκτυπωτής διαθέτει τρεις θερµαντήρες για την πρόσφυση και σταθεροποίηση της εκτυπωµένης
παράστασης επάνω στο µέσο εκτύπωσης. Ο κάθε θερµαντήρας ελέγχεται χωριστά.

1. Μπροστινός θερµαντήρας (προθερµαίνει το µέσο εκτύπωσης)

2. Θερµαντήρας εκτύπωσης (σταθεροποιεί το µελάνι επάνω στο µέσο εκτύπωσης)

3. Πίσω θερµαντήρας (στεγνώνει το µελάνι και σταθεροποιεί το εκτυπωµένο είδωλο)

4. Ρολό µέσου εκτύπωσης

5. Κύλινδρος πίεσης

6. Κύλινδρος πλέγµατος

7. Μηχανισµός µεταφοράς

8. Πίσω κάλυµµα

ΠΡΟΕΙ∆/ΣΗ! Ποτέ µην αγγίζετε τους θερµαντήρες, γιατί µπορούν να προκαλέσουν εγκαύµατα,
και πάντα να είστε προσεκτικοί όταν αγγίζετε εξαρτήµατα του εκτυπωτή κοντά στους
θερµαντήρες.
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Ρυθµίσεις θερµοκρασίας θερµαντήρα

1. Μπροστινός πίνακας θερµαντήρα

2. Κουµπιά on/off (ενεργοποίησης/απενεργοποίησης) θερµαντήρα και ρυθµίσεων θερµοκρασίας

3. Προεπιλεγµένη θερµοκρασία

4. Τρέχουσα θερµοκρασία

Οι θερµοκρασίες του θερµαντήρα είναι αυτόµατα προεπιλεγµένες για όλους τους τύπους µέσων
εκτύπωσης. Κάτω από κανονικές συνθήκες λειτουργίας δε χρειάζεται να ρυθµίσετε τη θερµοκρασία.

Χρησιµοποιήστε το µπροστινό πίνακα του θερµαντήρα µόνο όταν χρειαστεί να κάνετε ρυθµίσεις ακριβείας
στη θερµοκρασία του θερµαντήρα.

● Ρύθµιση on/off (ενεργοποίησης/απενεργοποίησης): χρησιµοποιήστε το κουµπί ON/OFF για κάθε
θερµαντήρα.

● Ρύθµιση θερµοκρασίας: χρησιµοποιήστε το κουµπί προς τα πάνω ή το κουµπί προς τα κάτω για κάθε
θερµαντήρα.

● Οθόνη µπροστινού πίνακα (όταν ο θερµαντήρας είναι σε λειτουργία):

● Επάνω γραµµή: προεπιλεγµένη θερµοκρασία για κάθε θερµαντήρα

● Κάτω γραµµή: τρέχουσα θερµοκρασία για κάθε θερµαντήρα

● Οθόνη µπροστινού πίνακα (όταν ο θερµαντήρας είναι εκτός λειτουργίας):

● Επάνω γραµµή: ΑΝΕΝΕΡΓΟ για κάθε θερµαντήρα

● Κάτω γραµµή: τρέχουσα θερµοκρασία για κάθε θερµαντήρα

Το εύρος θερµοκρασιών προεπιλογής είναι ρυθµισµένο µεταξύ 15 °C και 55 °C.

Προεπιλεγµένη θερµοκρασία θερµαντήρα ανά µέσο εκτύπωσης
Η προεπιλεγµένη θερµοκρασία θερµαντήρα για κάθε τύπο µέσου εκτύπωσης είναι στον παρακάτω πίνακα.
Προεπιλέξτε τη θερµοκρασία του θερµαντήρα σύµφωνα µε το µέσο εκτύπωσης που χρησιµοποιείτε.
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Μέσο
εκτύπωσης

Τύπος µέσου
εκτύπωσης

Μπροστινός Εκτύπωσης Πίσω Κατάσταση
εκτύπωσης

Γυαλιστερό
χλωρίδιο του
βινυλίου

Γυαλιστερό χαρτί 45 °C 40 °C 45 °C 4-περάσµατα
διπλής
κατεύθυνσης

Ματ χλωρίδιο του
βινυλίου

Ματ 45 °C 40 °C 45 °C 4-περάσµατα
διπλής
κατεύθυνσης

Λάβαρο Λάβαρο 45 °C 40 °C 45 °C 4-περάσµατα
διπλής
κατεύθυνσης

Συνιστούµε ο µπροστινός θερµαντήρας, ο θερµαντήρας εκτύπωσης και ο πίσω θερµαντήρας να
ρυθµίζονται σε χαµηλότερες θερµοκρασίες από 50 °C, 45 °C και 50 °C, αντίστοιχα. Όταν ο θερµαντήρας
εκτύπωσης ρυθµίζεται σε θερµοκρασία υψηλότερη από 45 °C, συνιστούµε να ρυθµίζεται η κατάσταση
κίνησης της κεφαλής εκτύπωσης στο HIGHLIGHT (ΤΟΝΙΣΜΕΝΗ).

Σηµείωση Όταν η θερµοκρασία του θερµαντήρα εκτύπωσης είναι ρυθµισµένη πολύ ψηλά, η
πρόσφυση του µελανιού επάνω στο µέσο εκτύπωσης βελτιώνεται, αλλά µπορεί να προκληθεί
ζάρωµα ή θάµπωµα της εκτύπωσης. Ρυθµίστε τη θερµοκρασία του θερµαντήρα σύµφωνα µε τον
τύπο του µέσου εκτύπωσης και τη θερµοκρασία του περιβάλλοντος.

Όταν η θερµοκρασία του θερµαντήρα εκτύπωσης είναι ρυθµισµένη πολύ ψηλά, ο εκτυπωτής
µπορεί να εκτυπώσει σε χαµηλή ταχύτητα για να εξασφαλιστεί σταθερότητα στην ποιότητα
εκτύπωσης.

Ρυθµίστε τη µπροστινή/πίσω θερµοκρασία του θερµαντήρα 5 °C υψηλότερα από τη θερµοκρασία
του θερµαντήρα εκτύπωσης. Η κακή ισορροπία θερµοκρασίας ανάµεσα στο µπροστινό/πίσω
θερµαντήρα και το θερµαντήρα εκτύπωσης, µπορεί να προκαλέσει ζάρωµα στο µέσο εκτύπωσης.
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Ροή της ρύθµισης θερµοκρασίας του θερµαντήρα
1. Εάν επιλέξετε τον τύπο του µέσου εκτύπωσης όταν τοποθετείτε το µέσο εκτύπωσης, η αρχική τιµή

θερµοκρασίας για κάθε θερµαντήρα καθορίζεται στο µπροστινό πίνακα του θερµαντήρα:

● Εάν η αρχική τιµή θερµοκρασίας έχει καθοριστεί, ο θερµαντήρας µπαίνει σε λειτουργία αλλά δεν
αρχίζει η θέρµανση.

● Εάν η αρχική τιµή θερµοκρασίας έχει καθοριστεί στο **, ο θερµαντήρας απενεργοποιείται. Η
καθορισµένη θερµοκρασία στο µπροστινό πίνακα του θερµαντήρα εµφανίζει OFF.

2. Εάν τα δεδοµένα της εργασίας εκτύπωσης στέλνονται από τον κεντρικό υπολογιστή (PC), κάποια από
τις ακόλουθες δύο λειτουργίες εκτελείται πριν αρχίσει η εκτύπωση:

α. Εάν η ρύθµιση HEATER PREF (ΠΡΟΤΙΜ. ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ) για το µέσο εκτύπωσης είναι στο
SOFTWARE (ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ):

● Η ρύθµιση θερµοκρασίας στο RIP (δεδοµένα εκτύπωσης, εργασία) επιγράφει τη ρύθµιση
θερµοκρασίας στο µπροστινό πίνακα του θερµαντήρα και η θέρµανση αρχίζει. Η θέρµανση
δεν αρχίζει εάν η τιµή της θερµοκρασίας είναι ρυθµισµένη στο OFF.

● Εάν η θερµοκρασία δεν είναι ρυθµισµένη στο RIP (δεδοµένα εκτύπωσης, εργασία), η
θέρµανση αρχίζει µε τη ρύθµιση θερµοκρασίας που υπάρχει στο µπροστινό πίνακα του
θερµαντήρα.

β. Εάν η ρύθµιση HEATER PREF (ΠΡΟΤΙΜ. ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ) για το µέσο εκτύπωσης είναι στο
HEAT PANEL (ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ):

● Η ρύθµιση θερµοκρασίας στο RIP αγνοείται και η θέρµανση αρχίζει µε τη ρύθµιση
θερµοκρασίας που υπάρχει στο µπροστινό πίνακα του θερµαντήρα.

3. Η εκτύπωση αρχίζει όταν οι τρέχουσες θερµοκρασίες και των τριών θερµαντήρων (µπροστινού,
εκτύπωσης και πίσω) φτάσουν µια τιµή που ξεπερνά την καθορισµένη θερµοκρασία –2 °C.

Εάν η τρέχουσα θερµοκρασία είναι υψηλότερη από την καθορισµένη θερµοκρασία, η εκτύπωση
αρχίζει χωρίς να αναµένεται η πτώση της θερµοκρασίας. Ακόµα και µετά την έναρξη της εκτύπωσης,
ο έλεγχος θερµοκρασίας διασφαλίζει ότι οι θερµαντήρες διατηρούν την καθορισµένη θερµοκρασία.

4. Κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης, η θερµοκρασία µπορεί να ρυθµιστεί χρησιµοποιώντας τα κουµπιά
του θερµαντήρα ▲ ή ▼ στο µπροστινό πίνακα του θερµαντήρα.

Ακόµα και µετά την ολοκλήρωση της εκτύπωσης, η αλλαγµένη θερµοκρασία εφαρµόζεται ως η
καθορισµένη θερµοκρασία.

5. Η εργασία εκτύπωσης επιστρέφει στο βήµα (2).

Για να ρυθµίσετε την αρχική θερµοκρασία των θερµαντήρων µπροστά, εκτύπωσης και πίσω, και για να
κάνετε τη ρύθµιση HEAT PREF (ΠΡΟΤΙΜ. ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ), δείτε Πληροφορίες για... Το µενού MEDIA
REG (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΣΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ).

Υπόδειξη Ο µπροστινός πίνακας του θερµαντήρα εµφανίζει την καθορισµένη θερµοκρασία του
θερµαντήρα σε κάθε περίπτωση.

Έλεγχος θερµοκρασίας
Οι ακόλουθοι πίνακες περιγράφουν πώς ελέγχεται η θερµοκρασία του θερµαντήρα.
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∆ιατήρηση της προεπιλεγµένης θερµοκρασίας

Λειτουργία: Να θερµάνει το µέσο εκτύπωσης ώστε να µειώσει το χρόνο ξήρανσης του µελανιού, να βελτιώσει
την πρόσφυση του µελανιού επάνω στο µέσο εκτύπωσης και να το προστατεύσει από το ζάρωµα.

Κατάσταση: Κατάσταση διατήρησης της θερµοκρασίας του κάθε θερµαντήρα στην προεπιλεγµένη
θερµοκρασία που βρίσκεται στο µπροστινό πίνακα του θερµαντήρα.

Συνθήκες: 1. Εάν η ρύθµιση ON/OFF (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) του θερµαντήρα στο
µπροστινό πίνακα του θερµαντήρα είναι στη θέση ON (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) και ληφθεί µια
εντολή εκτύπωσης.

2. Υπό τη συνθήκη (1) παραπάνω και το χρόνο που ορίζεται από το χρόνο καθυστέρησης
µετά τη λήψη της εντολής λήξης της εκτύπωσης.

∆ιατήρηση της θερµοκρασίας ετοιµότητας

Λειτουργία: Για να µειώσει τον απαιτούµενο χρόνο επίτευξης της προεπιλεγµένης θερµοκρασίας για να
αρχίσει η εκτύπωση.

Κατάσταση: Κατάσταση διατήρησης της θερµοκρασίας του θερµαντήρα στην καθορισµένη θερµοκρασία
ετοιµότητας (35 °C) για όλους τους θερµαντήρες.

Όταν η προεπιλεγµένη θερµοκρασία είναι χαµηλότερη από την καθορισµένη θερµοκρασία
ετοιµότητας (35 °C), ο εκτυπωτής διατηρεί την προεπιλεγµένη θερµοκρασία.

Συνθήκες: Εάν ο χρόνος ετοιµότητας έχει ρυθµιστεί, µετά την επίτευξη της προεπιλεγµένης θερµοκρασίας.

Απενεργοποιήση των θερµαντήρων

Λειτουργία: Για την αποφυγή υπερβολικής κατανάλωσης ρεύµατος, την προστασία του µέσου εκτύπωσης
από ζηµιά από τη θερµότητα των θερµαντήρων και την προστασία του χρήστη από εγκαύµατα
λόγω αγγίγµατος των θερµαντήρων όταν δεν εκτελείται εκτύπωση.

Κατάσταση: Κατάσταση πτώσης της θερµοκρασίας σε αυτήν του περιβάλλοντος µε αργό ρυθµό.

Συνθήκες: Σε όλες τις περιπτώσεις εκτός όταν διατηρείται η προεπιλεγµένη θερµοκρασία ή η θερµοκρασία
ετοιµότητας.

Έναρξη θέρµανσης: Λαµβάνεται η εντολή έναρξης εκτύπωσης και αρχίζει η θέρµανση. Η εκτύπωση δεν αρχίζει µέχρι
οι θερµαντήρες να φτάσουν την προεπιλεγµένη θερµοκρασία.

Έναρξη εκτύπωσης: Οι θερµαντήρες φτάνουν στην προεπιλεγµένη θερµοκρασία και αρχίζει η εκτύπωση.

Λήξη εκτύπωσης: Λαµβάνεται η εντολή λήξης της εκτύπωσης και η εκτύπωση τελειώνει.
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Ο µπροστινός πίνακας του θερµαντήρα
Οθόνη σε κανονική κατάσταση

 Μπροστινός θερµαντήρας Θερµαντήρας εκτύπωσης Πίσω θερµαντήρας

Προεπιλεγµένη θερµοκρασία AAA BBB CCC

Τρέχουσα θερµοκρασία XXX YYY ZZZ

Το U αντιπροσωπεύει τη µονάδα θερµοκρασίας: C (Κελσίου) ή F (Φαρενάιτ).

Η µέτρηση της θερµοκρασίας γίνεται κάθε 5 δευτερόλεπτα και ανανεώνεται.

Οθόνη — θερµαντήρας σε λειτουργία

Όταν θερµαίνεται ο κάθε θερµαντήρας, ένα θετικό πρόσηµο (+) εµφανίζεται στη θέση της µονάδας της
τρέχουσας θερµοκρασίας του θερµαντήρα στη δεύτερη γραµµή. Η ένδειξη της µονάδας επανέρχεται µε την
ολοκλήρωση της θέρµανσης. Στο παράδειγµα της οθόνης παραπάνω, ο µπροστινός θερµαντήρας
θερµαίνεται.

Οθόνη — θερµαντήρας σε µη λειτουργία
Στην περιοχή ένδειξης της θερµοκρασίας αρχικής ρύθµισης του θερµαντήρα που είναι εκτός λειτουργίας,
εµφανίζεται OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ). Η µονάδα θερµοκρασίας του θερµαντήρα που είναι εκτός
λειτουργίας δεν εµφανίζεται. Η περιοχή της τρέχουσας θερµοκρασίας εµφανίζεται ως έχει.

Οθόνη — η ηλεκτρική ισχύς AC (Ε.Ρ.) του θερµαντήρα είναι απενεργοποιηµένη
Στο µπροστινό πίνακα εµφανίζεται TURN ON HEATER POWER SWITCH (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ
∆ΙΑΚΟΠΤΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ)

Κατάσταση αρχικής ρύθµισης παραµέτρων θερµαντήρα
Η κατάσταση αυτή χρησιµοποιείται όταν ο χειριστής ρυθµίζει τις παραµέτρους του συστήµατος ελέγχου
του θερµαντήρα.
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Στοιχεία και παράµετροι αρχικής ρύθµισης
Τα στοιχεία και οι παράµετροι της αρχικής ρύθµισης παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

Αρ. Στοιχείο Ένδειξη
στοιχείου
(επάνω γραµµή)

Ένδειξη
παραµέτρων
(κάτω γραµµή)

Περιγραφή Αρχική τιµή

1 Μονάδα
θερµοκρασίας

ΜΟΝΑ∆Α ΚΕΛΣΙΟΥ

ΦΑΡΕΝΑΪΤ

– ΚΕΛΣΙΟΥ

2 Χρόνος
διαθεσιµότητας
της θερµότητας
µετά την
εκτύπωση

ΧΡΟΝΟΣ
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ

00 έως 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑ∆Α: λεπτό 05 ΛΕΠΤΑ

3 Χρόνος
ετοιµότητας
θέρµανσης µετά
την ολοκλήρωση
του DELAY TIME
(ΧΡΟΝΟΥ
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ
)

STANDBY TIME
(ΧΡΟΝΟΣ
ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ)

0, 30, 60, 90, 120,
ENDLESS
(ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΣ)

Μονάδα: λεπτά 30

4 Εµφάνιση
έκδοσης

ΕΚ∆ΟΣΗ FW=vv.r HW=vv.r Μόνο ένδειξη –

5 ∆ιαγνωστικός
έλεγχος

DIAGNOSTICS
(∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ)

NO (ΟΧΙ), YES
(ΝΑΙ)

NO (ΟΧΙ): ∆εν
εκτελεί
διαγνωστικό
έλεγχο.

YES (ΝΑΙ): Εκτελεί
διαγνωστικό
έλεγχο.

NO (ΟΧΙ)

6 Γλώσσα ενδείξεων ΓΛΩΣΣΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

ΙΑΠΩΝΙΚΑ

– ΑΓΓΛΙΚΑ

7 Έξοδος από την
κατάσταση
αρχικών
ρυθµίσεων

EXIT (ΕΞΟ∆ΟΣ) YES (ΝΑΙ), NO
(ΟΧΙ)

YES (ΝΑΙ):
Εξέρχεται από την
κατάσταση της
αρχικής ρύθµισης
των παραµέτρων.

NO (ΟΧΙ): ∆εν
εξέρχεται από την
κατάσταση της
αρχικής ρύθµισης
των παραµέτρων.

YES (ΝΑΙ)

*1 Μόνο ένδειξη, το κουµπί ON/OFF (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ) αγνοείται.

216 Κεφάλαιο 15  Πληροφορίες για τους θερµαντήρες ELWW

Π
ληροφ

ορίες για τους
θερµαντήρες



Μηνύµατα σφάλµατος θερµαντήρα
Όταν εµφανιστούν τα ακόλουθα µηνύµατα σφάλµατος στο µπροστινό πίνακα του θερµαντήρα, ελάτε σε
επαφή µε την Υποστήριξη της HP.

● Σφάλµα συστήµατος

● Η πλακέτα ηλεκτρονόµων δεν εντοπίζεται

● Σφάλµα θερµοκρασίας της θερµίστορ µπροστινού θερµαντήρα (-10 °C ή λιγότερο, 70 °C ή
περισσότερο)

● Σφάλµα θερµοκρασίας της θερµίστορ πίσω θερµαντήρα (-10 °C ή λιγότερο, 70 °C ή περισσότερο)

● Σφάλµα θερµοκρασίας της θερµίστορ θερµαντήρα εκτύπωσης (-10 °C ή λιγότερο, 70 °C ή
περισσότερο)

● Η θερµίστορ µπροστινού θερµαντήρα δεν έφτασε στην προεπιλεγµένη θερµοκρασία µετά από 15
λεπτά

● Η θερµίστορ πίσω θερµαντήρα δεν έφτασε στην προεπιλεγµένη θερµοκρασία µετά από 15 λεπτά
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● Η θερµίστορ θερµαντήρα εκτύπωσης δεν έφτασε στην προεπιλεγµένη θερµοκρασία µετά από 15
λεπτά

● Στο διαγνωστικό έλεγχο παρουσιάζεται σφάλµα ελέγχου διακοπτών

● Στο διαγνωστικό έλεγχο παρουσιάζεται σφάλµα µηδενοδιέλευσης
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16 Πληροφορίες για τα τεχνικά
χαρακτηριστικά του εκτυπωτή

● Προδιαγραφές

● Οικολογικά χαρακτηριστικά
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Προδιαγραφές
Στοιχείο Προδιαγραφή/Λειτουργία

Τεχνολογία εκτύπωσης Πιεζοηλεκτρικές κεφαλές εκτύπωσης ψεκασµού µελανιού

Ανάλυση — Υψηλής ποιότητας 720 dpi × 720 dpi

Ανάλυση — Κανονική 720 x 720 dpi

Ανάλυση — Καλή πρόχειρη 540 x 720 dpi

Ανάλυση — Πρόχειρη 720 x 360 dpi

Ταχύτητα εκτύπωσης Περίπου τέσσερα λεπτά / A0 µε εκτύπωση 4 περασµάτων (διαφοροποιείται ανάλογα µε
τη θερµοκρασία περιβάλλοντος και τη θερµοκρασία κεφαλής εκτύπωσης)

Κατεύθυνση τροφοδότησης/
παραλαβής µέσου εκτύπωσης

Εµπρόσθια τροφοδότηση µέσου εκτύπωσης, οπίσθια παραλαβή

Τύπος µέσου εκτύπωσης PVC, λάβαρο, Χλωρίδιο του βινυλίου, Μουσαµάς

Πλάτος µέσου εκτύπωσης Μέγιστο 64 ίντσες

Κασέτα µελανιού Έξι χρώµατα (µαύρο, κυανό, µατζέντα, κίτρινο, ανοιχτό µατζέντα, ανοιχτό κυανό)
χωρητικότητας 1000 ml

Θόρυβος Σε ετοιµότητα: 45 dB(A) ή λιγότερο, σε λειτουργία: 60 dB(A) ή λιγότερο, (συνεχής ήχος)

Παραγωγή θερµότητας Εκτυπωτής: 720000 J/H ή λιγότερο, θερµαντήρας: 5148000 J/H ή λιγότερο

Μέγιστο εύρος εγγυηµένης
εκτύπωσης

Η επιφάνεια, εξαιρουµένων των άνω και κάτω περιθωρίων (5 mm) και των αριστερών και
δεξιών περιθωρίων (5 mm). Όταν χρησιµοποιείται το προστατευτικό του άκρου του µέσου
εκτύπωσης, τα αριστερά και δεξιά περιθώρια είναι 10 mm

Τάση ηλεκτρικής τροφοδοσίας 100 έως 240 VAC

Συχνότητα 50/60 Hz ±1 Hz

Κατανάλωση ισχύος Εκτυπωτής: 200 W ή λιγότερο (σε λειτουργία), θερµαντήρας: 1440 W ή λιγότερο (σε
λειτουργία)

Εξωτερικές διαστάσεις 2.525 mm (Π) × 785 mm (Β) × 1.195 mm (Υ) ±10 mm

Βάρος 230 kg ή λιγότερο (εξαιρουµένων του ρολού µέσου εκτύπωσης και του µελανιού)

Εύρος λειτουργίας θερµοκρασίας/
υγρασίας

15 έως 30 °C / 30% έως 70% Σ.Υ. (χωρίς συµπύκνωση)

Εύρος ανοχής λειτουργίας
θερµοκρασίας/υγρασίας

5 έως 35 °C / 10% έως 80% Σ.Υ. ή λιγότερη (χωρίς συµπύκνωση)

Χώρος εγκατάστασης 3.325 mm (Π) × 2.785 mm (Β) × 1.700 mm (Υ)

Χώρος συντήρησης 3.325 mm (Π) × 2.785 mm (Β) × 1.700 mm (Υ)
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Οικολογικά χαρακτηριστικά
Για ενηµερωµένα οικολογικά χαρακτηριστικά του εκτυπωτή σας, ανατρέξτε στην διεύθυνση
http://www.hp.com/ και αναζητήστε τα “οικολογικά χαρακτηριστικά”.
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17 Πληροφορίες για την παραγγελία
αναλωσίµων και αξεσουάρ

● Παραγγελία αναλωσίµων

● Παραγγελία µέσου εκτύπωσης

● Παραγγελία εξαρτηµάτων
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Παραγγελία αναλωσίµων
Μπορείτε να παραγγείλετε τα ακόλουθα αναλώσιµα µελανιών για τον εκτυπωτή σας.

Πίνακας 17-1  Κασέτες µελανιού

Κασέτα Χωρητικότητα (cm³) Κωδικός είδους

HP 790 Μαύρο 1000 CB271A

HP 790 Κυανό 1000 CB272A

HP 790 Ματζέντα 1000 CB273A

HP 790 Κίτρινο 1000 CB274A

HP 790 Ανοιχτό Κυανό 1000 CB275A

HP 790 Ανοιχτό Ματζέντα 1000 CB276A

Φιάλη Μελανιού προς Απόρριψη HP 790 — CB299A

Πίνακας 17-2  Κιτ Καθαρισµού και Συντήρησης

 

Όνοµα Αριθµός στοιχείου Σχόλια

HP 790 Κιτ Αποθήκευσης του
Συστήµατος Μελανιών

CB297A 6 Κασέτες Καθαρισµού του Συστήµατος
Μελανιού, 6 Κασέτες Εκκίνησης του
Συστήµατος Μελανιού

HP 790 Κιτ Καθαρισµού του Συστήµατος
Μελανιών

CB296A 6 Κασέτες Καθαρισµού του Συστήµατος
Μελανιού, 6 Κασέτες Εκκίνησης του
Συστήµατος Μελανιού

Κιτ Καθαρισµού της Καλύπτρας της HP CB294A

Κιτ Καθαρισµού του Καθαριστήρα της HP CB293A
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Παραγγελία µέσου εκτύπωσης
Οι παρακάτω τύποι χαρτιών διατίθενται για χρήση µε τον εκτυπωτή σας.

Σηµείωση Η λίστα αυτή µπορεί να αλλάξει στο µέλλον. Για τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες,
δείτε http://www.hp.com/go/designjet/supplies/.

Πίνακας 17-3  Χαρτί της HP

Όνοµα Κωδικός είδους Μέγεθος

HP Premium Scrim Banner (∆ηµοφιλές Λάβαρο
Μουσελίνα)

Q8678A 91,5 cm x
4.999 cm

HP Premium Scrim Banner (∆ηµοφιλές Λάβαρο
Μουσελίνα)

Q8679A 137,2 cm x
3.048 cm

HP Universal Scrim Banner (Γενικής Χρήσης Λάβαρο
Μουσελίνα)

Q8680A 91,5 cm x
4.999 cm

HP Universal Scrim Banner (Γενικής Χρήσης Λάβαρο
Μουσελίνα)

Q8681A 137,2 cm x
3.048 cm

HP Premium Self Adhesive Vinyl (∆ηµοφιλές
Αυτοκόλλητο Βινύλιο)

Q8682A 137,2 cm x
4.572 cm

HP Premium Self Adhesive Vinyl (∆ηµοφιλές
Αυτοκόλλητο Βινύλιο)

Q8683A 152,4 cm x
4.572 cm

HP Premium Backlit Film (∆ηµοφιλής Μεµβράνη
Οπίσθιας Προβολής)

Q8684A 91,4 cm x
2.012 cm

HP Premium Backlit Film (∆ηµοφιλής Μεµβράνη
Οπίσθιας Προβολής)

Q8685A 137,2 cm x
2.012 cm

HP Universal Photo-Realistic Paper (Γενικής Χρήσης
Χαρτί Photo-Realistic)

Q8686A 91,4 cm x
4.572 cm

HP Universal Photo-Realistic Paper (Γενικής Χρήσης
Χαρτί Photo-Realistic)

Q8687A 137,2 cm x
4.572 cm
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Παραγγελία εξαρτηµάτων
Μπορείτε να παραγγείλετε τα ακόλουθα εξαρτήµατα για τον εκτυπωτή σας.

Όνοµα Κωδικός προϊόντος

Σύστηµα Καθαρισµού Αέρα HP Designjet 9000s για 220V Q6668A

Σύστηµα Καθαρισµού Αέρα HP Designjet 9000s για 110V Q6668B

Φίλτρο APS για HP Designjet 8000s/9000s Q6679A

Στεγνωτήρας Υψηλής Ταχύτητας HP Designjet Q6667A

ONYX PosterShop 6.5 για HP Designjet Q6669A

Κάλυµµα µέσου εκτύπωσης για τη σειρά HP Designjet 9000s Q6680A
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18 Πληροφορίες για τη λήψη βοήθειας

● Υπηρεσία Υποστήριξης Πελατών HP

● HP Designjet σε Άµεση Σύνδεση
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Υπηρεσία Υποστήριξης Πελατών HP
Ως στρατηγικοί συνεργάτες σας σε θέµατα υποστήριξης, δίνουµε µεγάλη σηµασία στο να βοηθήσουµε την
επιχείρησή σας να λειτουργεί χωρίς προβλήµατα. Η Υπηρεσία Υποστήριξης Πελατών HP προσφέρει
υποστήριξη υψηλού επιπέδου, ώστε να αξιοποιήσετε πλήρως τις δυνατότητες του εκτυπωτή HP Designjet.

Η Υπηρεσία Υποστήριξης Πελατών HP έχει πλήρη και αποδεδειγµένη ειδίκευση στην παροχή υποστήριξης
και χρησιµοποιεί νέες τεχνολογίες για να προσφέρει στους πελάτες µοναδικές ολοκληρωµένες υπηρεσίες.
Οι υπηρεσίες περιλαµβάνουν αρχική ρύθµιση και εγκατάσταση του εκτυπωτή, εργαλεία επίλυσης
προβληµάτων, επεκτάσεις της εγγύησης, υπηρεσίες επισκευής και ανταλλαγής, υποστήριξη από το
τηλέφωνο και το Web, ενηµερωµένες εκδόσεις του λογισµικού και υπηρεσίες συντήρησης που µπορεί να
εκτελέσει ο χρήστης. Για περισσότερες πληροφορίες για την Υπηρεσία Υποστήριξης Πελατών HP,
επισκεφτείτε µας στη διεύθυνση:

http://www.hp.com/go/designjet/

ή καλέστε τον αριθµό τηλεφώνου που υπάρχει στον Οδηγό Εξυπηρέτησης Πελατών που παρέχεται µε τον
εκτυπωτή σας.

Τι πρέπει να κάνετε πριν επικοινωνήσετε µαζί µας:

● Μελετήστε τις προτάσεις αντιµετώπισης προβληµάτων στην ενότητα “Το πρόβληµα είναι” του
παρόντος οδηγού.

● Μελετήστε την αντίστοιχη τεκµηρίωση του προγράµµατος οδήγησης εκτυπωτή που συνοδεύει τον
εκτυπωτή (για χρήστες που εκτυπώνουν αρχεία PostScript ή που χρησιµοποιούν Microsoft Windows).

● Αν έχετε εγκαταστήσει προγράµµατα οδήγησης λογισµικού και RIP άλλων κατασκευαστών,
συµβουλευθείτε τη δική τους τεκµηρίωση για το χρήστη.

● Αν το πρόβληµα φαίνεται να σχετίζεται µε την εφαρµογή λογισµικού που χρησιµοποιείτε,
επικοινωνήστε πρώτα µε τον προµηθευτή του λογισµικού.

● Αν ακόµα αντιµετωπίζετε δυσκολίες, διαβάστε το φυλλάδιο Υπηρεσίες Υποστήριξης της HP που
συνοδεύει τον εκτυπωτή. Το έγγραφο αυτό περιέχει έναν εκτενή κατάλογο µε τις διάφορες διαθέσιµες
υπηρεσίες υποστήριξης που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε για την αντιµετώπιση των προβληµάτων
του εκτυπωτή.

● Αν επικοινωνήσετε µε κάποιο από τα γραφεία της Hewlett-Packard, σας παρακαλούµε να έχετε
διαθέσιµες τις εξής πληροφορίες για να µας βοηθήσετε να απαντήσουµε γρηγορότερα στις ερωτήσεις
σας:

● Τον εκτυπωτή που χρησιµοποιείτε (αριθµός προϊόντος και αύξων αριθµός, όπως αναγράφονται
στην ετικέτα στο πίσω µέρος του εκτυπωτή)

● Εάν υπάρχει κωδικός σφάλµατος στο µπροστινό πίνακα, σηµειώστε τον και ανατρέξτε στο Το
πρόβληµα είναι ... Εµφάνιση µηνύµατος σφάλµατος

● Τον υπολογιστή που χρησιµοποιείτε

● Κάθε ειδικό εξοπλισµό ή λογισµικό που χρησιµοποιείτε (για παράδειγµα, προγράµµατα
εκτύπωσης, δίκτυα, συσκευές για µοίρασµα της θύρας, µόντεµ ή ειδικά προγράµµατα οδήγησης
λογισµικού)

● Το καλώδιο που χρησιµοποιείτε (µε τον κωδικό ανταλλακτικού) και από πού το προµηθευτήκατε

● Τον τύπο διασύνδεσης που χρησιµοποιείτε στον εκτυπωτή (FireWire, USB ή δίκτυο).
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● Το όνοµα και την έκδοση του λογισµικού που χρησιµοποιείτε αυτήν τη στιγµή

● Εάν το πρόβληµα είναι κάποιο σφάλµα του συστήµατος θα υπάρχει αριθµός σφάλµατος,
καταγράψτε τον αριθµό σφάλµατος και έχετέ τον έτοιµο
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HP Designjet σε Άµεση Σύνδεση
Χρησιµοποιήστε το πλήθος αποκλειστικών υπηρεσιών και πόρων που σας διαθέτουµε, για να είστε βέβαιοι
ότι θα έχετε πάντα τις καλύτερες επιδόσεις από τα προϊόντα και τις λύσεις HP Designjet.

Εγγραφείτε στη HP Designjet Online, την κοινότητα για τις εκτυπώσεις µεγάλου µεγέθους, στη
διεύθυνση http://www.hp.com/go/designjet/, για να έχετε απεριόριστη πρόσβαση σε:

● Στοιχεία λήψης — το νεότερο υλικολογισµικό, προγράµµατα οδήγησης, λογισµικό, προφίλ µέσων κλπ
για εκτυπωτές.

● Τεχνική υποστήριξη — ηλεκτρονική αντιµετώπιση προβληµάτων, τηλέφωνα επαφών για την
υποστήριξη των πελατών και πολλά άλλα

● Χώρους για άµεση επαφή µε ειδικούς, τόσο της HP όσο και δικούς σας συναδέλφους

● Ηλεκτρονική παρακολούθηση της εγγύησης, για να µην άγχεστε

● Τεχνική τεκµηρίωση και εκπαιδευτικά βίντεο

● Νεότερες πληροφορίες για τα προϊόντα — εκτυπωτές, αναλώσιµα, αξεσουάρ, λογισµικό, κλπ.

● Κέντρο αναλωσίµων για ότι χρειάζεται να γνωρίζετε σχετικά µε τα µελάνια και τα µέσα

Προσαρµόζοντας την εγγραφή σας για τα προϊόντα που έχετε αγοράσει και τον τύπο της επιχείρησής σας,
και ορίζοντας τις προτιµήσεις σας όσον αφορά θέµατα επικοινωνίας: αποφασίζετε εσείς για τις πληροφορίες
που χρειάζεστε.

Εγγραφείτε στην τοποθεσία για τη σειρά προϊόντων HP Designjet στο δίκτυο για να έχετε την καλύτερη
απόδοση.

Η τοποθεσία για τη σειρά προϊόντων HP Designjet στο δίκτυο είναι διαθέσιµη στην αγγλική, γερµανική,
γαλλική, ιταλική, ισπανική, πορτογαλική, ιαπωνική, κορεατική, απλοποιηµένη κινεζική και παραδοσιακή
κινεζική γλώσσα.
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