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εξαρτήµατα που µπορούν να
επισκευαστούν από το χρήστη.
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1 HP Officejet
J5700 All-in-One series Βοήθεια
Για πληροφορίες σχετικά µε το HP All-in-One, δείτε:
• Περισσότερες πληροφορίες
• Επισκόπηση συσκευής HP All-in-One
• Ολοκλήρωση της ρύθµισης της συσκευής HP All-in-One
• Πώς µπορώ να;
• Τοποθέτηση πρωτοτύπων και χαρτιού
• Εκτύπωση από τον υπολογιστή
• Χρήση των λειτουργιών φαξ
• Χρήση των λειτουργιών αντιγραφής
• Χρήση των λειτουργιών σάρωσης
• Συντήρηση της συσκευής HP All-in-One
• Αντιµετώπιση προβληµάτων
• Παραγγελία αναλωσίµων
• Εγγύηση και υποστήριξη HP
• Τεχνικές πληροφορίες

HP Officejet J5700 All-in-One series Βοήθεια 7



Κεφάλαιο 1

8 HP Officejet J5700 All-in-One series Βοήθεια



2 Περισσότερες πληροφορίες
Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε πολλές πηγές, έντυπες και ηλεκτρονικές, οι
οποίες σας παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε τη ρύθµιση και τη χρήση της συσκευής
HP All-in-One.
• Πηγές πληροφοριών

Πηγές πληροφοριών
Αφίσα εγκατάστασης
Η αφίσα εγκατάστασης παρέχει οδηγίες για την εγκατάσταση της συσκευής
HP All-in-One και του λογισµικού. Ακολουθήστε µε τη σειρά τα βήµατα στην
αφίσα εγκατάστασης.

Οδηγός χρήσης
Αυτός ο Οδηγός χρήσης περιέχει πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο χρήσης
της συσκευής HP All-in-One, καθώς και συµβουλές αντιµετώπισης
προβληµάτων και οδηγίες βήµα-προς-βήµα. Παρέχει επίσης πρόσθετες
οδηγίες ρύθµισης που συµπληρώνουν αυτές που αναφέρονται στην αφίσα
εγκατάστασης.

Readme
Το αρχείο Readme περιέχει τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, τις οποίες µπορεί
να µην βρείτε σε άλλες εκδόσεις.
Εγκαταστήσετε το λογισµικό για να αποκτήσετε πρόσβαση στο αρχείο Readme.

www.hp.com/support Εάν έχετε πρόσβαση στο Internet, µπορείτε να λάβετε βοήθεια και υποστήριξη
από την τοποθεσία web της HP. Αυτή η τοποθεσία web προσφέρει τεχνική
υποστήριξη, προγράµµατα οδήγησης, αναλώσιµα και πληροφορίες για
παραγγελίες.
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3 Επισκόπηση συσκευής
HP All-in-One
Σε πολλές λειτουργίες της συσκευής HP All-in-One µπορείτε να έχετε απευθείας
πρόσβαση, χωρίς να ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή σας. Μπορείτε εύκολα και γρήγορα
να διεκπεραιώσετε εργασίες, όπως δηµιουργία αντιγράφου ή αποστολή φαξ, από τη
συσκευή HP All-in-One.

Αυτή η ενότητα περιγράφει τις δυνατότητες υλικού και τις λειτουργίες του πίνακα ελέγχου
του HP All-in-One.

Αυτή η ενότητα περιλαµβάνει τα παρακάτω θέµατα:

• Η συσκευή HP All-in-One µε µια µατιά
• Λειτουργίες πίνακα ελέγχου
• Κείµενο και σύµβολα
• Χρήση του λογισµικού
• Πληροφορίες σύνδεσης

Η συσκευή HP All-in-One µε µια µατιά

Ετικέτα Περιγραφή

1 Αυτόµατος τροφοδότης εγγράφων

2 Πίνακας ελέγχου

3 Οθόνη πίνακα ελέγχου (αναφέρεται επίσης ως 'η
οθόνη')

4 Επέκταση δίσκου εξόδου (επίσης αναφέρεται ως
'η επέκταση δίσκου')

5 ∆ίσκος εισόδου
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Ετικέτα Περιγραφή

6 ∆ίσκος εξόδου

7 Γυάλινη επιφάνεια

8 Πίσω όψη καλύµµατος

9 Πίσω θύρα

10 Θύρα USB στο πίσω µέρος

11 Σύνδεση τροφοδοσίας

12 Θύρες 1-LINE (φαξ) και 2-EXT (τηλέφωνο)

Λειτουργίες πίνακα ελέγχου
Το παρακάτω διάγραµµα και ο σχετικός πίνακας παρέχουν µια σύντοµη αναφορά στις
λειτουργίες του πίνακα ελέγχου της συσκευής HP All-in-One.

Ετικέτα Όνοµα και περιγραφή

1 Μενού στην περιοχή Φαξ: Εµφανίζει το Μενού Φαξ για ενεργοποίηση επιλογών.

2 Επανάκληση/παύση: Επανάκληση των αριθµών που κλήθηκαν πρόσφατα ή εισαγωγή
παύσης 3 δευτερολέπτων σε έναν αριθµό φαξ.

3 Έναρξη φαξ, Ασπρόµαυρο: Έναρξη ασπρόµαυρου φαξ.

4 Έναρξη φαξ, Έγχρωµο: Έναρξη έγχρωµου φαξ.

5 Κουµπιά γρήγορης κλήσης µε ένα πάτηµα: Αποκτήστε πρόσβαση στους πέντε πρώτους
αριθµούς γρήγορης κλήσης.

6 Πληκτρολόγιο: Εισαγωγή αριθµών φαξ, τιµών ή κειµένου.

7 Λυχνία προσοχής: Όταν αναβοσβήνει η λυχνία προσοχής, υποδεικνύει ότι παρουσιάστηκε
σφάλµα που απαιτεί την προσοχή σας.

8 Ρύθµιση/?: Εµφανίζει το Μενού Ρύθµιση για δηµιουργία αναφορών, αλλαγή ρυθµίσεων φαξ και
άλλων ρυθµίσεων συντήρησης και για πρόσβαση στο µενού "Βοήθεια". Πατήστε  για να
µετακινηθείτε στα διαθέσιµα θέµατα της Βοήθειας, και στη συνέχεια πατήστε OK για να επιλέξετε
ένα θέµα. Το θέµα Βοήθειας που επιλέγετε ανοίγει στην οθόνη του υπολογιστή σας.

Κεφάλαιο 3
(συνέχεια)
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Ετικέτα Όνοµα και περιγραφή

9 Αριστερό βέλος: Μειώνει τιµές στην οθόνη.

10 OK: Επιλέγει ένα µενού ή µια ρύθµιση στην οθόνη.

11 ∆εξιό βέλος: Αυξάνει τιµές στην οθόνη.

12 Άκυρο: ∆ιακοπή µιας εργασίας, έξοδος από µενού ή έξοδος από ρυθµίσεις.

13 Έναρξη αντιγρ., Ασπρόµαυρη: Έναρξη ασπρόµαυρης εργασίας αντιγραφής.

14 Έναρξη αντιγρ., Έγχρωµη: Έναρξη µιας έγχρωµης εργασίας αντιγραφής.

15 Έναρξη σάρωσης: Έναρξη µιας εργασίας σάρωσης και αποστολή της στον επιλεγµένο
προορισµό µε χρήση του κουµπιού Σάρωση σε.

16 Σάρωση σε: Εµφανίζει το µενού Σάρωση σε για επιλογή ενός προορισµού σάρωσης.

17 Ισχύς: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής HP All-in-One. Το κουµπί Ενεργοποίηση
είναι αναµµένο όταν η συσκευή HP All-in-One βρίσκεται σε λειτουργία. Η λυχνία αναβοσβήνει
όταν εκτελείται µια εργασία.
Όταν η συσκευή HP All-in-One είναι απενεργοποιηµένη, συνεχίζει να τροφοδοτείται µε µια
ελάχιστη ποσότητα ενέργειας. Για να διακόψετε τελείως την τροφοδοσία της συσκευής
HP All-in-One, απενεργοποιήστε την και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.

18 Ποιότητα: Επιλέγει Βέλτιστη, Κανονική ή Γρήγορη ποιότητα για αντιγραφή.

19 Σµίκρ./Μεγέθ.: Αλλάζει το µέγεθος ενός αντιγράφου για εκτύπωση.

20 Μενού στην περιοχή Αντίγραφο: Εµφανίζει το µενού Μεν. Αντιγραφή για καθορισµό
επιλογών.

21 Οθόνη: Για προβολή των µενού και των µηνυµάτων.

22 Γρήγορη κλήση: Επιλογή αριθµού γρήγορης κλήσης.

23 Η λειτουργικότητα αυτού του κουµπιού εξαρτάται από τη χώρα/περιοχή στην οποία πωλείται
το HP All-in-One. Το όνοµα του κουµπιού είναι ένα από τα εξής:
Ανάλυση φαξ: Ρυθµίζει την ανάλυση για το φαξ που αποστέλλετε.
Λειτουργία µπλοκαρίσµατος ανεπιθύµητων φαξ: Εµφανίζει το µενού Ρύθµιση Φραγής
ανεπιθύµητων φαξ για τη διαχείριση ανεπιθύµητων κλήσεων φαξ. Πρέπει να εγγραφείτε σε µια
υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος για να χρησιµοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

Κείµενο και σύµβολα
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το πληκτρολόγιο του πίνακα ελέγχου για να εισαγάγετε
κείµενο και σύµβολα όταν ρυθµίζετε καταχωρήσεις γρήγορης κλήσης και πληροφορίες
κεφαλίδας φαξ.

Επιπλέον, µπορείτε να εισαγάγετε σύµβολα από το πληκτρολόγιο κατά την κλήση φαξ ή
αριθµού τηλεφώνου. Όταν η συσκευή HP All-in-One καλέσει τον αριθµό, θα ερµηνεύσει
το σύµβολο και θα ανταποκριθεί ανάλογα. Για παράδειγµα, εάν εισάγετε παύλα στον
αριθµό φαξ, η συσκευή HP All-in-One θα πραγµατοποιήσει παύση πριν την κλήση του
υπόλοιπου αριθµού. Η παύση είναι χρήσιµη εάν πρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση σε
εξωτερική γραµµή πριν την κλήση του αριθµού φαξ.

(συνέχεια)
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Αυτή η ενότητα περιλαµβάνει τα παρακάτω θέµατα:

• Εισαγωγή κειµένου µε τη χρήση του πληκτρολογίου στον πίνακα ελέγχου
• ∆ιαθέσιµα σύµβολα για κλήση αριθµών φαξ

Εισαγωγή κειµένου µε τη χρήση του πληκτρολογίου στον πίνακα ελέγχου
Μπορείτε επίσης να εισάγετε κείµενο ή σύµβολα χρησιµοποιώντας το πληκτρολόγιο στον
πίνακα ελέγχου.

Για να εισαγάγετε κείµενο
1. Πατήστε τους αριθµούς του πληκτρολογίου που αντιστοιχούν στα γράµµατα ενός

ονόµατος. Για παράδειγµα τα γράµµατα a, b και c αντιστοιχούν στον αριθµό 2, όπως
φαίνεται στο κουµπί πιο κάτω.

Συµβουλή Πατήστε ένα κουµπί πολλές φορές για να δείτε τους διαθέσιµους
χαρακτήρες. Ανάλογα µε τη ρύθµιση γλώσσας και χώρας/περιοχής που έχετε
ορίσει, ενδέχεται να διατίθενται και άλλοι χαρακτήρες πέρα από αυτούς που
εµφανίζονται στο πληκτρολόγιο.

2. Μόλις εµφανιστεί το σωστό γράµµα, περιµένετε µέχρι ο δείκτης να µετακινηθεί
αυτόµατα προς τα δεξιά ή πατήστε . Πατήστε τον αριθµό που αντιστοιχεί στο
επόµενο γράµµα του ονόµατος. Πατήστε το κουµπί πολλές φορές µέχρι να εµφανιστεί
το σωστό γράµµα. Το πρώτο γράµµα µιας λέξης εισάγεται αυτόµατα µε κεφαλαίο
χαρακτήρα.

Για να εισαγάγετε διάστηµα, παύση ή σύµβολο
▲ Για να εισαγάγετε κενό, πατήστε ∆ιάστηµα.

Για να εισαγάγετε παύση, πατήστε Επανάκληση/παύση. Στην αλληλουχία των
αριθµών εµφανίζεται µια παύλα.
Για να εισαγάγετε ένα σύµβολο, όπως το @, πατήστε το κουµπί Σύµβολα πολλές
φορές για να πραγµατοποιήσετε κύλιση στη λίστα µε τα διαθέσιµα σύµβολα:

αστερίσκος (*) παύλα (-) εµπορικό "και" (&)

τελεία (.) κάθετος (/) παρένθεση ( )

απόστροφος (') ίσον (=) σήµα για αριθµό (#)

παπάκι (@) χαρακτήρας υπογράµµισης
(_)

πρόσηµο συν (+)

θαυµαστικό (!) άνω τελεία (·) ερωτηµατικό (;)

κόµµα (,) άνω κάτω τελεία (:) σύµβολο ποσοστού (%)

σύµβολο προσέγγισης (~)   

Κεφάλαιο 3
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Για να διαγράψετε ένα γράµµα, αριθµό ή σύµβολο
▲ Εάν κάνετε λάθος, πατήστε  για να το σβήσετε και στη συνέχεια κάντε τη σωστή

καταχώρηση.

Μόλις ολοκληρώσετε την εισαγωγή κειµένου, πατήστε OK για να αποθηκεύσετε την
καταχώρησή σας.

∆ιαθέσιµα σύµβολα για κλήση αριθµών φαξ
Για να εισάγετε ένα σύµβολο, όπως το *, πατήστε το κουµπί Σύµβολα πολλές φορές για
να πραγµατοποιήσετε κύλιση στη λίστα µε τα σύµβολα. Ο παρακάτω πίνακας περιέχει
τα σύµβολα που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε σε µια αλληλουχία αριθµού τηλεφώνου,
σε πληροφορίες κεφαλίδας φαξ και σε καταχωρήσεις γρήγορης κλήσης.

∆ιαθέσιµα
σύµβολα

Περιγραφή ∆ιαθέσιµο όταν εισαγάγετε

* Εµφανίζει έναν αστερίσκο όταν απαιτείται
για κλήση.

Όνοµα κεφαλίδας φαξ, ονόµατα
γρήγορης κλήσης, αριθµούς
γρήγορης κλήσης, αριθµούς φαξ ή
τηλεφώνου και καταχωρήσεις
παρακολούθησης κλήσης

- Κατά την αυτόµατη κλήση, η συσκευή
HP All-in-One εισαγάγει µια παύση στην
ακολουθία των αριθµών.

Όνοµα κεφαλίδας φαξ, αριθµό
κεφαλίδας φαξ, ονόµατα γρήγορης
κλήσης, αριθµούς γρήγορης κλήσης
και αριθµούς φαξ ή τηλεφώνου

( ) Εισαγάγει µια αριστερή ή δεξιά παρένθεση
για το διαχωρισµό αριθµών, όπως
κωδικών περιοχής, για ευκολότερη
ανάγνωση. Τα σύµβολα αυτά δεν
επηρεάζουν την κλήση.

Όνοµα κεφαλίδας φαξ, αριθµό
κεφαλίδας φαξ, ονόµατα γρήγορης
κλήσης, αριθµούς γρήγορης κλήσης
και αριθµούς φαξ ή τηλεφώνου

W Κατά την αυτόµατη κλήση, το W κάνει τη
συσκευή HP All-in-One να περιµένει τον
τόνο κλήσης πριν προχωρήσει στην
κλήση του αριθµού.

Αριθµοί γρήγορης κλήσης και
αριθµοί φαξ ή τηλεφώνου

R Κατά την αυτόµατη κλήση, το R λειτουργεί
όπως το κουµπί Flash του τηλεφώνου.

Αριθµοί γρήγορης κλήσης και
αριθµοί φαξ ή τηλεφώνου

+ Εµφανίζει ένα σύµβολο πρόσθεσης. Το
σύµβολο αυτό δεν επηρεάζει την κλήση.

Όνοµα κεφαλίδας φαξ, αριθµό
κεφαλίδας φαξ, ονόµατα γρήγορης
κλήσης, αριθµούς γρήγορης κλήσης
και αριθµούς φαξ ή τηλεφώνου

Χρήση του λογισµικού
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το λογισµικό Κέντρο λειτουργιών HP (Windows) ή το
λογισµικό HP Photosmart Studio (µόνο για χρήστες Mac) (Mac) για να αποκτήσετε
πρόσβαση σε πολλές λειτουργίες που δεν είναι διαθέσιµες µέσω του πίνακα ελέγχου.

Το λογισµικό είναι εγκατεστηµένο στον υπολογιστή σας κατά τη ρύθµιση της συσκευής
HP All-in-One. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην αφίσα εγκατάστασης που
συνοδεύει τη συσκευή σας.

Χρήση του λογισµικού 15



Η πρόσβαση στο λογισµικό διαφέρει ανάλογα µε το λειτουργικό σύστηµα (OS). Για
παράδειγµα, εάν έχετε υπολογιστή µε Windows, το σηµείο εισόδου στο λογισµικό Κέντρο
λειτουργιών HP είναι το Κέντρο λειτουργιών HP. Εάν έχετε Mac, το σηµείο εισόδου στο
λογισµικό HP Photosmart Studio (µόνο για χρήστες Mac) είναι το παράθυρο
HP Photosmart Studio. Όποια και να είναι η περίπτωση, το σηµείο εισόδου χρησιµεύει
ως αφετηρία για το λογισµικό και τις υπηρεσίες.

Για να ανοίξετε το λογισµικό Κέντρο λειτουργιών HP σε έναν υπολογιστή µε
Windows
1. Κάντε ένα από τα παρακάτω:

• Στην επιφάνεια εργασίας των Windows, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Κέντρο
λειτουργιών HP.

• Ή, στο δεξί άκρο της γραµµής εργασιών των Windows, κάντε διπλό κλικ στο
εικονίδιο Παρακολούθηση ψηφιακής απεικόνισης HP.

• Στη γραµµή εργασιών, κάντε κλικ στο Έναρξη, τοποθετήστε το δείκτη στην
επιλογή Προγράµµατα ή Όλα τα προγράµµατα, επιλέξτε HP και, στη συνέχεια,
κάντε κλικ στο Κέντρο λειτουργιών HP.

2. Εάν έχετε εγκαταστήσει περισσότερες από µία συσκευές HP, επιλέξτε την καρτέλα
HP All-in-One.

Σηµείωση Σε υπολογιστή µε Windows, οι λειτουργίες που διατίθενται στο Κέντρο
λειτουργιών HP διαφέρουν ανάλογα µε τις συσκευές που έχετε εγκαταστήσει. Το
Κέντρο λειτουργιών HP είναι προσαρµοσµένο ώστε να εµφανίζει εικονίδια που
σχετίζονται µε την επιλεγµένη συσκευή. Εάν η επιλεγµένη συσκευή δεν διαθέτει
κάποια συγκεκριµένη λειτουργία, τότε το εικονίδιο για αυτή τη λειτουργία δεν
εµφανίζεται στο Κέντρο λειτουργιών HP.

Συµβουλή Εάν το Κέντρο λειτουργιών HP στον υπολογιστή σας δεν περιέχει
κανένα εικονίδιο, µπορεί να παρουσιάστηκε σφάλµα κατά την εγκατάσταση του
λογισµικού. Για να διορθώσετε το πρόβληµα, χρησιµοποιήστε τον Πίνακα Ελέγχου
των Windows για να καταργήσετε πλήρως το λογισµικό Κέντρο λειτουργιών HP. Στη
συνέχεια επανεγκαταστήστε το λογισµικό. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε
στην ηλεκτρονική Βοήθεια που συνοδεύει το λογισµικό HP All-in-One.

Πληροφορίες σύνδεσης
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη συσκευή HP All-in-One ως αυτόνοµο αντιγραφικό και
συσκευή φαξ, ή µπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή HP All-in-One σε υπολογιστή για να
ενεργοποιήσετε την εκτύπωση και άλλες λειτουργίες λογισµικού. Οι διάφορες διαθέσιµες
επιλογές σύνδεσης περιγράφονται στις παρακάτω ενότητες.
Αυτή η ενότητα περιλαµβάνει τα παρακάτω θέµατα:

• Υποστηριζόµενοι τύποι σύνδεσης
• Σύνδεση µε χρήση καλωδίου USB
• Χρήση της δυνατότητας διαµοιρασµού εκτυπωτή

Κεφάλαιο 3
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Υποστηριζόµενοι τύποι σύνδεσης

Περιγραφή Συνιστώµενος αριθµός
συνδεδεµένων
υπολογιστών για
βέλτιστη απόδοση

Υποστηριζόµενες
λειτουργίες λογισµικού

Οδηγίες ρύθµισης

Σύνδεση USB Ένας υπολογιστής
συνδεδεµένος µέσω
καλωδίου USB στην
πίσω θύρα USB του
HP All-in-One.

Υποστηρίζονται όλες οι
λειτουργίες.

Ακολουθήστε την Αφίσα
εγκατάστασης για
αναλυτικές οδηγίες.

∆ιαµοιρασµός εκτυπωτή
µέσω Windows

Μέχρι και πέντε
υπολογιστές.
Ο κεντρικός υπολογιστής
πρέπει να βρίσκεται
πάντα σε λειτουργία,
διαφορετικά οι υπόλοιποι
υπολογιστές δεν θα
µπορούν να εκτυπώσουν
στη συσκευή
HP All-in-One.

Υποστηρίζονται όλες οι
λειτουργίες που διαθέτει
ο κεντρικός υπολογιστής.
Από άλλους υπολογιστές
υποστηρίζεται µόνο η
λειτουργία εκτύπωσης.

Για πληροφορίες
ρύθµισης, δείτε Χρήση
της δυνατότητας
διαµοιρασµού εκτυπωτή.

Σύνδεση µε χρήση καλωδίου USB
Ανατρέξτε στην αφίσα εγκατάστασης που συνόδευε τη συσκευή HP All-in-One για
λεπτοµερείς οδηγίες σχετικά µε τη χρήση καλωδίου USB για τη σύνδεση υπολογιστή στην
πίσω θύρα USB.

Χρήση της δυνατότητας διαµοιρασµού εκτυπωτή
Εάν ο υπολογιστής σας βρίσκεται σε δίκτυο και κάποιος άλλος υπολογιστής του δικτύου
είναι συνδεδεµένος µε το HP All-in-One µέσω καλωδίου USB, µπορείτε να
χρησιµοποιήσετε αυτή τη συσκευή ως εκτυπωτή, αξιοποιώντας τη δυνατότητα κοινής
χρήσης εκτυπωτών µέσω Windows. Ο υπολογιστής που είναι απευθείας συνδεδεµένος
στο HP All-in-One, ενεργεί ως κεντρικός υπολογιστής για τον εκτυπωτή και έχει
πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του. Άλλοι υπολογιστές του δικτύου, οι οποίοι
αναφέρονται ως πελάτες, έχουν πρόσβαση µόνο στις λειτουργίες εκτύπωσης. Όλες οι
άλλες λειτουργίες πρέπει να εκτελούνται στον κεντρικό υπολογιστή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την ενεργοποίηση της δυνατότητας Κοινής
χρήσης εκτυπωτών µέσω Windows, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης που συνοδεύει τον
υπολογιστή σας ή στην ηλεκτρονική βοήθεια των Windows.
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4 Ολοκλήρωση της ρύθµισης της
συσκευής HP All-in-One
Αφού ολοκληρώσετε τα βήµατα της αφίσας εγκατάστασης, ανατρέξτε σε αυτή την ενότητα
για βοηθηθείτε στην ολοκλήρωση της ρύθµισης της συσκευής HP All-in-One. Αυτή η
ενότητα περιέχει σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε τη ρύθµιση της συσκευής σας,
καθώς και πληροφορίες γύρω από τον ορισµό προτιµήσεων.

Αυτή η ενότητα περιλαµβάνει τα παρακάτω θέµατα:

• Ρύθµιση προτιµήσεων
• Ρύθµιση φαξ

Ρύθµιση προτιµήσεων
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθµίσεις της συσκευής HP All-in-One, ώστε να συµπεριφέρεται
ανάλογα µε τις προτιµήσεις σας. Για παράδειγµα, µπορείτε να ρυθµίσετε γενικές
προτιµήσεις συσκευής, όπως τη γλώσσα προβολής µηνυµάτων και την ηµεροµηνία και
την ώρα που εµφανίζεται στην οθόνη. Μπορείτε επίσης να επαναφέρετε τις ρυθµίσεις της
συσκευής στην κατάσταση που βρίσκονταν όταν την αγοράσατε. Η ενέργεια αυτή
διαγράφει τις νέες προεπιλογές που τυχόν έχετε ορίσει.

Αυτή η ενότητα περιλαµβάνει τα παρακάτω θέµατα:

• Γενικές προτιµήσεις
• Προτιµήσεις φαξ

Γενικές προτιµήσεις
Προτού ξεκινήσετε να χρησιµοποιείτε τη συσκευή HP All-in-One, πρέπει να ελέγξετε, και
αν χρειάζεται, να προσαρµόσετε τις γενικές προτιµήσεις συσκευής που περιγράφονται
σε αυτή την ενότητα.

Αυτή η ενότητα περιλαµβάνει τα παρακάτω θέµατα:

• Ρύθµιση γλώσσας και χώρας/περιοχής
• Ρύθµιση ηµεροµηνίας και ώρας
• Ρύθµιση της ταχύτητας κύλισης
• Ρύθµιση χρόνου καθυστέρησης ερώτησης
• Επαναφορά εργοστασιακών ρυθµίσεων

Ρύθµιση γλώσσας και χώρας/περιοχής
Η ρύθµιση γλώσσας και χώρας/περιοχής καθορίζει ποια γλώσσα θα χρησιµοποιεί η
συσκευή HP All-in-One για την εµφάνιση µηνυµάτων στην οθόνη. Συνήθως, ο ορισµός
της γλώσσας και της χώρας/περιοχής γίνεται κατά την πρώτη ρύθµιση της συσκευής
HP All-in-One. Ωστόσο, µπορείτε να αλλάξετε τη ρύθµιση οποιαδήποτε στιγµή µε την
παρακάτω διαδικασία.
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Για να ρυθµίσετε τη γλώσσα και τη χώρα/περιοχή
1. Πατήστε Ρύθµιση.
2. Πατήστε 7 και στη συνέχεια 1.

Έτσι µπορείτε να επιλέξετε Προτιµήσεις και, στη συνέχεια, Ρύθµ. γλώσσας &
χώρας/περιοχής.

3. Πατήστε  ή  για να πραγµατοποιήσετε κύλιση ανάµεσα στις γλώσσες. Όταν
εµφανιστεί η γλώσσα που θέλετε να χρησιµοποιήσετε, πατήστε OK.

4. Στην προτροπή πατήστε 1 για Ναι ή 2 για Όχι.
5. Πατήστε  ή  για να πραγµατοποιήσετε κύλιση ανάµεσα στις χώρες/περιοχές. Όταν

εµφανιστεί η χώρα/περιοχή που θέλετε να επιλέξετε, πατήστε OK.
6. Στην προτροπή πατήστε 1 για Ναι ή 2 για Όχι.

Ρύθµιση ηµεροµηνίας και ώρας
Μπορείτε να ρυθµίσετε την ηµεροµηνία και την ώρα από τον πίνακα ελέγχου. Η µορφή
ηµεροµηνίας και ώρας εξαρτάται από τη ρύθµιση της γλώσσας και της χώρας/περιοχής.
Όταν στέλνετε φαξ, ως µέρος της κεφαλίδας του φαξ µεταδίδεται και η τρέχουσα
ηµεροµηνία και ώρα, µαζί µε το όνοµά σας και τον αριθµό του φαξ.

Σηµείωση Σε ορισµένες χώρες/περιοχές η σήµανση της ηµεροµηνίας και της ώρας
στην κεφαλίδα του φαξ αποτελεί νοµική απαίτηση.

Εάν η τροφοδοσία της συσκευής HP All-in-One διακοπεί για περισσότερο από 72 ώρες,
ίσως θα πρέπει να ρυθµίσετε ξανά την ηµεροµηνία και την ώρα.

Για να ρυθµίσετε την ηµεροµηνία και την ώρα
1. Πατήστε Ρύθµιση.
2. Πατήστε 6 και στη συνέχεια 3.

Έτσι µπορείτε να επιλέξετε Εργαλεία και, στη συνέχεια, Ηµ/νία και Ώρα.
3. Εισαγάγετε το µήνα, την ηµέρα και το έτος, πατώντας τους κατάλληλους αριθµούς

στο πληκτρολόγιο. Ανάλογα µε τη ρύθµιση της χώρας/περιοχής σας, η εισαγωγή της
ηµεροµηνίας µπορεί να γίνει µε διαφορετική σειρά.

4. Εισαγάγετε τις ώρες και τα λεπτά.
5. Εάν η ώρα εµφανίζεται µε τη µορφή 12 ωρών, πατήστε 1 για ΠΠ ή 2 για ΜΜ.

Στην οθόνη εµφανίζεται η νέα ηµεροµηνία και ώρα.

Ρύθµιση της ταχύτητας κύλισης
Η επιλογή Ρύθµιση ταχύτητ. κύλισης σάς επιτρέπει να ελέγχετε το ρυθµό κύλισης των
µηνυµάτων κειµένου από δεξιά προς τα αριστερά στην οθόνη. Για παράδειγµα, εάν το
µήνυµα είναι "Ευθυγράµµιση δοχείων µελάνης. Περιµένετε.", δεν θα χωράει εντελώς
στην οθόνη και θα πρέπει να κάνετε κύλιση. Με αυτόν τον τρόπο θα µπορέσετε να
διαβάσετε ολόκληρο το µήνυµα. Μπορείτε να επιλέξετε το ρυθµό κύλισης του µηνύµατος:
Κανονική, Γρήγορη ή Αργή. Η προεπιλογή είναι Κανονική.
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Για να ρυθµίσετε την ταχύτητα κύλισης
1. Πατήστε Ρύθµιση.
2. Πατήστε 7 και µετά πατήστε 2.

Έτσι µπορείτε να επιλέξετε Προτιµήσεις και, στη συνέχεια, Ρύθµιση ταχύτητ.
κύλισης.

3. Πατήστε  για να επιλέξετε ταχύτητα κύλισης και πατήστε OK.

Ρύθµιση χρόνου καθυστέρησης ερώτησης
Η επιλογή Ρύθµιση χρόνου καθ/σης ερώτησης σάς δίνει τη δυνατότητα να ελέγξετε
πόσος χρόνος θα περνά πριν ένα µήνυµα σάς ζητήσει να προβείτε σε περαιτέρω
ενέργειες.

Για παράδειγµα, εάν πατήσετε Μενού στην περιοχή Αντίγραφο και ο χρόνος
καθυστέρησης ερώτησης παρέλθει, προτού πατήσετε κάποιο άλλο κουµπί, εµφανίζεται
το µήνυµα "Πατήστε Μενού για ρυθµίσεις." στην οθόνη.

Για να ρυθµίσετε το χρόνο καθυστέρησης ερώτησης
1. Πατήστε Ρύθµιση.
2. Πατήστε 7 και µετά πατήστε 3.

Έτσι µπορείτε να επιλέξετε Προτιµήσεις και, στη συνέχεια, Ρύθµιση χρόνου καθ/
σης ερώτησης.

3. Πατήστε  για να επιλέξετε χρόνο αναµονής και πατήστε OK.
Μπορείτε να επιλέξετε Κανονική, Γρήγορη, Αργή ή Απενεργοποίηση. Εάν
επιλέξτε Απενεργοποίηση, στην οθόνη δεν εµφανίζονται υποδείξεις, ωστόσο θα
συνεχίζουν να εµφανίζονται άλλα µηνύµατα, όπως προειδοποιήσεις χαµηλού
επιπέδου µελάνης και µηνύµατα σφάλµατος.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθµίσεων
Μπορείτε να επαναφέρετε τις τρέχουσες ρυθµίσεις στην κατάσταση που βρίσκονταν όταν
αγοράσατε τη συσκευή HP All-in-One.

Σηµείωση Η επαναφορά των εργοστασιακών ρυθµίσεων δεν θα επηρεάσει τις
αλλαγές που έχετε πραγµατοποιήσει στις ρυθµίσεις σάρωσης και στις ρυθµίσεις
γλώσσας και χώρας/περιοχής. Προσωπικές ρυθµίσεις και λίστες, όπως για
παράδειγµα η κεφαλίδα φαξ, ο αριθµός φαξ, η λίστα ανεπιθύµητων αριθµών φαξ και
η λίστα γρήγορων κλήσεων που έχετε αποθηκεύσει, δεν θα διαγραφούν όταν
πραγµατοποιείται επαναφορά των προεπιλεγµένων εργοστασιακών ρυθµίσεων.

Μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν τη διαδικασία µόνο στον πίνακα ελέγχου.

Για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές προεπιλογές
1. Πατήστε Ρύθµιση.
2. Πατήστε 6 και, στη συνέχεια, πατήστε 4.

Έτσι µπορείτε να επιλέξετε Εργαλεία και, στη συνέχεια, Επαναφορά εργοστ.
ρυθµ..
Επαναφέρονται οι προεπιλεγµένες εργοστασιακές ρυθµίσεις.
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Προτιµήσεις φαξ
Αυτή η ενότητα περιλαµβάνει τα παρακάτω θέµατα:

• Ρύθµιση της συσκευής HP All-in-One για αυτόµατη επανάκληση ενός αριθµού φαξ
• Προσαρµογή της έντασης ήχου
• Ρύθµιση τονικής ή παλµικής κλήσης
• Ρύθµιση ταχύτητας φαξ

Ρύθµιση της συσκευής HP All-in-One για αυτόµατη επανάκληση ενός αριθµού
φαξ
Μπορείτε να ρυθµίσετε τη συσκευή HP All-in-One ώστε να πραγµατοποιεί αυτόµατη
επανάκληση αριθµού, ο οποίος είναι απασχοληµένος ή δεν απαντά. Η προεπιλεγµένη
ρύθµιση Επανάκληση κατειληµµένου είναι Επανάκληση. Η προεπιλεγµένη ρύθµιση
Επανάκληση όταν δεν απαντά είναι Χωρίς επανάκληση.

Για ρυθµίσετε επιλογές επανάκλησης από τον πίνακα ελέγχου
1. Πατήστε Ρύθµιση.
2. Κάντε ένα από τα παρακάτω:

Για να αλλάξετε τη ρύθµιση Επανάκληση κατειληµµένου
▲ Πατήστε 5 και στη συνέχεια 2.

Έτσι ενεργοποιείται η ρύθµιση Ρύθµ. φαξ για προχωρηµένους και, στη
συνέχεια, η ρύθµιση Επανάκληση κατειληµµένου.

Για να αλλάξετε τη ρύθµιση Επανάκληση όταν δεν απαντά
▲ Πατήστε 5 και στη συνέχεια 3.

Έτσι µπορείτε να επιλέξετε Ρύθµ. φαξ για προχωρηµένους και, στη συνέχεια,
Επανάκληση όταν δεν απαντά.

3. Πατήστε  για να επιλέξετε Επανάκληση ή Χωρίς επανάκληση.
4. Πατήστε OK.

Προσαρµογή της έντασης ήχου
Η συσκευή HP All-in-One παρέχει τρία επίπεδα για την προσαρµογή της έντασης των
κτύπων και του ακουστικού. Η ένταση κτύπων είναι η ένταση των κτύπων του τηλεφώνου.
Η ένταση του ακουστικού είναι το επίπεδο όλων των υπολοίπων, όπως είναι οι τόνοι
κλήσης, οι τόνοι φαξ και τα ηχητικά σήµατα που εκπέµπονται µε το πάτηµα των
κουµπιών. Η προεπιλεγµένη ρύθµιση είναι η Χαµηλή.

Για να προσαρµόσετε την ένταση του ήχου από τον πίνακα ελέγχου
1. Πατήστε Ρύθµιση.
2. Πατήστε 4 και στη συνέχεια πατήστε ξανά 5.

Έτσι ενεργοποιείται η ρύθµιση Βασική ρύθµιση φαξ και, στη συνέχεια, η ρύθµιση
Ένταση κτύπου & ηχητ. σήµατος.
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3. Πατήστε  για να επισηµάνετε µία από τις παρακάτω επιλογές: Χαµηλή, ∆υνατή ή
Απενεργοποίηση.

Σηµείωση Οι ήχοι "µπιπ" που ακούτε όταν πατάτε κουµπιά, διατηρούν την ίδια
ένταση είτε επιλέξτε ∆υνατή είτε Χαµηλή. Αυτές οι δύο επιλογές επηρεάζουν
µόνο τους τόνους κουδουνίσµατος, τους τόνους κλήσης και άλλους ήχους που
ακούτε όταν στέλνετε ή λαµβάνετε φαξ. Ωστόσο, εάν επιλέξετε
Απενεργοποίηση, οι ήχοι που παράγονται όταν πατιούνται κουµπιά,
απενεργοποιούνται και αυτοί.

Εάν επιλέξετε Απενεργοποίηση, δεν θα ακούτε τόνους κλήσεις, τόνους φαξ ή
τους κτύπους των εισερχοµένων κλήσεων. Εάν η ρύθµιση Ένταση κτύπου &
ηχητ. σήµατος οριστεί σε Απενεργοποίηση, δεν µπορείτε να στείλετε φαξ
χρησιµοποιώντας παρακολούθηση κλήσης, όπως όταν χρησιµοποιείτε µια κάρτα
κλήσης για αποστολή ενός φαξ.

4. Πατήστε OK.

Σχετικά θέµατα
Αποστολή φαξ µε τη χρήση της λειτουργίας παρακολούθησης κλήσης

Ρύθµιση τονικής ή παλµικής κλήσης
Μπορείτε να ρυθµίσετε τη λειτουργία κλήσης της συσκευής HP All-in-One είτε σε τονική
είτε σε παλµική.

Τα περισσότερα τηλεφωνικά συστήµατα λειτουργούν είτε µε τονική είτε µε παλµική κλήση.
Εάν το τηλεφωνικό σύστηµα που χρησιµοποιείτε δεν απαιτεί παλµική κλήση, η HP
συνιστά τη χρήση της τονικής κλήσης. Εάν διαθέτετε δηµόσιο τηλεφωνικό σύστηµα ή
σύστηµα private branch exchange (PBX), ίσως χρειαστεί να επιλέξετε την Παλµική
κλήση. Επικοινωνήστε µε την τηλεφωνική εταιρία της περιοχής σας εάν δεν είστε βέβαιοι
σχετικά µε τη ρύθµιση που πρέπει να χρησιµοποιήσετε.

Σηµείωση Εάν επιλέξετε Παλµική κλήση, ορισµένες λειτουργίες του τηλεφωνικού
συστήµατος µπορεί να µην είναι διαθέσιµες. Επιπλέον, η κλήση αριθµών φαξ ή
τηλεφώνου µπορεί να διαρκεί περισσότερο.

Σηµείωση Η λειτουργία αυτή δεν υποστηρίζεται σε όλες τις χώρες/περιοχές. Εάν
δεν υποστηρίζεται στη χώρα/περιοχή σας, η επιλογή Τονική/παλµική κλήση δεν
εµφανίζεται στο µενού Βασική ρύθµιση φαξ.

Για να ρυθµίσετε τονική ή παλµική κλήση από τον πίνακα ελέγχου
1. Πατήστε Ρύθµιση.
2. Πατήστε 4 και έπειτα πατήστε 6.

Έτσι ενεργοποιείται η ρύθµιση Βασική ρύθµιση φαξ και, στη συνέχεια, η ρύθµιση
Τονική/παλµική κλήση.

3. Πατήστε  για να επισηµάνετε µια επιλογή και, στη συνέχεια, πατήστε OK.

Ρύθµιση ταχύτητας φαξ
Μπορείτε να ρυθµίσετε την ταχύτητα φαξ που χρησιµοποιείται για την επικοινωνία µεταξύ
της συσκευής HP All-in-One και άλλων συσκευών φαξ κατά την αποστολή και λήψη φαξ.
Η προεπιλεγµένη ταχύτητα µετάδοσης φαξ ποικίλλει ανάλογα µε τη χώρα/περιοχή.
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Εάν χρησιµοποιήστε ένα από τα παρακάτω, µπορεί να απαιτείται η ρύθµιση της
ταχύτητας φαξ σε µικρότερη τιµή:

• Τηλεφωνική υπηρεσία Internet
• Σύστηµα PBX
• Πρωτόκολλο φαξ µέσω Internet (FoIP)
• Ψηφιακό δίκτυο ενοποιηµένων υπηρεσιών (ISDN)

Εάν αντιµετωπίσετε προβλήµατα κατά την αποστολή και λήψη φαξ, µπορείτε να ορίσετε
τη ρύθµιση Ταχύτητα φαξ σε Μεσαία ή Αργή.

Για να ορίσετε ταχύτητα φαξ από τον πίνακα ελέγχου
1. Πατήστε Ρύθµιση.
2. Πατήστε 5 και στη συνέχεια 7.

Έτσι ενεργοποιείται η ρύθµιση Ρύθµ. φαξ για προχωρηµένους και, στη συνέχεια,
η ρύθµιση Ταχύτητα φαξ.

3. Πατήστε  για να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω και, στη συνέχεια, πατήστε OK.

Ρύθµιση ταχύτητα φαξ Ταχύτητα φαξ

Γρήγορη v.34 (33600 baud)

Μεσαία v.17 (14400 baud)

Αργή v.29 (9600 baud)

Ρύθµιση φαξ
Σε αυτή την ενότητα θα µάθετε πώς να ρυθµίζετε τη συσκευή HP All-in-One ώστε το φαξ
να λειτουργεί επιτυχώς µε οποιοδήποτε εξοπλισµό και υπηρεσία που µπορεί να έχετε
συνδέσει στην ίδια γραµµή τηλεφώνου µε τη συσκευή HP All-in-One.

Συµβουλή Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε τον Οδηγό ρύθµισης φαξ
(Windows) ή το Βοηθητικό πρόγραµµα ρύθµισης φαξ (Mac) για να ορίσετε
γρήγορα κάποιες σηµαντικές ρυθµίσεις φαξ, όπως τη λειτουργία απάντησης και τις
πληροφορίες κεφαλίδας φαξ. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον Οδηγό
ρύθµισης φαξ (Windows) ή στο Βοηθητικό πρόγραµµα ρύθµισης φαξ (Mac) µέσω
του λογισµικού που εγκαταστήσατε µε τη συσκευή HP All-in-One. Αφού εκτελέσετε
τον Οδηγό ρύθµισης φαξ (Windows) ή το Βοηθητικό πρόγραµµα ρύθµισης φαξ
(Mac), ακολουθήστε τις διαδικασίες αυτής της ενότητας για να ολοκληρώσετε τη
ρύθµιση φαξ.

Αυτή η ενότητα περιλαµβάνει τα παρακάτω θέµατα:

• Ρύθµιση της συσκευής HP All-in-One για φαξ
• Αλλαγή των ρυθµίσεων στη συσκευή HP All-in-One για λήψη φαξ
• Έλεγχος της ρύθµισης φαξ
• Ρύθµιση κεφαλίδας φαξ
• Ρύθµιση γρήγορων κλήσεων
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Ρύθµιση της συσκευής HP All-in-One για φαξ
Πριν ξεκινήσετε να ρυθµίζετε τη συσκευή HP All-in-One για φαξ, καθορίστε ποιο είδος
τηλεφωνικού συστήµατος χρησιµοποιείται στη χώρα/περιοχή σας. Οι οδηγίες σχετικά µε
τη ρύθµιση της συσκευής HP All-in-One για φαξ, διαφέρουν ανάλογα µε το αν έχετε
τηλεφωνικό σύστηµα σειριακού ή παράλληλου τύπου.

• Εάν η χώρα/περιοχή σας δεν εµφανίζεται στον παρακάτω πίνακα, πιθανότατα έχετε
τηλεφωνικό σύστηµα σειριακού τύπου. Σε ένα τηλεφωνικό σύστηµα σειριακού τύπου,
η υποδοχή στον κοινό τηλεφωνικό σας εξοπλισµό (µόντεµ, τηλέφωνα και
τηλεφωνητές) δεν επιτρέπει φυσική σύνδεση µε τη θύρα "2-EXT" στη συσκευή
HP All-in-One. Αντίθετα, όλος ο εξοπλισµός πρέπει να συνδεθεί στην πρίζα του
τηλεφώνου.

Σηµείωση Σε ορισµένες χώρες/περιοχές που χρησιµοποιούν τηλεφωνικά
συστήµατα σειριακού τύπου, το τηλεφωνικό καλώδιο που παρέχεται µαζί µε τη
συσκευή HP All-in-One ενδέχεται να διαθέτει ένα πρόσθετο βύσµα τοίχου. Αυτό
σας επιτρέπει να συνδέεται επιπλέον συσκευές τηλεπικοινωνίας στην τηλεφωνική
πρίζα στην οποία συνδέετε τη συσκευή HP All-in-One.

• Εάν η χώρα/περιοχή σας εµφανίζεται στον παρακάτω πίνακα, πιθανότατα έχετε
τηλεφωνικό σύστηµα παράλληλου τύπου. Σε ένα τηλεφωνικό σύστηµα παράλληλου
τύπου, µπορείτε να συνδέσετε τον κοινό τηλεφωνικό εξοπλισµό στη γραµµή
τηλεφώνου, χρησιµοποιώντας τη θύρα "2-EXT" στο πίσω µέρος της συσκευής
HP All-in-One.

Σηµείωση Εάν έχετε τηλεφωνικό σύστηµα παράλληλου τύπου, η HP συνιστά
να χρησιµοποιήσετε το καλώδιο τηλεφώνου 2 συρµάτων που παρέχεται µε τη
συσκευή HP All-in-One για να συνδέσετε το HP All-in-One στην πρίζα του
τηλεφώνου.

Πίνακας 4-1 Χώρες/περιοχές µε τηλεφωνικό σύστηµα παράλληλου τύπου

Αργεντινή Αυστραλία Βραζιλία

Καναδάς Χιλή Κίνα

Κολοµβία Ελλάδα Ινδία

Ινδονησία Ιρλανδία Ιαπωνία

Κορέα Λατινική Αµερική Μαλαισία

Μεξικό Φιλιππίνες Πολωνία

Πορτογαλία Ρωσία Σαουδική Αραβία

Σιγκαπούρη Ισπανία Ταϊβάν

Ταϊλάνδη ΗΠΑ Βενεζουέλα

Βιετνάµ   

Ρύθµιση φαξ 25



Εάν δεν είστε σίγουροι για τον τύπο τηλεφωνικού συστήµατος που διαθέτετε (σειριακό ή
παράλληλο), απευθυνθείτε στην τηλεφωνική σας εταιρεία.

• Επιλογή της σωστής ρύθµισης φαξ για το σπίτι ή το γραφείο σας
• Επιλογή της ρύθµισης φαξ που ισχύει για την περίπτωσή σας
• Περίπτωση Α: Ξεχωριστή γραµµή φαξ (δεν λαµβάνονται φωνητικές κλήσεις)
• Περίπτωση Β: Ρύθµιση της συσκευής HP All-in-One µε DSL
• Περίπτωση Γ: Ρύθµιση της συσκευής HP All-in-One µε τηλεφωνικό σύστηµα PBX ή

γραµµή ISDN
• Περίπτωση ∆: Λειτουργία φαξ µε υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης στην ίδια γραµµή
• Περίπτωση Ε: Κοινή γραµµή τηλεφώνου/φαξ
• Περίπτωση ΣΤ: Κοινή γραµµή τηλεφώνου/φαξ µε φωνητικό ταχυδροµείο
• Περίπτωση Ζ: Γραµµή φαξ κοινή µε µόντεµ τηλεφώνου υπολογιστή (δεν λαµβάνονται

φωνητικές κλήσεις)
• Περίπτωση Η: Κοινή γραµµή τηλεφώνου/φαξ µε µόντεµ τηλεφώνου υπολογιστή
• Περίπτωση Θ: Κοινή γραµµή τηλεφώνου/φαξ µε τηλεφωνητή
• Περίπτωση Ι: ∆ιαµοιρασµός γραµµής τηλεφώνου/φαξ µε µόντεµ τηλεφώνου και

τηλεφωνητή
• Περίπτωση Κ: ∆ιαµοιρασµός φωνητικής γραµµής/γραµµής φαξ µε µόντεµ τηλεφώνου

υπολογιστή και φωνητικό ταχυδροµείο

Επιλογή της σωστής ρύθµισης φαξ για το σπίτι ή το γραφείο σας
Για τη σωστή λειτουργία φαξ, θα πρέπει να γνωρίζετε τον τύπο του εξοπλισµού και των
υπηρεσιών που µοιράζονται την ίδια γραµµή τηλεφώνου µε τη συσκευή HP All-in-One.
Αυτό είναι σηµαντικό καθώς µπορεί να χρειαστεί να συνδέσετε κάποιο από τον
υπάρχοντα εξοπλισµό γραφείου απευθείας στη συσκευή HP All-in-One, ενώ µπορεί
επίσης να χρειαστεί να αλλάξετε µερικές από τις ρυθµίσεις φαξ ώστε να πραγµατοποιηθεί
αποστολή φαξ µε επιτυχία.

Για να καθορίσετε τον καλύτερο τρόπο ρύθµισης του HP All-in-One στο σπίτι ή το γραφείο
σας, διαβάστε πρώτα τις ερωτήσεις αυτής της ενότητας και καταγράψτε τις απαντήσεις
σας. Κατόπιν, ανατρέξτε στον πίνακα της επόµενης ενότητας και επιλέξτε την
προτεινόµενη ρύθµιση βάσει των απαντήσεών σας.
Φροντίστε να διαβάσετε και να απαντήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις µε τη σειρά που
παρουσιάζονται.

1. Έχετε γραµµή digital subscriber line (DSL) παρεχόµενη από την τηλεφωνική σας
εταιρεία; (Η γραµµή DSL µπορεί να ονοµάζεται ADSL στη χώρα/περιοχή σας.)
❑ Ναι, έχω γραµµή DSL.
❑ Όχι.
Εάν απαντήσατε "Ναι", προχωρήστε απευθείας στην ενότητα Περίπτωση Β: Ρύθµιση
της συσκευής HP All-in-One µε DSL. ∆εν χρειάζεται να συνεχίσετε να απαντάτε στις
ερωτήσεις.
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Εάν απαντήσατε "Όχι", συνεχίστε να απαντάτε στις ερωτήσεις.
2. ∆ιαθέτετε τηλεφωνικό σύστηµα "private branch exchange" (PBX) ή σύστηµα

ψηφιακού δικτύου ολοκληρωµένων υπηρεσιών (ISDN);
Εάν απαντήσατε "Ναι", προχωρήστε απευθείας στην ενότητα Περίπτωση Γ: Ρύθµιση
της συσκευής HP All-in-One µε τηλεφωνικό σύστηµα PBX ή γραµµή ISDN. ∆εν
χρειάζεται να συνεχίσετε να απαντάτε στις ερωτήσεις.
Εάν απαντήσατε "Όχι", συνεχίστε να απαντάτε στις ερωτήσεις.

3. Είστε συνδροµητής σε υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης µέσω της τηλεφωνικής σας
εταιρείας, η οποία προσφέρει πολλούς αριθµούς τηλεφώνου µε διαφορετικούς
συνδυασµούς κτύπων;
❑ Ναι, διαθέτω υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης.
❑ Όχι.
Εάν απαντήσατε "Ναι", προχωρήστε απευθείας στην ενότητα Περίπτωση ∆:
Λειτουργία φαξ µε υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης στην ίδια γραµµή. ∆εν χρειάζεται
να συνεχίσετε να απαντάτε στις ερωτήσεις.
Εάν απαντήσατε "Όχι", συνεχίστε να απαντάτε στις ερωτήσεις.
∆εν γνωρίζετε µε βεβαιότητα αν έχετε υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης; Πολλές
τηλεφωνικές εταιρίες παρέχουν λειτουργία διακριτού ήχου κλήσης, η οποία σάς
επιτρέπει να έχετε πολλούς αριθµούς τηλεφώνου σε µία τηλεφωνική γραµµή.
Όταν εγγράφεστε σε αυτή την υπηρεσία, κάθε αριθµός θα έχει διαφορετικό
συνδυασµό κτύπων. Για παράδειγµα, µπορείτε να έχετε µονούς, διπλούς και
τριπλούς κτύπους για τους διαφορετικούς αριθµούς. Μπορείτε να αντιστοιχίσετε έναν
τηλεφωνικό αριθµό ενός κτύπου στις φωνητικές κλήσεις και άλλον αριθµό δύο
κτύπων στις κλήσεις φαξ. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να διαχωρίζετε τη φωνητική
κλήση από την κλήση φαξ όταν κτυπά το τηλέφωνο.

4. Λαµβάνετε φωνητικές κλήσεις στον ίδιο αριθµό τηλεφώνου που χρησιµοποιείτε και
για τις κλήσεις φαξ στη συσκευή HP All-in-One;
❑ Ναι, λαµβάνω φωνητικές κλήσεις.
❑ Όχι.
Συνεχίστε να απαντάτε στις ερωτήσεις.

5. Έχετε µόντεµ τηλεφώνου στον υπολογιστή σας στην ίδια γραµµή τηλεφώνου µε τη
συσκευή HP All-in-One;
❑ Ναι, έχω µόντεµ τηλεφώνου υπολογιστή.
❑ Όχι.
∆εν είστε σίγουροι αν χρησιµοποιείτε µόντεµ τηλεφώνου υπολογιστή; Εάν
απαντήσετε "Ναι" σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω ερωτήσεις, χρησιµοποιείτε
µόντεµ τηλεφώνου υπολογιστή:
• Στέλνετε και λαµβάνετε φαξ απευθείας από και προς εφαρµογές λογισµικού του

υπολογιστή σας µέσω τηλεφωνικής σύνδεσης;
• Στέλνετε και λαµβάνετε µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στον υπολογιστή

σας µέσω τηλεφωνικής σύνδεσης;
• Έχετε πρόσβαση στο Internet από τον υπολογιστή σας µέσω τηλεφωνικής

σύνδεσης;
Συνεχίστε να απαντάτε στις ερωτήσεις.
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6. Έχετε τηλεφωνητή που απαντά σε φωνητικές κλήσεις στον ίδιο αριθµό τηλεφώνου
που χρησιµοποιείτε για κλήσεις φαξ στη συσκευή HP All-in-One;
❑ Ναι, έχω τηλεφωνητή.
❑ Όχι.
Συνεχίστε να απαντάτε στις ερωτήσεις.

7. Είστε εγγεγραµµένος σε υπηρεσία φωνητικού ταχυδροµείου παρεχόµενη από την
τηλεφωνική σας εταιρεία µε τον ίδιο αριθµό τηλεφώνου που χρησιµοποιείτε για
κλήσεις φαξ στη συσκευή HP All-in-One;
❑ Ναι, είµαι εγγεγραµµένος σε υπηρεσία φωνητικού ταχυδροµείου.
❑ Όχι.
Αφού απαντήσετε στις ερωτήσεις, µεταβείτε στην επόµενη ενότητα για να επιλέξετε
τη ρύθµιση φαξ που αντιστοιχεί στην περίπτωσή σας.

Επιλογή της ρύθµισης φαξ που ισχύει για την περίπτωσή σας
Αφού έχετε απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις σχετικά µε τον εξοπλισµό και τις υπηρεσίες
που µοιράζονται τη ίδια γραµµή τηλεφώνου µε τη συσκευή HP All-in-One, µπορείτε να
επιλέξετε την καλύτερη περίπτωση ρύθµισης φαξ για το σπίτι ή το γραφείο σας.

Από την πρώτη στήλη του παρακάτω πίνακα, επιλέξτε το συνδυασµό του εξοπλισµού
και των υπηρεσιών που ισχύει για τη διαµόρφωση του σπιτιού ή του γραφείου σας. Στη
συνέχεια, αναζητήστε την κατάλληλη περίπτωση ρύθµισης φαξ στη δεύτερη ή τρίτη στήλη
βάσει του τηλεφωνικού σας συστήµατος. Οδηγίες βήµα-προς-βήµα για κάθε περίπτωση
περιλαµβάνονται στις ενότητες που ακολουθούν.

Εάν απαντήσατε σε όλες τις ερωτήσεις της προηγούµενης ενότητας και δεν διαθέτετε
κάποιον από τον περιγραφόµενο εξοπλισµό ή υπηρεσίες, επιλέξτε "Κανένας" από την
πρώτη στήλη του πίνακα.

Σηµείωση Εάν η διαµόρφωση του σπιτιού ή του γραφείου σας δεν περιγράφεται σε
αυτή την ενότητα, εγκαταστήστε και ρυθµίστε τη συσκευή HP All-in-One όπως θα
εγκαθιστούσατε ένα κανονικό αναλογικό τηλέφωνο. Βεβαιωθείτε ότι χρησιµοποιείτε
το καλώδιο τηλεφώνου που συµπεριλαµβανόταν στη συσκευασία και συνδέστε ένα
άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη θύρα 1-LINE στο πίσω µέρος της
συσκευής HP All-in-One. Εάν χρησιµοποιήσετε άλλο καλώδιο τηλεφώνου, µπορεί να
αντιµετωπίσετε προβλήµατα κατά την αποστολή και λήψη φαξ.

Άλλος εξοπλισµός/
υπηρεσίες που µοιράζονται
τη γραµµή φαξ

Συνιστώµενη ρύθµιση φαξ
για τηλεφωνικά συστήµατα
παράλληλου τύπου

Συνιστώµενη ρύθµιση φαξ
για τηλεφωνικά συστήµατα
σειριακού τύπου

Κανένας
(Απαντήσατε "Όχι" σε όλες τις
ερωτήσεις.)

Περίπτωση Α: Ξεχωριστή
γραµµή φαξ (δεν λαµβάνονται
φωνητικές κλήσεις)

Περίπτωση Α: Ξεχωριστή
γραµµή φαξ (δεν λαµβάνονται
φωνητικές κλήσεις)

Υπηρεσία DSL
(Απαντήσατε "Ναι" µόνο στην
ερώτηση 1.)

Περίπτωση Β: Ρύθµιση της
συσκευής HP All-in-One µε
DSL

Περίπτωση Β: Ρύθµιση της
συσκευής HP All-in-One µε
DSL

Σύστηµα PBX ή ISDN
(Απαντήσατε "Ναι" µόνο στην
ερώτηση 2.)

Περίπτωση Γ: Ρύθµιση της
συσκευής HP All-in-One µε
τηλεφωνικό σύστηµα PBX ή
γραµµή ISDN

Περίπτωση Γ: Ρύθµιση της
συσκευής HP All-in-One µε
τηλεφωνικό σύστηµα PBX ή
γραµµή ISDN

Κεφάλαιο 4
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Άλλος εξοπλισµός/
υπηρεσίες που µοιράζονται
τη γραµµή φαξ

Συνιστώµενη ρύθµιση φαξ
για τηλεφωνικά συστήµατα
παράλληλου τύπου

Συνιστώµενη ρύθµιση φαξ
για τηλεφωνικά συστήµατα
σειριακού τύπου

Υπηρεσία διακριτών ήχων
κλήσης
(Απαντήσατε "Ναι" µόνο στην
ερώτηση 3.)

Περίπτωση ∆: Λειτουργία φαξ
µε υπηρεσία διακριτών ήχων
κλήσης στην ίδια γραµµή

Περίπτωση ∆: Λειτουργία φαξ
µε υπηρεσία διακριτών ήχων
κλήσης στην ίδια γραµµή

Φωνητικές κλήσεις
(Απαντήσατε "Ναι" µόνο στην
ερώτηση 4.)

Περίπτωση Ε: Κοινή γραµµή
τηλεφώνου/φαξ

Περίπτωση Ε: Κοινή γραµµή
τηλεφώνου/φαξ

Φωνητικές κλήσεις και
υπηρεσία φωνητικού
ταχυδροµείου
(Απαντήσατε "Ναι" µόνο στις
ερωτήσεις 4 και 7.)

Περίπτωση ΣΤ: Κοινή γραµµή
τηλεφώνου/φαξ µε φωνητικό
ταχυδροµείο

Περίπτωση ΣΤ: Κοινή γραµµή
τηλεφώνου/φαξ µε φωνητικό
ταχυδροµείο

Μόντεµ τηλεφώνου
υπολογιστή
(Απαντήσατε "Ναι" µόνο στην
ερώτηση 5.)

Περίπτωση Ζ: Γραµµή φαξ
κοινή µε µόντεµ τηλεφώνου
υπολογιστή (δεν λαµβάνονται
φωνητικές κλήσεις)

∆εν ισχύει.

Φωνητικές κλήσεις και µόντεµ
τηλεφώνου υπολογιστή
(Απαντήσατε "Ναι" µόνο στις
ερωτήσεις 4 και 5.)

Περίπτωση Η: Κοινή γραµµή
τηλεφώνου/φαξ µε µόντεµ
τηλεφώνου υπολογιστή

∆εν ισχύει.

Φωνητικές κλήσεις και
τηλεφωνητής
(Απαντήσατε "Ναι" µόνο στις
ερωτήσεις 4 και 6.)

Περίπτωση Θ: Κοινή γραµµή
τηλεφώνου/φαξ µε
τηλεφωνητή

∆εν ισχύει.

Φωνητικές κλήσεις, µόντεµ
τηλεφώνου υπολογιστή και
τηλεφωνητής
(Απαντήσατε "Ναι" µόνο στις
ερωτήσεις 4, 5 και 6.)

Περίπτωση Ι: ∆ιαµοιρασµός
γραµµής τηλεφώνου/φαξ µε
µόντεµ τηλεφώνου και
τηλεφωνητή

∆εν ισχύει.

Φωνητικές κλήσεις, µόντεµ
τηλεφώνου υπολογιστή και
υπηρεσία φωνητικού
ταχυδροµείου
(Απαντήσατε "Ναι" µόνο στις
ερωτήσεις 4, 5 και 7.)

Περίπτωση Κ: ∆ιαµοιρασµός
φωνητικής γραµµής/γραµµής
φαξ µε µόντεµ τηλεφώνου
υπολογιστή και φωνητικό
ταχυδροµείο

∆εν ισχύει.

Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά µε τη ρύθµιση φαξ σε συγκεκριµένες χώρες/περιοχές,
δείτε τις τοποθεσίες web για ∆ιαµόρφωση φαξ που αναφέρονται παρακάτω.

Αυστρία www.hp.com/at/faxconfig

Γερµανία www.hp.com/de/faxconfig

Ελβετία (Γαλλικά) www.hp.com/ch/fr/faxconfig

Ελβετία (Γερµανικά) www.hp.com/ch/de/faxconfig

(συνέχεια)
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Ηνωµένο Βασίλειο www.hp.com/uk/faxconfig

Ισπανία www.hp.es/faxconfig

Ολλανδία www.hp.nl/faxconfig

Βέλγιο (Γαλλία) www.hp.be/fr/faxconfig

Βέλγιο (Ολλανδικά) www.hp.be/nl/faxconfig

Πορτογαλία www.hp.pt/faxconfig

Σουηδία www.hp.es/faxconfig

Φιλανδία www.hp.fi/faxconfig

∆ανία www.hp.dk/faxconfig

Νορβηγία www.hp.no/faxconfig

Ιρλανδία www.hp.com/ie/faxconfig

Γαλλία www.hp.com/fr/faxconfig

Ιταλία www.hp.com/fr/faxconfig

Περίπτωση Α: Ξεχωριστή γραµµή φαξ (δεν λαµβάνονται φωνητικές κλήσεις)
Εάν έχετε ξεχωριστή γραµµή τηλεφώνου στην οποία δεν λαµβάνετε φωνητικές κλήσεις
και δεν έχετε άλλο εξοπλισµό συνδεδεµένο σε αυτή τη γραµµή τηλεφώνου, συνδέστε τη
συσκευή HP All-in-One όπως περιγράφεται σε αυτή την ενότητα.

Εικόνα 4-1 Πίσω όψη της συσκευής HP All-in-One

1 Πρίζα τηλεφώνου

2 Χρησιµοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που περιέχεται στη συσκευασία του HP All-in-One,
για να συνδέσετε τη συσκευή στη θύρα "1-LINE"

Κεφάλαιο 4
(συνέχεια)
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Για να ρυθµίσετε τη συσκευή HP All-in-One µε ξεχωριστή γραµµή φαξ
1. Χρησιµοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται στη συσκευασία του

HP All-in-One, συνδέστε το ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη
θύρα 1-LINE στο πίσω µέρος του HP All-in-One.

Σηµείωση Εάν δεν χρησιµοποιήσετε το παρεχόµενο καλώδιο για να συνδέσετε
την πρίζα τηλεφώνου στο HP All-in-One, µπορεί να µην είναι δυνατή η λειτουργία
φαξ. Αυτό το ειδικό καλώδιο τηλεφώνου διαφέρει από τα καλώδια τηλεφώνου που
µπορεί να έχετε ήδη στο σπίτι ή το γραφείο σας.

2. Ενεργοποιήστε τη ρύθµιση Αυτόµατη απάντηση.
3. (Προαιρετικά) Αλλάξτε τη ρύθµιση Αριθµός κτύπων πριν την απάντ. στη

χαµηλότερη ρύθµιση (δύο κτύποι).
4. Εκτελέστε έναν έλεγχο φαξ.

Όταν κτυπήσει το τηλέφωνο, η συσκευή HP All-in-One θα απαντήσει αυτόµατα µετά από
τον αριθµό των κτύπων που έχουν οριστεί στη ρύθµιση Αριθµός κτύπων πριν την
απάντ.. Στη συνέχεια, ξεκινά να εκπέµπει ήχους λήψης φαξ στη συσκευή αποστολής φαξ
και να λαµβάνει το φαξ.

Περίπτωση Β: Ρύθµιση της συσκευής HP All-in-One µε DSL
Εάν έχετε υπηρεσία DSL παρεχόµενη από την τηλεφωνική σας εταιρεία, ακολουθήστε
τις οδηγίες σε αυτή την ενότητα για να συνδέσετε ένα φίλτρο DSL µεταξύ της πρίζας
τηλεφώνου και της συσκευής HP All-in-One. Το φίλτρο DSL αφαιρεί το ψηφιακό σήµα
που µπορεί να δηµιουργήσει παρεµβολές στη συσκευή HP All-in-One, ώστε το
HP All-in-One να µπορεί να επικοινωνήσει σωστά µε τη γραµµή τηλεφώνου. (Η γραµµή
DSL µπορεί να ονοµάζεται ADSL στη χώρα/περιοχή σας).

Σηµείωση Εάν έχετε γραµµή DSL και δεν συνδέσετε το φίλτρο DSL, η αποστολή
και λήψη φαξ από τη συσκευή HP All-in-One δεν θα είναι δυνατή.

Εικόνα 4-2 Πίσω όψη της συσκευής HP All-in-One

1 Πρίζα τηλεφώνου

2 Φίλτρο και καλώδιο DSL παρεχόµενο από τον παροχέα DSL

3 Χρησιµοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που περιέχεται στη συσκευασία του HP All-in-One,
για να συνδέσετε τη συσκευή στη θύρα "1-LINE"
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Για να ρυθµίσετε τη συσκευή HP All-in-One µε DSL
1. Προµηθευτείτε ένα φίλτρο DSL από τον παροχέα DSL.
2. Χρησιµοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται στη συσκευασία του

HP All-in-One, συνδέστε το ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη
θύρα 1-LINE στο πίσω µέρος του HP All-in-One.

Σηµείωση Εάν δεν χρησιµοποιήσετε το παρεχόµενο καλώδιο για να συνδέσετε
την πρίζα τηλεφώνου στο HP All-in-One, µπορεί να µην είναι δυνατή η λειτουργία
φαξ. Αυτό το ειδικό καλώδιο τηλεφώνου διαφέρει από τα καλώδια τηλεφώνου που
µπορεί να έχετε ήδη στο σπίτι ή το γραφείο σας.

3. Συνδέστε το φίλτρο DSL στην πρίζα τηλεφώνου.

Σηµείωση Εάν έχετε συνδέσει άλλο εξοπλισµό ή υπηρεσίες σε αυτή τη γραµµή
τηλεφώνου, όπως υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης, τηλεφωνητή ή φωνητικό
ταχυδροµείο, ανατρέξτε στο κατάλληλο σηµείο αυτής της ενότητας για επιπλέον
οδηγίες ρύθµισης.

4. Εκτελέστε έναν έλεγχο φαξ.

Περίπτωση Γ: Ρύθµιση της συσκευής HP All-in-One µε τηλεφωνικό σύστηµα PBX
ή γραµµή ISDN
Εάν χρησιµοποιείτε τηλεφωνικό σύστηµα PBX ή µετατροπέα/ προσαρµογέα
τερµατικού ISDN, βεβαιωθείτε ότι κάνετε τα παρακάτω:

• Εάν χρησιµοποιείτε PBX ή µετατροπέα/ προσαρµογέα τερµατικού ISDN, βεβαιωθείτε
ότι το HP All-in-One είναι συνδεδεµένο στη θύρα που προορίζεται για χρήση φαξ και
τηλεφώνου. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι το τερµατικό προσαρµογέα είναι ρυθµισµένο
στον σωστό τύπο διακόπτη για τη χώρα/περιοχή σας, εφόσον αυτό είναι δυνατό.

Σηµείωση Ορισµένα συστήµατα ISDN σάς δίνουν τη δυνατότητα να
διαµορφώσετε τις θύρες για συγκεκριµένο εξοπλισµό τηλεφώνου. Για
παράδειγµα, ίσως έχετε εκχωρήσει µια θύρα για τηλέφωνο και φαξ Group 3 και
µια άλλη θύρα για πολλές χρήσεις. Εάν αντιµετωπίζετε προβλήµατα όταν υπάρχει
σύνδεση στη θύρα φαξ/τηλεφώνου του µετατροπέα ISDN, δοκιµάστε να
χρησιµοποιήσετε τη θύρα που προορίζεται για πολλές χρήσεις (µπορεί να
αναφέρεται ως “multi-combi” ή κάτι παρόµοιο).

• Εάν χρησιµοποιείτε τηλεφωνικό σύστηµα PBX, ρυθµίστε τον ήχο αναµονής κλήσης
σε "απενεργοποίηση".

Σηµείωση Πολλά ψηφιακά συστήµατα PBX διαθέτουν ήχο αναµονής κλήσης
που είναι ορισµένος από προεπιλογή σε "ενεργοποίηση". Ο ήχος αναµονής
κλήσης θα εµποδίσει τη µετάδοση φαξ και η αποστολή και λήψη φαξ από τη
συσκευή HP All-in-One δεν θα είναι δυνατή. Για οδηγίες σχετικά µε την
απενεργοποίηση του ήχου αναµονής κλήσης, ανατρέξτε στην τεκµηρίωση που
συνοδεύει το τηλεφωνικό σύστηµα PBX.
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• Εάν χρησιµοποιείτε τηλεφωνικό σύστηµα PBX, καλέστε τον αριθµό για µια εξωτερική
γραµµή πριν καλέσετε τον αριθµό φαξ.

• Φροντίστε να χρησιµοποιήσετε το παρεχόµενο καλώδιο για να συνδέσετε την πρίζα
του τηλεφώνου στη συσκευή HP All-in-One. Εάν δεν χρησιµοποιήσετε αυτό το
καλώδιο, η λειτουργία φαξ µπορεί να µην είναι δυνατή. Αυτό το ειδικό καλώδιο
τηλεφώνου διαφέρει από τα καλώδια τηλεφώνου που µπορεί να έχετε ήδη στο σπίτι
ή το γραφείο σας. Εάν το παρεχόµενο καλώδιο τηλεφώνου είναι κοντό, µπορείτε να
αγοράσετε έναν συζευκτήρα από ένα κατάστηµα ηλεκτρονικών και να το
προεκτείνετε.

Περίπτωση ∆: Λειτουργία φαξ µε υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης στην ίδια
γραµµή
Εάν είστε συνδροµητής σε υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης (µέσω της τηλεφωνικής σας
εταιρείας), η οποία σας επιτρέπει να έχετε πολλούς αριθµούς τηλεφώνου σε µία γραµµή,
µε διαφορετικό συνδυασµό κτύπων για κάθε αριθµό, ρυθµίστε τη συσκευή HP All-in-One
όπως περιγράφεται σε αυτή την ενότητα.

Εικόνα 4-3 Πίσω όψη της συσκευής HP All-in-One

1 Πρίζα τηλεφώνου

2 Χρησιµοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που περιέχεται στη συσκευασία του HP All-in-One,
για να συνδέσετε τη συσκευή στη θύρα "1-LINE"

Για να ρυθµίσετε τη συσκευή HP All-in-One µε υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης
1. Χρησιµοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται στη συσκευασία του

HP All-in-One, συνδέστε το ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη
θύρα 1-LINE στο πίσω µέρος του HP All-in-One.

Σηµείωση Εάν δεν χρησιµοποιήσετε το παρεχόµενο καλώδιο για να συνδέσετε
την πρίζα τηλεφώνου στο HP All-in-One, µπορεί να µην είναι δυνατή η λειτουργία
φαξ. Αυτό το ειδικό καλώδιο τηλεφώνου διαφέρει από τα καλώδια τηλεφώνου που
µπορεί να έχετε ήδη στο σπίτι ή το γραφείο σας.

2. Ενεργοποιήστε τη ρύθµιση Αυτόµατη απάντηση.
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3. Αλλάξτε τη ρύθµιση ∆ιακριτός κτύπος ώστε να ταιριάζει µε τον συνδυασµό που η
τηλεφωνική εταιρεία έχει εκχωρήσει στον αριθµό του φαξ σας.

Σηµείωση Από προεπιλογή, η συσκευή HP All-in-One είναι ρυθµισµένη να
απαντά σε όλους τους συνδυασµούς κτύπων. Εάν δεν ρυθµίσετε την επιλογή
∆ιακριτός κτύπος ώστε να ταιριάζει µε το συνδυασµό κτύπων που έχει
εκχωρηθεί στον αριθµό φαξ, το HP All-in-One µπορεί να απαντά στις φωνητικές
κλήσεις και στις κλήσεις φαξ ή να µην απαντά καθόλου.

4. (Προαιρετικά) Αλλάξτε τη ρύθµιση Αριθµός κτύπων πριν την απάντ. στη
χαµηλότερη ρύθµιση (δύο κτύποι).

5. Εκτελέστε έναν έλεγχο φαξ.
Η συσκευή HP All-in-One θα απαντήσει αυτόµατα στις εισερχόµενες κλήσεις µε το
συνδυασµό κτύπων που έχετε επιλέξει (ρύθµιση ∆ιακριτός κτύπος) µετά τον επιλεγµένο
αριθµό κτύπων (ρύθµιση Αριθµός κτύπων πριν την απάντ.). Στη συνέχεια, ξεκινά να
εκπέµπει ήχους λήψης φαξ στη συσκευή αποστολής φαξ και να λαµβάνει το φαξ.

Περίπτωση Ε: Κοινή γραµµή τηλεφώνου/φαξ
Εάν λαµβάνετε φωνητικές κλήσεις και κλήσεις φαξ στον ίδιο αριθµό τηλεφώνου και δεν
έχετε άλλο εξοπλισµό γραφείου (ή φωνητικό ταχυδροµείο) στην ίδια γραµµή τηλεφώνου,
συνδέστε τη συσκευή HP All-in-One όπως περιγράφεται σε αυτή την ενότητα.

Εικόνα 4-4 Πίσω όψη συσκευής HP All-in-One

1 Πρίζα τηλεφώνου

2 Χρησιµοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που περιλαµβάνεται στη συσκευασία του
HP All-in-One για να συνδέσετε τη συσκευή στη θύρα "1-LINE"

3 Τηλέφωνο (προαιρετικά)
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Για να συνδέσετε τη συσκευή HP All-in-One σε κοινή γραµµή τηλεφώνου/φαξ
1. Χρησιµοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται στη συσκευασία του

HP All-in-One, συνδέστε το ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη
θύρα 1-LINE στο πίσω µέρος του HP All-in-One.

Σηµείωση Εάν δεν χρησιµοποιήσετε το παρεχόµενο καλώδιο για να συνδέσετε
την πρίζα τηλεφώνου στο HP All-in-One, µπορεί να µην είναι δυνατή η λειτουργία
φαξ. Αυτό το ειδικό καλώδιο τηλεφώνου διαφέρει από τα καλώδια τηλεφώνου που
µπορεί να έχετε ήδη στο σπίτι ή το γραφείο σας.

2. Τώρα θα πρέπει να αποφασίσετε αν θέλετε η συσκευή HP All-in-One να απαντά στις
κλήσεις αυτόµατα ή µη αυτόµατα:
• Εάν ρυθµίσετε τη συσκευή HP All-in-One να απαντά στις κλήσεις αυτόµατα, θα

απαντά σε όλες τις φωνητικές κλήσεις και θα λαµβάνει τα φαξ. Σε αυτή την
περίπτωση, η συσκευή HP All-in-One δεν θα µπορεί να διακρίνει τις κλήσεις φαξ
από τις φωνητικές κλήσεις. Εάν πιστεύετε ότι η κλήση είναι φωνητική, θα πρέπει
να απαντήσετε σε αυτήν πριν τη συσκευή HP All-in-One. Για να ρυθµίσετε τη
συσκευή HP All-in-One ώστε να απαντά τις κλήσεις αυτόµατα, ενεργοποιήστε τη
ρύθµιση Αυτόµατη απάντηση.

• Εάν ρυθµίσετε τη συσκευή HP All-in-One να απαντά στα φαξ µη αυτόµατα, θα
πρέπει να έχετε τη δυνατότητα να απαντάτε προσωπικά στις εισερχόµενες
κλήσεις φαξ, διαφορετικά το HP All-in-One δεν θα µπορεί να λαµβάνει φαξ. Για
να ρυθµίσετε τη συσκευή HP All-in-One ώστε να απαντά τις κλήσεις µη αυτόµατα,
απενεργοποιήστε την επιλογή Αυτόµατη απάντηση.

3. Τώρα θα πρέπει να αποφασίσετε αν θέλετε η συσκευή HP All-in-One να απαντά στις
κλήσεις αυτόµατα ή µη αυτόµατα:
• Εάν ρυθµίσετε τη συσκευή HP All-in-One να απαντά στις κλήσεις αυτόµατα, θα

απαντά σε όλες τις εισερχόµενες κλήσεις και θα λαµβάνει τα φαξ. Σε αυτή την
περίπτωση, η συσκευή HP All-in-One δεν θα µπορεί να διακρίνει τις κλήσεις φαξ
από τις φωνητικές κλήσεις. Εάν πιστεύετε ότι η κλήση είναι φωνητική, θα πρέπει
να απαντήσετε σε αυτήν πριν τη συσκευή HP All-in-One. Για να ρυθµίσετε τη
συσκευή HP All-in-One ώστε να απαντά τις κλήσεις αυτόµατα, ενεργοποιήστε τη
ρύθµιση Αυτόµατη απάντηση. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Ρύθµιση
της λειτουργίας απάντησης.

• Εάν ρυθµίσετε τη συσκευή HP All-in-One να απαντά στα φαξ µη αυτόµατα, θα
πρέπει να έχετε τη δυνατότητα να απαντάτε προσωπικά στις εισερχόµενες
κλήσεις φαξ, διαφορετικά το HP All-in-One δεν θα µπορεί να λαµβάνει φαξ. Για
να ρυθµίσετε τη συσκευή HP All-in-One ώστε να απαντά στις κλήσεις µη
αυτόµατα, απενεργοποιήστε την επιλογή Αυτόµατη απάντηση. Για
περισσότερες πληροφορίες, δείτε Ρύθµιση της λειτουργίας απάντησης.

4. Εκτελέστε έναν έλεγχο φαξ.
5. Συνδέστε το τηλέφωνο στην τηλεφωνική πρίζα.
6. Κάντε ένα από τα παρακάτω, ανάλογα µε το τηλεφωνικό σύστηµα που διαθέτετε:

• Εάν διαθέτετε τηλεφωνικό σύστηµα παράλληλου τύπου, αποσυνδέστε το άσπρο
βύσµα από τη θύρα µε την ένδειξη 2-EXT στο πίσω µέρος της συσκευής
HP All-in-One και στη συνέχεια συνδέστε µια τηλεφωνική συσκευή σε αυτή τη
θύρα.

• Εάν έχετε σειριακό τηλεφωνικό σύστηµα, µπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνο
απευθείας πάνω από το καλώδιο HP All-in-One µε το βύσµα για τον τοίχο.
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Εάν σηκώσετε το τηλέφωνο πριν τη συσκευή HP All-in-One και ακούσετε τόνους φαξ από
συσκευή αποστολής φαξ, θα πρέπει να απαντήσετε στην κλήση φαξ µε µη αυτόµατο
τρόπο.

Περίπτωση ΣΤ: Κοινή γραµµή τηλεφώνου/φαξ µε φωνητικό ταχυδροµείο
Εάν λαµβάνετε φωνητικές κλήσεις και κλήσεις φαξ στον ίδιο αριθµό τηλεφώνου και είστε
συνδροµητής σε υπηρεσία φωνητικού ταχυδροµείου µέσω της τηλεφωνικής σας
εταιρείας, ρυθµίστε τη συσκευή HP All-in-One όπως περιγράφεται σε αυτή την ενότητα.

Σηµείωση ∆εν µπορείτε να λάβετε φαξ αυτόµατα εάν έχετε υπηρεσία φωνητικού
ταχυδροµείου στον ίδιο αριθµό τηλεφώνου που χρησιµοποιείτε για κλήσεις φαξ. Θα
πρέπει να λάβετε τα φαξ µε µη αυτόµατο τρόπο. Αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει να έχετε
τη δυνατότητα να απαντάτε προσωπικά τις εισερχόµενες κλήσεις φαξ. Σε περίπτωση
που θέλετε να λαµβάνετε τα φαξ αυτόµατα, επικοινωνήστε µε την τηλεφωνική σας
εταιρεία για να εγγραφείτε σε υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης ή για να αποκτήσετε
ξεχωριστή γραµµή τηλεφώνου για φαξ.

Εικόνα 4-5 Πίσω όψη της συσκευής HP All-in-One

1 Πρίζα τηλεφώνου

2 Χρησιµοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που περιέχεται στη συσκευασία του HP All-in-One,
για να συνδέσετε τη συσκευή στη θύρα "1-LINE"

Για να ρυθµίσετε τη συσκευή HP All-in-One µε φωνητικό ταχυδροµείο
1. Χρησιµοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται στη συσκευασία του

HP All-in-One, συνδέστε το ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη
θύρα 1-LINE στο πίσω µέρος του HP All-in-One.

Σηµείωση Εάν δεν χρησιµοποιήσετε το παρεχόµενο καλώδιο για να συνδέσετε
την πρίζα τηλεφώνου στο HP All-in-One, µπορεί να µην είναι δυνατή η λειτουργία
φαξ. Αυτό το ειδικό καλώδιο τηλεφώνου διαφέρει από τα καλώδια τηλεφώνου που
µπορεί να έχετε ήδη στο σπίτι ή το γραφείο σας.

2. Απενεργοποιήστε τη ρύθµιση Αυτόµατη απάντηση.
3. Εκτελέστε έναν έλεγχο φαξ.

Πρέπει να απαντάτε οι ίδιοι στις εισερχόµενες κλήσεις φαξ, διαφορετικά η συσκευή
HP All-in-One δεν µπορεί να λάβει φαξ.
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Περίπτωση Ζ: Γραµµή φαξ κοινή µε µόντεµ τηλεφώνου υπολογιστή (δεν
λαµβάνονται φωνητικές κλήσεις)
Εάν έχετε γραµµή φαξ στην οποία δεν λαµβάνετε φωνητικές κλήσεις και έχετε µόντεµ
τηλεφώνου υπολογιστή συνδεδεµένο σε αυτή τη γραµµή, ρυθµίστε τη συσκευή
HP All-in-One όπως περιγράφεται σε αυτή την ενότητα.

Επειδή το µόντεµ τηλεφώνου υπολογιστή και το HP All-in-One χρησιµοποιούν την ίδια
γραµµή τηλεφώνου, δεν θα µπορείτε να χρησιµοποιείτε ταυτόχρονα το µόντεµ και τη
συσκευή HP All-in-One. Για παράδειγµα, δεν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το
HP All-in-One για αποστολή και λήψη φαξ εάν χρησιµοποιείτε το µόντεµ τηλεφώνου
υπολογιστή για αποστολή µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή για πρόσβαση στο
Internet.

Εικόνα 4-6 Πίσω όψη της συσκευής HP All-in-One

1 Πρίζα τηλεφώνου

2 Χρησιµοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που περιέχεται στη συσκευασία του HP All-in-One,
για να συνδέσετε τη συσκευή στη θύρα "1-LINE"

3 Υπολογιστής µε µόντεµ

Για να ρυθµίσετε τη συσκευή HP All-in-One µε µόντεµ τηλεφώνου υπολογιστή
1. Αποσυνδέσετε το άσπρο βύσµα από τη θύρα µε την ένδειξη 2-EXT στο πίσω µέρος

του HP All-in-One.
2. Εντοπίστε το καλώδιο τηλεφώνου που συνδέει το πίσω µέρος του υπολογιστή σας

(το µόντεµ τηλεφώνου του υπολογιστή) σε πρίζα τηλεφώνου. Αποσυνδέστε το
καλώδιο από την πρίζα τηλεφώνου και συνδέστε το στη θύρα µε την ένδειξη 2-EXT
στο πίσω µέρος του HP All-in-One.

3. Χρησιµοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται στη συσκευασία του
HP All-in-One, συνδέστε το ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη
θύρα 1-LINE στο πίσω µέρος του HP All-in-One.

Σηµείωση Εάν δεν χρησιµοποιήσετε το παρεχόµενο καλώδιο για να συνδέσετε
την πρίζα τηλεφώνου στο HP All-in-One, µπορεί να µην είναι δυνατή η λειτουργία
φαξ. Αυτό το ειδικό καλώδιο τηλεφώνου διαφέρει από τα καλώδια τηλεφώνου που
µπορεί να έχετε ήδη στο σπίτι ή το γραφείο σας.
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4. Εάν το λογισµικό του µόντεµ σας έχει ρυθµιστεί έτσι, ώστε να λαµβάνει φαξ αυτόµατα
στον υπολογιστή, απενεργοποιήστε αυτή τη ρύθµιση.

Σηµείωση Εάν δεν απενεργοποιήσετε τη ρύθµιση αυτόµατης λήψης φαξ στο
λογισµικό του µόντεµ, το HP All-in-One δεν θα µπορεί να λάβει φαξ.

5. Ενεργοποιήστε τη ρύθµιση Αυτόµατη απάντηση.
6. (Προαιρετικά) Αλλάξτε τη ρύθµιση Αριθµός κτύπων πριν την απάντ. στη

χαµηλότερη ρύθµιση (δύο κτύποι).
7. Εκτελέστε έναν έλεγχο φαξ.

Όταν κτυπήσει το τηλέφωνο, η συσκευή HP All-in-One θα απαντήσει αυτόµατα µετά από
τον αριθµό των κτύπων που έχουν οριστεί στη ρύθµιση Αριθµός κτύπων πριν την
απάντ.. Στη συνέχεια, ξεκινά να εκπέµπει ήχους λήψης φαξ στη συσκευή αποστολής φαξ
και να λαµβάνει το φαξ.

Περίπτωση Η: Κοινή γραµµή τηλεφώνου/φαξ µε µόντεµ τηλεφώνου υπολογιστή
Εάν λαµβάνετε φωνητικές κλήσεις και κλήσεις φαξ στον ίδιο αριθµό τηλεφώνου και έχετε
µόντεµ τηλεφώνου υπολογιστή συνδεδεµένο σε αυτή τη γραµµή τηλεφώνου, ρυθµίστε τη
συσκευή HP All-in-One όπως περιγράφεται σε αυτή την ενότητα.
Επειδή το µόντεµ τηλεφώνου υπολογιστή και το HP All-in-One χρησιµοποιούν την ίδια
γραµµή τηλεφώνου, δεν θα µπορείτε να χρησιµοποιείτε ταυτόχρονα το µόντεµ και τη
συσκευή HP All-in-One. Για παράδειγµα, δεν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το
HP All-in-One για αποστολή και λήψη φαξ εάν χρησιµοποιείτε το µόντεµ τηλεφώνου
υπολογιστή για αποστολή µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή για πρόσβαση στο
Internet.

Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι για να ρυθµίσετε τη συσκευή HP All-in-One µε τον
υπολογιστή, ανάλογα µε τον αριθµό τηλεφωνικών θυρών του υπολογιστή. Πριν
ξεκινήσετε, ελέγξτε τον υπολογιστή για να δείτε εάν διαθέτει µία ή δύο τηλεφωνικές θύρες.
• Εάν ο υπολογιστής σας έχει µόνο µία θύρα τηλεφώνου, θα χρειαστεί να

προµηθευτείτε έναν παράλληλο διαχωριστή (ονοµαζόµενος και ζεύκτης), όπως
εικονίζεται παρακάτω. (Ένας παράλληλος διαχωριστής έχει µια θύρα RJ-11 στο
µπροστινό του µέρος και δύο θύρες RJ-11 στο πίσω µέρος. Μην χρησιµοποιείτε
διαχωριστή τηλεφώνου δύο γραµµών, σειριακό διαχωριστή ή σειριακό διαχωριστή
που έχει δύο θύρες RJ-11 στο µπροστινό του µέρος και πρίζα στο πίσω.)

Εικόνα 4-7 Παράδειγµα παράλληλου διαχωριστή
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• Εάν ο υπολογιστής σας έχει δύο τηλεφωνικές θύρες, ρυθµίστε τη συσκευή
HP All-in-One όπως περιγράφεται στη συνέχεια.

Εικόνα 4-8 Πίσω όψη της συσκευής HP All-in-One
1 Πρίζα τηλεφώνου

2 Τηλεφωνική θύρα "IN" στον υπολογιστή

3 Τηλεφωνική θύρα "OUT" στον υπολογιστή

4 Τηλέφωνο

5 Υπολογιστής µε µόντεµ

6 Χρησιµοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που περιέχεται στη συσκευασία του
HP All-in-One, για να συνδέσετε τη συσκευή στη θύρα "1-LINE"

Για να ρυθµίσετε τη συσκευή HP All-in-One στην ίδια γραµµή τηλεφώνου µε έναν
υπολογιστή µε δύο τηλεφωνικές θύρες
1. Αποσυνδέσετε το άσπρο βύσµα από τη θύρα µε την ένδειξη 2-EXT στο πίσω µέρος

του HP All-in-One.
2. Εντοπίστε το καλώδιο τηλεφώνου που συνδέει το πίσω µέρος του υπολογιστή σας

(το µόντεµ τηλεφώνου του υπολογιστή) σε πρίζα τηλεφώνου. Αποσυνδέστε το
καλώδιο από την πρίζα τηλεφώνου και συνδέστε το στη θύρα µε την ένδειξη 2-EXT
στο πίσω µέρος του HP All-in-One.

3. Συνδέστε ένα τηλέφωνο στη θύρα "OUT" στο πίσω µέρος του µόντεµ τηλεφώνου του
υπολογιστή.

4. Χρησιµοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται στη συσκευασία του
HP All-in-One, συνδέστε το ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη
θύρα 1-LINE στο πίσω µέρος του HP All-in-One.

Σηµείωση Εάν δεν χρησιµοποιήσετε το παρεχόµενο καλώδιο για να συνδέσετε
την πρίζα τηλεφώνου στο HP All-in-One, µπορεί να µην είναι δυνατή η λειτουργία
φαξ. Αυτό το ειδικό καλώδιο τηλεφώνου διαφέρει από τα καλώδια τηλεφώνου που
µπορεί να έχετε ήδη στο σπίτι ή το γραφείο σας.
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5. Εάν το λογισµικό του µόντεµ σας έχει ρυθµιστεί έτσι, ώστε να λαµβάνει φαξ αυτόµατα
στον υπολογιστή, απενεργοποιήστε αυτή τη ρύθµιση.

Σηµείωση Εάν δεν απενεργοποιήσετε τη ρύθµιση αυτόµατης λήψης φαξ στο
λογισµικό του µόντεµ, το HP All-in-One δεν θα µπορεί να λάβει φαξ.

6. Τώρα θα πρέπει να αποφασίσετε αν θέλετε η συσκευή HP All-in-One να απαντά στις
κλήσεις αυτόµατα ή µη αυτόµατα:
• Εάν ρυθµίσετε τη συσκευή HP All-in-One να απαντά στις κλήσεις αυτόµατα, θα

απαντά σε όλες τις φωνητικές κλήσεις και θα λαµβάνει τα φαξ. Σε αυτή την
περίπτωση, η συσκευή HP All-in-One δεν θα µπορεί να διακρίνει τις κλήσεις φαξ
από τις φωνητικές κλήσεις. Εάν πιστεύετε ότι η κλήση είναι φωνητική, θα πρέπει
να απαντήσετε σε αυτήν πριν τη συσκευή HP All-in-One. Για να ρυθµίσετε τη
συσκευή HP All-in-One ώστε να απαντά τις κλήσεις αυτόµατα, ενεργοποιήστε τη
ρύθµιση Αυτόµατη απάντηση.

• Εάν ρυθµίσετε τη συσκευή HP All-in-One να απαντά στα φαξ µη αυτόµατα, θα
πρέπει να έχετε τη δυνατότητα να απαντάτε προσωπικά στις εισερχόµενες
κλήσεις φαξ, διαφορετικά το HP All-in-One δεν θα µπορεί να λαµβάνει φαξ. Για
να ρυθµίσετε τη συσκευή HP All-in-One ώστε να απαντά τις κλήσεις µη αυτόµατα,
απενεργοποιήστε την επιλογή Αυτόµατη απάντηση.

7. Εκτελέστε έναν έλεγχο φαξ.

Εάν σηκώσετε το τηλέφωνο πριν τη συσκευή HP All-in-One και ακούσετε τόνους φαξ από
συσκευή αποστολής φαξ, θα πρέπει να απαντήσετε στην κλήση φαξ µε µη αυτόµατο
τρόπο.
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Περίπτωση Θ: Κοινή γραµµή τηλεφώνου/φαξ µε τηλεφωνητή
Εάν λαµβάνετε φωνητικές κλήσεις και κλήσεις φαξ στον ίδιο αριθµό τηλεφώνου και έχετε
τηλεφωνητή που απαντά στις φωνητικές κλήσεις σε αυτό τον αριθµό, ρυθµίστε τη
συσκευή HP All-in-One όπως περιγράφεται σε αυτή την ενότητα.

Εικόνα 4-9 Πίσω όψη της συσκευής HP All-in-One

1 Πρίζα τηλεφώνου

2 Θύρα "IN" στον τηλεφωνητή

3 Θύρα "OUT" στον τηλεφωνητή

4 Τηλέφωνο (προαιρετικά)

5 Τηλεφωνητής

6 Χρησιµοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που περιέχεται στη συσκευασία του HP All-in-One,
για να συνδέσετε τη συσκευή στη θύρα "1-LINE"

Για να ρυθµίσετε τη συσκευή HP All-in-One ώστε να διαµοιράζεται κοινή φωνητική
γραµµή/γραµµή φαξ µε τηλεφωνητή
1. Αποσυνδέσετε το άσπρο βύσµα από τη θύρα µε την ένδειξη 2-EXT στο πίσω µέρος

του HP All-in-One.
2. Αποσυνδέστε τον τηλεφωνητή από την πρίζα τηλεφώνου και συνδέστε τον στη θύρα

µε την ένδειξη 2-EXT στο πίσω µέρος της συσκευής HP All-in-One.

Σηµείωση Εάν δεν συνδέσετε τον τηλεφωνητή απευθείας στη συσκευή
HP All-in-One, οι τόνοι φαξ από τη συσκευή αποστολής µπορεί να καταγραφούν
στον τηλεφωνητή και η λήψη φαξ από τη συσκευή HP All-in-One ενδέχεται να µην
είναι δυνατή.
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3. Χρησιµοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται στη συσκευασία του
HP All-in-One, συνδέστε το ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη
θύρα 1-LINE στο πίσω µέρος του HP All-in-One.

Σηµείωση Εάν δεν χρησιµοποιήσετε το παρεχόµενο καλώδιο για να συνδέσετε
την πρίζα τηλεφώνου στο HP All-in-One, µπορεί να µην είναι δυνατή η λειτουργία
φαξ. Αυτό το ειδικό καλώδιο τηλεφώνου διαφέρει από τα καλώδια τηλεφώνου που
µπορεί να έχετε ήδη στο σπίτι ή το γραφείο σας.

4. (Προαιρετικά) Εάν ο τηλεφωνητής δεν διαθέτει ενσωµατωµένο τηλέφωνο, για δική
σας ευκολία µπορείτε να συνδέσετε µια συσκευή τηλεφώνου στο πίσω µέρος του
τηλεφωνητή, στη θύρα "OUT".

Σηµείωση Εάν ο τηλεφωνητής σας δεν σας επιτρέπει να συνδέσετε εξωτερικό
τηλέφωνο, µπορείτε να αγοράσετε και να χρησιµοποιήσετε έναν παράλληλο
διαχωριστή (γνωστός επίσης ως ζεύκτης) για να συνδέσετε και τον τηλεφωνητή
και το τηλέφωνο στη συσκευή HP All-in-One. Για αυτές τις συνδέσεις µπορείτε να
χρησιµοποιήσετε τυπικά καλώδια τηλεφώνου.

5. Ενεργοποιήστε τη ρύθµιση Αυτόµατη απάντηση.
6. Ρυθµίστε τον αυτόµατο τηλεφωνητή να απαντά ύστερα από ένα µικρό αριθµό

κτύπων.
7. Αλλάξτε τη ρύθµιση Αριθµός κτύπων πριν την απάντ. του HP All-in-One στο

µέγιστο αριθµό κτύπων που υποστηρίζεται από τη συσκευή. (Ο µέγιστος αριθµός
κτύπων ποικίλλει ανάλογα µε τη χώρα/περιοχή).

8. Εκτελέστε έναν έλεγχο φαξ.

Όταν το τηλέφωνο κτυπήσει, ο τηλεφωνητής θα απαντήσει µετά από τους κτύπους που
έχετε καθορίσει και θα αναπαράγει το µήνυµα που έχετε καταγράψει. Την ίδια ώρα, το
HP All-in-One παρακολουθεί την κλήση, "ακούγοντας" τυχόν τόνους φαξ. Εάν
εντοπιστούν εισερχόµενοι τόνοι φαξ, το HP All-in-One θα εκπέµψει τόνους λήψης φαξ
και θα λάβει το φαξ. Εάν δεν υπάρχουν τόνοι φαξ, το HP All-in-One σταµατά την
παρακολούθηση της γραµµής και ο τηλεφωνητής µπορεί να καταγράψει το φωνητικό
µήνυµα.

Περίπτωση Ι: ∆ιαµοιρασµός γραµµής τηλεφώνου/φαξ µε µόντεµ τηλεφώνου και
τηλεφωνητή
Εάν λαµβάνετε φωνητικές κλήσεις και κλήσεις φαξ στον ίδιο αριθµό τηλεφώνου και έχετε
µόντεµ τηλεφώνου υπολογιστή και τηλεφωνητή συνδεδεµένο στην ίδια γραµµή
τηλεφώνου, ρυθµίστε τη συσκευή HP All-in-One όπως περιγράφεται σε αυτή την ενότητα.
Επειδή το µόντεµ τηλεφώνου και η συσκευή HP All-in-One χρησιµοποιούν την ίδια
γραµµή τηλεφώνου, δεν θα µπορείτε να χρησιµοποιείτε ταυτόχρονα το µόντεµ και τη
συσκευή HP All-in-One. Για παράδειγµα, δεν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το
HP All-in-One για αποστολή και λήψη φαξ εάν χρησιµοποιείτε το µόντεµ τηλεφώνου
υπολογιστή για αποστολή µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή για πρόσβαση στο
Internet.

Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι για να συνδέσετε τη συσκευή HP All-in-One στον
υπολογιστή, ανάλογα µε τον αριθµό τηλεφωνικών θυρών που διαθέτει ο υπολογιστής.
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Πριν ξεκινήσετε, ελέγξτε τον υπολογιστή για να δείτε εάν διαθέτει µία ή δύο τηλεφωνικές
θύρες.

• Εάν ο υπολογιστής σας έχει µόνο µία θύρα τηλεφώνου, θα χρειαστεί να
προµηθευτείτε έναν παράλληλο διαχωριστή (ονοµαζόµενος και ζεύκτης), όπως
εικονίζεται παρακάτω. (Ο παράλληλος διαχωριστής έχει µια θύρα RJ-11 στο
µπροστινό του µέρος και δύο θύρες RJ-11 στο πίσω µέρος. Μην χρησιµοποιείτε
διαχωριστή τηλεφώνου δύο γραµµών, σειριακό διαχωριστή ή σειριακό διαχωριστή µε
δύο θύρες RJ-11 στο µπροστινό µέρος και πρίζα στο πίσω.)

Εικόνα 4-10 Παράδειγµα παράλληλου διαχωριστή

• Εάν ο υπολογιστής έχει δύο τηλεφωνικές θύρες, συνδέστε τη συσκευή HP All-in-One
σύµφωνα µε την παρακάτω περιγραφή.

Εικόνα 4-11 Πίσω όψη συσκευής HP All-in-One
1 Πρίζα τηλεφώνου

2 Τηλεφωνική θύρα "IN" στον υπολογιστή

3 Τηλεφωνική θύρα "OUT" στον υπολογιστή

4 Τηλέφωνο (προαιρετικά)

5 Τηλεφωνητής

6 Υπολογιστής µε µόντεµ

7 Χρησιµοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που περιλαµβάνεται στη συσκευασία του
HP All-in-One για να συνδέσετε τη συσκευή στη θύρα "1-LINE"

Ρύθµιση φαξ 43



Για να συνδέσετε τη συσκευή HP All-in-One στην ίδια γραµµή τηλεφώνου και σε
υπολογιστή µε δύο τηλεφωνικές θύρες
1. Αποσυνδέσετε το άσπρο βύσµα από τη θύρα µε την ένδειξη 2-EXT στο πίσω µέρος

του HP All-in-One.
2. Εντοπίστε το καλώδιο τηλεφώνου που συνδέει το πίσω µέρος του υπολογιστή σας

(το µόντεµ τηλεφώνου του υπολογιστή) σε πρίζα τηλεφώνου. Αποσυνδέστε το
καλώδιο από την πρίζα τηλεφώνου και συνδέστε το στη θύρα µε την ένδειξη 2-EXT
στο πίσω µέρος του HP All-in-One.

3. Αποσυνδέστε τον τηλεφωνητή από την πρίζα τηλεφώνου και συνδέστε τον στη
θύρα "OUT" στο πίσω µέρος του µόντεµ υπολογιστή.
Αυτό επιτρέπει την απευθείας σύνδεση του HP All-in-One και του τηλεφωνητή,
παρόλο που το µόντεµ υπολογιστή είναι συνδεδεµένο πρώτο στη γραµµή.

Σηµείωση Αν δεν συνδέσετε τον τηλεφωνητή µε αυτό τον τρόπο, οι τόνοι φαξ
από τη συσκευή αποστολής µπορεί να καταγραφούν στον τηλεφωνητή και η λήψη
φαξ από το HP All-in-One ενδέχεται να µην είναι δυνατή.

4. Χρησιµοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται στη συσκευασία του
HP All-in-One, συνδέστε το ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη
θύρα 1-LINE στο πίσω µέρος του HP All-in-One.

Σηµείωση Εάν δεν χρησιµοποιήσετε το παρεχόµενο καλώδιο για να συνδέσετε
την πρίζα τηλεφώνου στο HP All-in-One, µπορεί να µην είναι δυνατή η λειτουργία
φαξ. Αυτό το ειδικό καλώδιο τηλεφώνου διαφέρει από τα καλώδια τηλεφώνου που
µπορεί να έχετε ήδη στο σπίτι ή το γραφείο σας.

5. (Προαιρετικά) Εάν ο τηλεφωνητής δεν διαθέτει ενσωµατωµένο τηλέφωνο, για δική
σας ευκολία µπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή τηλεφώνου στο πίσω µέρος του
τηλεφωνητή, στη θύρα "OUT".

Σηµείωση Εάν ο τηλεφωνητής σας δεν σας επιτρέπει να συνδέσετε εξωτερικό
τηλέφωνο, µπορείτε να αγοράσετε και να χρησιµοποιήσετε έναν παράλληλο
διαχωριστή (γνωστός επίσης ως ζεύκτης) για να συνδέσετε και τον τηλεφωνητή
και το τηλέφωνο στη συσκευή HP All-in-One. Για αυτές τις συνδέσεις µπορείτε να
χρησιµοποιήσετε τυπικά καλώδια τηλεφώνου.

6. Εάν το λογισµικό του µόντεµ σας έχει ρυθµιστεί έτσι, ώστε να λαµβάνει φαξ αυτόµατα
στον υπολογιστή, απενεργοποιήστε αυτή τη ρύθµιση.

Σηµείωση Εάν δεν απενεργοποιήσετε τη ρύθµιση αυτόµατης λήψης φαξ στο
λογισµικό του µόντεµ, το HP All-in-One δεν θα µπορεί να λάβει φαξ.

7. Ενεργοποιήστε τη ρύθµιση Αυτόµατη απάντηση.
8. Ρυθµίστε τον αυτόµατο τηλεφωνητή να απαντά ύστερα από ένα µικρό αριθµό

κτύπων.
9. Αλλάξτε τη ρύθµιση Αριθµός κτύπων πριν την απάντ. του HP All-in-One στο

µέγιστο αριθµό κτύπων που υποστηρίζεται από τη συσκευή. (Ο µέγιστος αριθµός
κτύπων ποικίλλει ανάλογα µε τη χώρα/περιοχή).

10. Εκτελέστε έναν έλεγχο φαξ.

Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει, ο τηλεφωνητής θα απαντήσει µετά από τους κτύπους που
έχετε ορίσει και θα αναπαράγει το µήνυµα που έχετε καταγράψει. Την ίδια ώρα, το
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HP All-in-One παρακολουθεί την κλήση για τόνους φαξ. Εάν εντοπιστούν εισερχόµενοι
τόνοι φαξ, το HP All-in-One θα εκπέµψει τόνους λήψης φαξ και θα λάβει το φαξ. Εάν δεν
υπάρχουν τόνοι φαξ, το HP All-in-One σταµατά την παρακολούθηση της γραµµής και ο
τηλεφωνητής καταγράφει το φωνητικό µήνυµα.

Περίπτωση Κ: ∆ιαµοιρασµός φωνητικής γραµµής/γραµµής φαξ µε µόντεµ
τηλεφώνου υπολογιστή και φωνητικό ταχυδροµείο
Εάν λαµβάνετε φωνητικές κλήσεις και κλήσεις φαξ στον ίδιο αριθµό τηλεφώνου,
χρησιµοποιείτε µόντεµ τηλεφώνου υπολογιστή στην ίδια γραµµή και είστε συνδροµητής
σε υπηρεσία φωνητικού ταχυδροµείου µέσω της τηλεφωνικής σας εταιρείας, ρυθµίστε
το HP All-in-One όπως περιγράφεται σε αυτή την ενότητα.

Σηµείωση ∆εν µπορείτε να λάβετε φαξ αυτόµατα εάν έχετε υπηρεσία φωνητικού
ταχυδροµείου στον ίδιο αριθµό τηλεφώνου που χρησιµοποιείτε για κλήσεις φαξ. Θα
πρέπει να λάβετε τα φαξ µε µη αυτόµατο τρόπο. Αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει να έχετε
τη δυνατότητα να απαντάτε προσωπικά τις εισερχόµενες κλήσεις φαξ. Σε περίπτωση
που θέλετε να λαµβάνετε τα φαξ αυτόµατα, επικοινωνήστε µε την τηλεφωνική σας
εταιρεία για να εγγραφείτε σε υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης ή για να αποκτήσετε
ξεχωριστή γραµµή τηλεφώνου για φαξ.

Επειδή το µόντεµ τηλεφώνου υπολογιστή και το HP All-in-One χρησιµοποιούν την ίδια
γραµµή τηλεφώνου, δεν θα µπορείτε να χρησιµοποιείτε ταυτόχρονα το µόντεµ και τη
συσκευή HP All-in-One. Για παράδειγµα, δεν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το
HP All-in-One για αποστολή και λήψη φαξ εάν χρησιµοποιείτε το µόντεµ τηλεφώνου
υπολογιστή για αποστολή µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή για πρόσβαση στο
Internet.

Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι για να ρυθµίσετε τη συσκευή HP All-in-One µε τον
υπολογιστή, ανάλογα µε τον αριθµό τηλεφωνικών θυρών του υπολογιστή. Πριν
ξεκινήσετε, ελέγξτε τον υπολογιστή για να δείτε εάν διαθέτει µία ή δύο τηλεφωνικές θύρες.

• Εάν ο υπολογιστής σας έχει µόνο µία θύρα τηλεφώνου, θα χρειαστεί να
προµηθευτείτε έναν παράλληλο διαχωριστή (ονοµαζόµενος και ζεύκτης), όπως
εικονίζεται παρακάτω. (Ένας παράλληλος διαχωριστής έχει µια θύρα RJ-11 στο
µπροστινό του µέρος και δύο θύρες RJ-11 στο πίσω µέρος. Μην χρησιµοποιείτε
διαχωριστή τηλεφώνου δύο γραµµών, σειριακό διαχωριστή ή σειριακό διαχωριστή
που έχει δύο θύρες RJ-11 στο µπροστινό του µέρος και πρίζα στο πίσω.)

Εικόνα 4-12 Παράδειγµα παράλληλου διαχωριστή
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• Εάν ο υπολογιστής σας έχει δύο τηλεφωνικές θύρες, ρυθµίστε τη συσκευή
HP All-in-One όπως περιγράφεται στη συνέχεια.

Εικόνα 4-13 Πίσω όψη της συσκευής HP All-in-One
1 Πρίζα τηλεφώνου

2 Τηλεφωνική θύρα "IN" στον υπολογιστή

3 Τηλεφωνική θύρα "OUT" στον υπολογιστή

4 Τηλέφωνο

5 Υπολογιστής µε µόντεµ

6 Χρησιµοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που περιέχεται στη συσκευασία του
HP All-in-One, για να συνδέσετε τη συσκευή στη θύρα "1-LINE"

Για να ρυθµίσετε τη συσκευή HP All-in-One στην ίδια γραµµή τηλεφώνου µε έναν
υπολογιστή µε δύο τηλεφωνικές θύρες
1. Αποσυνδέσετε το άσπρο βύσµα από τη θύρα µε την ένδειξη 2-EXT στο πίσω µέρος

του HP All-in-One.
2. Εντοπίστε το καλώδιο τηλεφώνου που συνδέει το πίσω µέρος του υπολογιστή σας

(το µόντεµ τηλεφώνου του υπολογιστή) σε πρίζα τηλεφώνου. Αποσυνδέστε το
καλώδιο από την πρίζα τηλεφώνου και συνδέστε το στη θύρα µε την ένδειξη 2-EXT
στο πίσω µέρος του HP All-in-One.

3. Συνδέστε ένα τηλέφωνο στη θύρα "OUT" στο πίσω µέρος του µόντεµ τηλεφώνου του
υπολογιστή.

4. Χρησιµοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται στη συσκευασία του
HP All-in-One, συνδέστε το ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη
θύρα 1-LINE στο πίσω µέρος του HP All-in-One.

Σηµείωση Εάν δεν χρησιµοποιήσετε το παρεχόµενο καλώδιο για να συνδέσετε
την πρίζα τηλεφώνου στο HP All-in-One, µπορεί να µην είναι δυνατή η λειτουργία
φαξ. Αυτό το ειδικό καλώδιο τηλεφώνου διαφέρει από τα καλώδια τηλεφώνου που
µπορεί να έχετε ήδη στο σπίτι ή το γραφείο σας.
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5. Εάν το λογισµικό του µόντεµ σας έχει ρυθµιστεί έτσι, ώστε να λαµβάνει φαξ αυτόµατα
στον υπολογιστή, απενεργοποιήστε αυτή τη ρύθµιση.

Σηµείωση Εάν δεν απενεργοποιήσετε τη ρύθµιση αυτόµατης λήψης φαξ στο
λογισµικό του µόντεµ, το HP All-in-One δεν θα µπορεί να λάβει φαξ.

6. Απενεργοποιήστε τη ρύθµιση Αυτόµατη απάντηση.
7. Εκτελέστε έναν έλεγχο φαξ.

Πρέπει να απαντάτε οι ίδιοι στις εισερχόµενες κλήσεις φαξ, διαφορετικά η συσκευή
HP All-in-One δεν µπορεί να λάβει φαξ.

Αλλαγή των ρυθµίσεων στη συσκευή HP All-in-One για λήψη φαξ
Για να λαµβάνετε φαξ µε επιτυχία, ίσως χρειαστεί να αλλάξετε ορισµένες ρυθµίσεις στη
συσκευή HP All-in-One. Εάν δεν είστε βέβαιοι ποια ρύθµιση να επιλέξετε για
συγκεκριµένη ρύθµιση φαξ, ανατρέξτε στις αναλυτικές οδηγίες ρύθµισης φαξ που
παρέχονται στην έντυπη τεκµηρίωση.

Αυτή η ενότητα περιλαµβάνει τα παρακάτω θέµατα:
• Επιλογή συνιστώµενης λειτουργίας απάντησης για τη δική σας εγκατάσταση
• Ρύθµιση της λειτουργίας απάντησης
• Ορισµός αριθµού κτύπων πριν την απάντηση
• Αλλαγή απάντησης σε συνδυασµό κτύπων για διακριτό ήχο κλήσης

Επιλογή συνιστώµενης λειτουργίας απάντησης για τη δική σας εγκατάσταση
Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για να καθορίσετε πώς πρέπει να απαντάτε στις
εισερχόµενες κλήσεις φαξ βάσει της διαµόρφωσης του σπιτιού ή του γραφείου σας. Από
την πρώτη στήλη του παρακάτω πίνακα, επιλέξτε το συνδυασµό του εξοπλισµού και των
υπηρεσιών που ισχύουν στο περιβάλλον του γραφείου σας. Στη συνέχεια, δείτε την
κατάλληλη ρύθµιση στη δεύτερη στήλη. Η τρίτη στήλη περιγράφει πώς η συσκευή
HP All-in-One απαντά σε εισερχόµενες κλήσεις.

Αφού προσδιορίσετε τη συνιστώµενη λειτουργία απάντησης για τη δική σας
εγκατάσταση, ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθµιση της λειτουργίας απάντησης για
περισσότερες πληροφορίες.

Εξοπλισµός/υπηρεσίες που
µοιράζονται την γραµµή του
φαξ σας

Συνιστώµενη
Αυτόµατη
απάντηση
ρύθµιση

Περιγραφή

Κανένα.
(∆ιαθέτετε ξεχωριστή γραµµή
τηλεφώνου στην οποία λαµβάνετε
µόνο κλήσεις φαξ.)

Αναµµένες Η συσκευή HP All-in-One απαντά αυτόµατα σε όλες
τις εισερχόµενες κλήσεις χρησιµοποιώντας τη
ρύθµιση Αριθµός κτύπων πριν την απάντ..

Κοινή γραµµή τηλεφώνου και
γραµµή φαξ χωρίς τηλεφωνητή.
(∆ιαθέτετε γραµµή τηλεφώνου
στην οποία λαµβάνετε και
φωνητικές κλήσεις και κλήσεις
φαξ.)

Απενεργοποίησ
η

Η συσκευή HP All-in-One δεν θα απαντά αυτόµατα
στις κλήσεις. Πρέπει να πατήσετε Έναρξη φαξ,
Ασπρόµαυρο ή Έναρξη φαξ, Έγχρωµο για να
λάβετε ένα φαξ.
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Εξοπλισµός/υπηρεσίες που
µοιράζονται την γραµµή του
φαξ σας

Συνιστώµενη
Αυτόµατη
απάντηση
ρύθµιση

Περιγραφή

Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε αυτή τη ρύθµιση, εάν η
πλειοψηφία των κλήσεων είναι φωνητικές κλήσεις και
δεν λαµβάνετε συχνά φαξ.

Υπηρεσία φωνητικού
ταχυδροµείου παρεχόµενη από
την τηλεφωνική σας εταιρεία.

Απενεργοποίησ
η

Η συσκευή HP All-in-One δεν θα απαντά αυτόµατα
στις κλήσεις. Πρέπει να πατήσετε Έναρξη φαξ,
Ασπρόµαυρο ή Έναρξη φαξ, Έγχρωµο για να
λάβετε ένα φαξ.

Τηλεφωνητής και κοινή γραµµή
τηλεφώνου και γραµµή φαξ.

Αναµµένες Η συσκευή HP All-in-One δεν θα απαντά αυτόµατα
στις κλήσεις. Αντίθετα, η συσκευή HP All-in-One θα
παρακολουθεί τη γραµµή, όταν η κλήση απαντηθεί
από ένα άτοµο ή από τον τηλεφωνητή. Εάν η
συσκευή HP All-in-One ανιχνεύσει τόνους φαξ στη
γραµµή, η συσκευή HP All-in-One θα λάβει το φαξ.
Εάν ο τηλεφωνητής απαντήσει σε µια φωνητική
κλήση, ο τηλεφωνητής ηχογραφεί το εισερχόµενο
µήνυµα.
Εκτός από τη ρύθµιση Αυτόµατη απάντηση,
ρυθµίστε τον αριθµό κτύπων πριν από την απάντηση
στη συσκευή HP All-in-One σε µεγαλύτερο αριθµό
κτύπων από αυτόν που χρησιµοποιεί ο τηλεφωνητής.
Θέλετε ο τηλεφωνητής να απαντά πριν από τη
συσκευή HP All-in-One.

Υπηρεσία διακριτών ήχων
κλήσης.

Αναµµένες Η συσκευή HP All-in-One απαντά αυτόµατα σε όλες
τις εισερχόµενες κλήσεις. Βεβαιωθείτε ότι ο
συνδυασµός κτύπων που έχει ορίσει η τηλεφωνική
σας εταιρεία για τη γραµµή φαξ ταιριάζει µε τη ρύθµιση
∆ιακριτός κτύπος στη συσκευή HP All-in-One.

Σχετικά θέµατα
• Ορισµός αριθµού κτύπων πριν την απάντηση
• Μη αυτόµατη λήψη φαξ
• Αλλαγή απάντησης σε συνδυασµό κτύπων για διακριτό ήχο κλήσης

Ρύθµιση της λειτουργίας απάντησης
Η λειτουργία απάντησης καθορίζει εάν η συσκευή HP All-in-One θα απαντά στις
εισερχόµενες κλήσεις.

• Ενεργοποιήστε τη ρύθµιση Αυτόµατη απάντηση εάν θέλετε το HP All-in-One να
απαντά στις κλήσεις φαξ αυτόµατα. Το HP All-in-One θα απαντά όλες τις
εισερχόµενες τηλεφωνικές κλήσεις και κλήσεις φαξ.

• Απενεργοποιήστε το ρύθµιση Αυτόµατη απάντηση εάν θέλετε να λαµβάνετε φαξ
µη αυτόµατα. Θα πρέπει να έχετε τη δυνατότητα να απαντάτε προσωπικά στις
εισερχόµενες κλήσεις φαξ, διαφορετικά η συσκευή HP All-in-One δεν θα λαµβάνει
φαξ.

Κεφάλαιο 4
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Για να ρυθµίσετε τη λειτουργία απάντησης
1. Πατήστε Ρύθµιση.
2. Πατήστε 4 και στη συνέχεια 2.

Ενεργοποιείται η ρύθµιση Βασική ρύθµιση φαξ και, στη συνέχεια, η ρύθµιση
Αριθµός κτύπων πριν την απάντ..

3. Εισαγάγετε τον κατάλληλο αριθµό κτύπων χρησιµοποιώντας το πληκτρολόγιο ή
πατήστε  ή  για να αλλάξετε τον αριθµό των κτύπων.

4. Πατήστε OK για να αποδεχτείτε τη ρύθµιση.

Σχετικά θέµατα
• Μη αυτόµατη λήψη φαξ
• Επιλογή συνιστώµενης λειτουργίας απάντησης για τη δική σας εγκατάσταση

Ορισµός αριθµού κτύπων πριν την απάντηση
Εάν ενεργοποιήσετε τη ρύθµιση Αυτόµατη απάντηση, µπορείτε να καθορίσετε πόσοι
κτύποι θα πρέπει να ακούγονται πριν το HP All-in-One απαντήσει αυτόµατα την
εισερχόµενη κλήση.

Η ρύθµιση Αριθµός κτύπων πριν την απάντ. είναι σηµαντική αν έχετε τηλεφωνητή στην
ίδια γραµµή τηλεφώνου µε το HP All-in-One, εφόσον θέλετε ο τηλεφωνητής να απαντά
στην κλήση πριν από τη συσκευή HP All-in-One. Ο αριθµός κτύπων πριν την απάντηση
για τη συσκευή HP All-in-One θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος από τον αριθµό κτύπων
πριν την απάντηση για τον αυτόµατο τηλεφωνητή.

Για παράδειγµα, ρυθµίστε τον αυτόµαταο τηλεφωνητή σας σε µικρότερο αριθµό κτύπων
και τη συσκευή HP All-in-One να απαντά στο µέγιστο αριθµό κτύπων. (Ο µέγιστος
αριθµός κτύπων ποικίλλει ανάλογα µε τη χώρα/περιοχή.) Με αυτή τη ρύθµιση, ο
τηλεφωνητής θα απαντά στην κλήση και η συσκευή HP All-in-One θα παρακολουθεί τη
γραµµή. Εάν η συσκευή HP All-in-One ανιχνεύσει τόνους φαξ, το HP All-in-One θα λάβει
το φαξ. Εάν η κλήση είναι φωνητική κλήση, ο αυτόµατος τηλεφωνητής θα καταγράψει το
εισερχόµενο µήνυµα.

Για να ορίσετε τον αριθµό κτύπων πριν την απάντηση από τον πίνακα ελέγχου
1. Πατήστε Ρύθµιση.
2. Πατήστε 4 και έπειτα πατήστε 3.

Ενεργοποιείται η ρύθµιση Βασική ρύθµιση φαξ και, στη συνέχεια, η ρύθµιση
Αριθµός κτύπων πριν την απάντ..

3. Εισαγάγετε τον κατάλληλο αριθµό κτύπων χρησιµοποιώντας το πληκτρολόγιο ή
πατήστε  ή  για να αλλάξετε τον αριθµό των κτύπων.

4. Πατήστε OK για να αποδεχτείτε τη ρύθµιση.

Σχετικά θέµατα
Ρύθµιση της λειτουργίας απάντησης

Αλλαγή απάντησης σε συνδυασµό κτύπων για διακριτό ήχο κλήσης
Πολλές τηλεφωνικές εταιρίες παρέχουν λειτουργία διακριτού ήχου κλήσης, η οποία σάς
επιτρέπει να έχετε πολλούς αριθµούς τηλεφώνου σε µία τηλεφωνική γραµµή. Όταν
εγγράφεστε σε αυτήν την υπηρεσία, κάθε αριθµός θα έχει διαφορετικό συνδυασµό
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κτύπων. Μπορείτε να ρυθµίσετε τη συσκευή HP All-in-One να απαντά στις εισερχόµενες
κλήσεις που διαθέτουν ένα συγκεκριµένο συνδυασµό κτύπων.

Εάν συνδέσετε τη συσκευή HP All-in-One σε µια γραµµή µε διακριτό ήχο κλήσης, ζητήστε
από την τηλεφωνική εταιρεία να εκχωρήσει ένα διακριτό ήχο για τις φωνητικές κλήσεις
και έναν άλλο για τις κλήσεις φαξ. Η HP συνιστά να ζητήσετε διπλούς ή τριπλούς ήχους
κλήσης για τον αριθµό φαξ. Όταν η συσκευή HP All-in-One ανιχνεύσει τον καθορισµένο
συνδυασµό ήχων κλήσης, θα απαντήσει στην κλήση και θα λάβει το φαξ.

Εάν δεν διαθέτετε υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης, χρησιµοποιήστε τον προεπιλεγµένο
συνδυασµό κτύπων, δηλαδή την επιλογή Όλοι οι κτύποι.

Για να αλλάξετε το διακριτό συνδυασµό κτύπων από τον πίνακα ελέγχου
1. Βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει ρύθµιση του HP All-in-One έτσι, ώστε να απαντάει αυτόµατα.
2. Πατήστε Ρύθµιση.
3. Πατήστε 5 και στη συνέχεια 1.

Ενεργοποιείται η ρύθµιση Ρύθµ. φαξ για προχωρηµένους και, στη συνέχεια, η
ρύθµιση ∆ιακριτός κτύπος.

4. Πατήστε  για να επισηµάνετε µια επιλογή και, στη συνέχεια, πατήστε OK.
Όταν το τηλέφωνο χτυπά µε το συνδυασµό κτύπων που έχει εκχωρηθεί στην γραµµή
του φαξ σας, η συσκευή HP All-in-One απαντά στην κλήση και λαµβάνει το φαξ.

Σχετικά θέµατα
Ρύθµιση της λειτουργίας απάντησης

Έλεγχος της ρύθµισης φαξ
Μπορείτε να ελέγξετε τη ρύθµιση του φαξ για να βεβαιωθείτε για την κατάσταση της
συσκευής HP All-in-One και ότι είναι σωστά ρυθµισµένη για φαξ. Πραγµατοποιήστε αυτόν
τον έλεγχο αφού ολοκληρώσετε τη ρύθµιση της συσκευής HP All-in-One για φαξ. Ο
έλεγχος πραγµατοποιεί τα εξής:

• Ελέγχει το υλικό της συσκευής φαξ
• Επαληθεύει ότι το σωστό καλώδιο τηλεφώνου είναι συνδεδεµένο στη συσκευή

HP All-in-One
• Επαληθεύει ότι το καλώδιο τηλεφώνου είναι συνδεδεµένο στη σωστή θύρα
• Ελέγχει για τυχόν τόνους κλήσης
• Ελέγχει για την ύπαρξη ενεργής γραµµής τηλεφώνου
• Ελέγχει την κατάσταση της σύνδεσης της γραµµής τηλεφώνου
Η συσκευή HP All-in-One εκτυπώνει µια αναφορά µε τα αποτελέσµατα του ελέγχου. Εάν
ο έλεγχος αποτύχει, δείτε την αναφορά για πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο
αντιµετώπισης του προβλήµατος και εκτελέστε ξανά τον έλεγχο.

Για να ελέγξετε τη ρύθµιση του φαξ από τον πίνακα ελέγχου
1. Ρυθµίστε τη συσκευή HP All-in-One για φαξ ανάλογα µε τις οδηγίες του εξοπλισµού

του γραφείου ή του σπιτιού σας.
2. Εισαγάγετε τα δοχεία µελάνης και τοποθετήσετε χαρτί πλήρους µεγέθους στο δίσκο

εισόδου πριν ξεκινήσετε τον έλεγχο.
3. Πατήστε Ρύθµιση.

Κεφάλαιο 4
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4. Πατήστε 6 και, στη συνέχεια, πατήστε ξανά 6.
Ενεργοποιείται η ρύθµιση Εργαλεία και, στη συνέχεια, η ρύθµιση Εκτέλεση ελέγχου
φαξ.
Η κατάσταση του ελέγχου εµφανίζεται στην οθόνη της συσκευής HP All-in-One και
εκτυπώνεται µια αναφορά.

5. ∆είτε την αναφορά.
• Εάν ο έλεγχος είναι επιτυχής και εξακολουθείτε να αντιµετωπίζετε προβλήµατα

φαξ, ελέγξτε τις ρυθµίσεις φαξ που εµφανίζονται στην αναφορά για να βεβαιωθείτε
ότι οι ρυθµίσεις είναι σωστές. Μια λάθος ή κενή ρύθµιση φαξ µπορεί να
προκαλέσει προβλήµατα φαξ.

• Εάν ο έλεγχος αποτύχει, δείτε την αναφορά για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά µε τον τρόπο αντιµετώπισης των προβληµάτων που εντοπίστηκαν.

6. Μόλις λάβετε την αναφορά φαξ από τη συσκευή HP All-in-One, πατήστε OK.
Εάν χρειάζεται, επιλύστε τα προβλήµατα που εντοπίστηκαν και εκτελέστε ξανά τον
έλεγχο.

Ρύθµιση κεφαλίδας φαξ
Η κεφαλίδα του φαξ εκτυπώνει το όνοµα και τον αριθµό του φαξ σας στην επάνω πλευρά
του κάθε φαξ που στέλνετε. Η HP συνιστά να ρυθµίζετε την κεφαλίδα φαξ
χρησιµοποιώντας το λογισµικό που εγκαταστήσατε µε το HP All-in-One. Μπορείτε επίσης
να ρυθµίσετε την κεφαλίδα φαξ από τον πίνακα ελέγχου, όπως περιγράφεται εδώ.

Σηµείωση Σε ορισµένες χώρες/περιοχές οι πληροφορίες κεφαλίδας φαξ αποτελούν
νοµική απαίτηση.

Για να ρυθµίσετε µια κεφαλίδα φαξ από τον πίνακα ελέγχου
1. Πατήστε Ρύθµιση.
2. Πατήστε 4 και στη συνέχεια 1.

Έτσι µπορείτε να επιλέξετε το Βασική ρύθµιση φαξ και, στη συνέχεια, το Κεφαλίδα
φαξ.

3. Πληκτρολογήστε τον προσωπικό σας αριθµό ή τον αριθµό της εταιρείας σας και, στη
συνέχεια, πατήστε OK.

4. Εισαγάγετε τον αριθµό του φαξ σας χρησιµοποιώντας το αριθµητικό πληκτρολόγιο
και, στη συνέχεια, πατήστε OK.

Σχετικά θέµατα
Κείµενο και σύµβολα

Ρύθµιση γρήγορων κλήσεων
Μπορείτε να αντιστοιχήσετε καταχωρήσεις γρήγορης κλήσης σε αριθµούς φαξ, τους
οποίους χρησιµοποιείτε συχνά. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να καλείτε γρήγορα τους
αριθµούς αυτούς χρησιµοποιώντας τον πίνακα ελέγχου.

Αυτή η ενότητα περιλαµβάνει τα παρακάτω θέµατα:

• Ρύθµιση µεµονωµένων καταχωρήσεων γρήγορης κλήσης
• Ρύθµιση καταχωρήσεων οµάδας γρήγορων κλήσεων
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• ∆ιαγραφή καταχωρήσεων γρήγορης κλήσης
• Εκτύπωση λίστας γρήγορων κλήσεων

Ρύθµιση µεµονωµένων καταχωρήσεων γρήγορης κλήσης
Μπορείτε να δηµιουργήσετε καταχωρήσεις γρήγορης κλήσης για αριθµούς φαξ, τους
οποίους χρησιµοποιείτε συχνά. Εάν χρειάζεται, µπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε το
όνοµα ή τον αριθµό φαξ µιας καταχώρησης γρήγορης κλήσης που έχετε ήδη
δηµιουργήσει.

Συµβουλή Μπορείτε να συµπεριλάβετε µεµονωµένες καταχωρήσεις γρήγορης
κλήσης σε µια καταχώρηση οµάδας γρήγορων κλήσεων. Αυτό σάς δίνει τη
δυνατότητα να στείλετε ταυτόχρονα ένα φαξ σε µια οµάδα ατόµων. (Ο µέγιστος
αριθµός µεµονωµένων καταχωρήσεων γρήγορης κλήσης που επιτρέπεται σε µια
καταχώρηση οµάδας γρήγορων κλήσεων διαφέρει ανάλογα µε το µοντέλο.)

Αυτή η ενότητα περιλαµβάνει τα παρακάτω θέµατα:

• ∆ηµιουργία µεµονωµένων καταχωρήσεων γρήγορης κλήσης
• Ενηµέρωση µεµονωµένων καταχωρήσεων γρήγορης κλήσης

∆ηµιουργία µεµονωµένων καταχωρήσεων γρήγορης κλήσης
Μπορείτε να δηµιουργήσετε καταχωρήσεις γρήγορης κλήσης από τον πίνακα ελέγχου ή
από τον υπολογιστή σας, χρησιµοποιώντας το λογισµικό που εγκαταστήσατε µε το
HP All-in-One.

Για να δηµιουργήσετε καταχωρήσεις γρήγορης κλήσης από τον πίνακα ελέγχου
1. Πατήστε Ρύθµιση.
2. Πατήστε 3 και στη συνέχεια 1.

Ενεργοποιείται η ρύθµιση Ρύθµιση γρήγορης κλήσης και, στη συνέχεια, η ρύθµιση
Μεµονωµένη γρήγoρη κλήση.
Στην οθόνη του πίνακα ελέγχου εµφανίζεται η πρώτη µη εκχωρηµένη καταχώρηση
γρήγορης κλήσης.

3. Πατήστε OK για να επιλέξετε την εµφανιζόµενη καταχώρηση γρήγορης κλήσης.
Μπορείτε επίσης να πατήσετε  ή  για να επιλέξετε µια ελεύθερη καταχώρηση και,
στη συνέχεια να πατήσετε OK.

4. Εισαγάγετε τον αριθµό φαξ που θα εκχωρηθεί στη συγκεκριµένη καταχώρηση και,
στη συνέχεια, πατήστε OK.

5. Εισαγάγετε το όνοµα και πατήστε OK.
6. Πατήστε το 1 εάν θέλετε να ρυθµίσετε κι άλλον αριθµό ή πατήστε το 2 εάν τελειώσατε

να δηµιουργείτε καταχωρήσεις γρήγορης κλήσης.

Σχετικά θέµατα
Κείµενο και σύµβολα

Ενηµέρωση µεµονωµένων καταχωρήσεων γρήγορης κλήσης
Μπορείτε να επεξεργαστείτε το όνοµα ή τον αριθµό φαξ µιας καταχώρησης γρήγορης
κλήσης από τον πίνακα ελέγχου ή από τον υπολογιστή σας χρησιµοποιώντας το
λογισµικό που εγκαταστήσατε µε το HP All-in-One.

Κεφάλαιο 4
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Για να ενηµερώσετε µια καταχώρηση γρήγορης κλήσης από τον πίνακα ελέγχου
1. Πατήστε Ρύθµιση.
2. Πατήστε 3 και στη συνέχεια 1.

Ενεργοποιείται η ρύθµιση Ρύθµιση γρήγορης κλήσης και, στη συνέχεια, η ρύθµιση
Μεµονωµένη γρήγoρη κλήση.

3. Πατήστε  ή  για να πραγµατοποιήσετε κύλιση στις καταχωρήσεις γρήγορης κλήσης
και πατήστε OK για να επιλέξετε την καταχώρηση που θέλετε.

4. Όταν εµφανιστεί ο τρέχον αριθµός φαξ, πατήστε  για να τον διαγράψετε.
5. Εισαγάγετε το νέο αριθµό φαξ, και στη συνέχεια, πατήστε OK.

Συµβουλή Για να εισάγετε µια παύση στον αριθµό φαξ που πληκτρολογείτε,
πατήστε Επανάκληση/παύση ή πατήστε επανειληµµένα το κουµπί Σύµβολα
(*), µέχρι να εµφανιστεί µια παύλα (-) στην οθόνη.

6. Εισαγάγετε το όνοµα και πατήστε OK.
7. Πατήστε 1 για να ενηµερώσετε µια άλλη καταχώρηση γρήγορης κλήσης ή πατήστε

2 όταν τελειώσετε.

Σχετικά θέµατα
Κείµενο και σύµβολα

Ρύθµιση καταχωρήσεων οµάδας γρήγορων κλήσεων
Μπορείτε να τοποθετήσετε µεµονωµένες καταχωρήσεις γρήγορης κλήσης που έχετε
ρυθµίσει σε οµάδες, ώστε να µπορείτε να στείλετε µε φαξ το ίδιο έγγραφο σε πολλούς
παραλήπτες ταυτόχρονα. (Ο µέγιστος αριθµός µεµονωµένων καταχωρήσεων γρήγορης
κλήσης που επιτρέπεται σε µια καταχώρηση οµάδας γρήγορων κλήσεων διαφέρει
ανάλογα µε το µοντέλο.)

Σηµείωση Οι αριθµοί που συµπεριλαµβάνετε στην καταχώρηση οµάδας γρήγορων
κλήσεων πρέπει να έχουν ρυθµιστεί ως µεµονωµένες καταχωρήσεις γρήγορης
κλήσης στη συσκευή HP All-in-One.

Για να δηµιουργήσετε καταχωρήσεις οµάδας γρήγορων κλήσων από τον πίνακα
ελέγχου
1. Πατήστε Ρύθµιση.
2. Πατήστε 3 και στη συνέχεια 2.

Ενεργοποιείται η ρύθµιση Ρύθµιση γρήγορης κλήσης και, στη συνέχεια, η ρύθµιση
Οµάδα γρήγορων κλήσεων.
Στην οθόνη του πίνακα ελέγχου εµφανίζεται η πρώτη µη εκχωρηµένη καταχώρηση
γρήγορης κλήσης.

3. Πατήστε OK για να επιλέξετε την εµφανιζόµενη καταχώρηση γρήγορης κλήσης.
Μπορείτε επίσης να πατήσετε  ή  για να επιλέξετε µια ελεύθερη καταχώρηση και,
στη συνέχεια να πατήσετε OK.

4. Πατήστε  ή  για να πραγµατοποιήσετε κύλιση στις µεµονωµένες καταχωρήσεις
γρήγορης κλήσης και, στη συνέχεια, πατήστε OK για να επιλέξετε την κατάλληλη
καταχώρηση.
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5. Πατήστε το 1 για να προσθέσετε µια άλλη µεµονωµένη καταχώρηση γρήγορης
κλήσης ή πατήστε το 2 εάν έχετε τελειώσει.

6. Εισαγάγετε το όνοµα της οµάδας γρήγορης κλήσης και, στη συνέχεια, πατήστε OK.
7. Πατήστε 1 για να προσθέσετε κι άλλη οµάδα ή 2 εάν έχετε ολοκληρώσει.

Σχετικά θέµατα
• Ρύθµιση µεµονωµένων καταχωρήσεων γρήγορης κλήσης
• Κείµενο και σύµβολα

∆ιαγραφή καταχωρήσεων γρήγορης κλήσης
Μπορείτε να διαγράψετε µια µεµονωµένη καταχώρηση γρήγορης κλήσης ή µια
καταχώρηση οµάδας γρήγορων κλήσεων. Κατά τη διαγραφή καταχωρήσεων γρήγορης
κλήσης, λάβετε υπόψη τα εξής:

• Η διαγραφή µιας καταχώρησης γρήγορης κλήσης διαγράφει αυτή την καταχώρηση
και από τις οµάδες στις οποίες την έχετε τυχόν εκχωρήσει.

• Η διαγραφή µιας καταχώρησης οµάδας γρήγορων κλήσεων δεν διαγράφει τις
µεµονωµένες καταχωρήσεις γρήγορης κλήσης που σχετίζονται µε αυτήν. Μπορείτε
ακόµα να χρησιµοποιήσετε τις µεµονωµένες καταχωρήσεις γρήγορης κλήσης για να
στείλετε φαξ.

Για να διαγράψετε καταχωρήσεις γρήγορης κλήσης από τον πίνακα ελέγχου
1. Πατήστε Ρύθµιση.
2. Πατήστε το 3 και στη συνέχεια πατήστε ξανά το 3.

Ενεργοποιείται η ρύθµιση Ρύθµιση γρήγορης κλήσης και, στη συνέχεια, η ρύθµιση
∆ιαγραφή γρήγoρης κλήσης.

3. Πατήστε  ή  µέχρι να εµφανιστεί η καταχώρηση γρήγορης κλήσης που θέλετε να
διαγράψετε και, στη συνέχεια, πατήστε OK για να την διαγράψετε.

Εκτύπωση λίστας γρήγορων κλήσεων
Μπορείτε να εκτυπώσετε µια λίστα µε όλες τις καταχωρήσεις γρήγορης κλήσης που έχετε
προγραµµατίσει στη συσκευή HP All-in-One.

Για να εκτυπώσετε τη λίστα γρήγορων κλήσεων
1. Πατήστε Ρύθµιση.
2. Πατήστε 3 και στη συνέχεια 4.

Ενεργοποιείται η ρύθµιση Ρύθµιση γρήγορης κλήσης και, στη συνέχεια, η ρύθµιση
Εκτύπ. λίστας γρήγορων κλήσεων.

Συµβουλή Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε τη λίστα αυτή επιλέγοντας Λίστα
γρήγορων κλήσεων από το µενού Αναφορά εκτύπωσης. Πατήστε Ρύθµιση,
2 και στη συνέχεια 7.
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5 Πώς µπορώ να;
Η ενότητα αυτή περιέχει συνδέσµους σε εργασίες που εκτελούνται συχνά, όπως o
διαµοιρασµός και η εκτύπωση φωτογραφιών και η βελτίωση των εργασιών εκτύπωσης.

• Πώς µπορώ να εκτυπώσω φωτογραφίες χωρίς περίγραµµα σε χαρτί 10 x 15 cm (4
x 6 ίντσες);

• Πώς µπορώ να έχω τη βέλτιστη ποιότητα εκτύπωσης;
• Πώς µπορώ να ελέγξω το φαξ µου;
• Πώς µπορώ να στείλω φαξ µε µη αυτόµατο τρόπο;
• Πώς µπορώ να λάβω φαξ µε µη αυτόµατο τρόπο;
• Πώς µπορώ να εκτυπώσω µια αναφορά επιβεβαίωσης φαξ;
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6 Τοποθέτηση πρωτοτύπων και
χαρτιού
Μπορείτε να τοποθετήσετε πολλούς διαφορετικούς τύπους και µεγέθη χαρτιού στη
συσκευή HP All-in-One, όπως χαρτί letter ή A4, φωτογραφικό χαρτί, διαφάνειες και
φακέλους.

Αυτή η ενότητα περιλαµβάνει τα παρακάτω θέµατα:

• Τοποθέτηση πρωτοτύπων
• Επιλογή µέσων εκτύπωσης
• Τοποθέτηση χαρτιού
• Αποφυγή εµπλοκών χαρτιού

Τοποθέτηση πρωτοτύπων
Μπορείτε να τοποθετήσετε ένα πρωτότυπο για εργασία αντιγραφής, φαξ ή σάρωσης στον
αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων ή στη γυάλινη επιφάνεια. Τα πρωτότυπα που
τοποθετούνται στον αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων τροφοδοτούνται αυτόµατα στη
συσκευή HP All-in-One.

Αυτή η ενότητα περιλαµβάνει τα παρακάτω θέµατα:

• Τοποθέτηση πρωτοτύπου στον αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων
• Τοποθέτηση πρωτοτύπου στη γυάλινη επιφάνεια

Τοποθέτηση πρωτοτύπου στον αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων
Μπορείτε να αντιγράψετε, να σαρώσετε ή να στείλετε µε φαξ ένα µονοσέλιδο ή
πολυσέλιδο έγγραφο µεγέθους letter, A4 (έως 35 σελίδες απλό χαρτί) ή legal (έως 20
φύλλα απλό χαρτί), τοποθετώντας το στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων.

Προσοχή Μην τοποθετείτε φωτογραφίες στον αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων,
καθώς µπορεί να καταστραφούν.

Σηµείωση Ορισµένες λειτουργίες όπως η λειτουργία αντιγραφής Fit to Page
(Προσαρµογή στη σελίδα), δεν λειτουργούν όταν τοποθετείτε τα πρωτότυπά σας
στον αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων. Πρέπει να τοποθετήσετε τα πρωτότυπά σας
στη γυάλινη επιφάνεια.

Για να τοποθετήσετε ένα πρωτότυπο στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων
1. Τοποθετήστε το πρωτότυπό σας, µε την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω, στο δίσκο

του τροφοδότη εγγράφων. Τοποθετήστε το χαρτί στον αυτόµατο τροφοδότη
εγγράφων µέχρι να ακούσετε έναν ήχο ή να δείτε ένα µήνυµα στην οθόνη που σας
πληροφορεί ότι το HP All-in-One εντόπισε τις σελίδες που φορτώσατε.

Συµβουλή Για περισσότερη βοήθεια σχετικά µε την τοποθέτηση εγγράφων στον
αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων, ανατρέξτε στο ανάγλυφο διάγραµµα στον
τροφοδότη εγγράφων.
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2. Σύρετε τους οδηγούς χαρτιού προς τα µέσα µέχρι να σταµατήσουν στις δύο πλευρές
του χαρτιού.

Σηµείωση Αφαιρέστε όλα τα πρωτότυπα από το δίσκο του τροφοδότη εγγράφων
πριν σηκώσετε το κάλυµµα στη συσκευή HP All-in-One.

Σχετικά θέµατα
Τοποθέτηση πρωτοτύπου στη γυάλινη επιφάνεια

Τοποθέτηση πρωτοτύπου στη γυάλινη επιφάνεια
Μπορείτε να αντιγράψετε, να σαρώσετε ή να στείλετε µε φαξ πρωτότυπα µεγέθους έως
και letter ή A4, τοποθετώντας τα στη γυάλινη επιφάνεια. Εάν το πρωτότυπό σας είναι
µεγέθους legal ή περιέχει πολλές σελίδες πλήρους µεγέθους, τοποθετήστε το στον
αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων.

Σηµείωση Πολλές από τις ειδικές λειτουργίες δεν θα λειτουργήσουν σωστά εάν η
γυάλινη επιφάνεια και η πίσω όψη καλύµµατος δεν είναι καθαρές.
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Για να τοποθετήσετε ένα πρωτότυπο στη γυάλινη επιφάνεια
1. Αφαιρέστε όλα τα πρωτότυπα από το δίσκο του τροφοδότη εγγράφων και σηκώστε

το κάλυµµα της συσκευής HP All-in-One.
2. Τοποθετήστε το πρωτότυπό σας µε την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω στη δεξιά

µπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας.

3. Κλείστε το κάλυµµα.

Σχετικά θέµατα
• Τοποθέτηση πρωτοτύπου στον αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων
• Καθαρισµός της συσκευής HP All-in-One

Επιλογή µέσων εκτύπωσης
Η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να δέχεται τους περισσότερους τύπους µέσων γραφείου.
Είναι προτιµότερο να δοκιµάσετε µια σειρά τύπων µέσων εκτύπωσης πριν αγοράσετε
µεγάλες ποσότητες. Χρησιµοποιήστε µέσα ΗΡ για βέλτιστη ποιότητα εκτύπωσης.
Επισκεφτείτε την τοποθεσία της ΗΡ στο web στη διεύθυνση www.hp.com για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα µέσα HP.

• Συµβουλές για την επιλογή και την χρήση µέσων εκτύπωσης
• Πληροφορίες προδιαγραφών για υποστηριζόµενα µέσα
• Ρύθµιση ελαχίστων περιθωρίων
• Χαρτιά προς αποφυγή

Συµβουλές για την επιλογή και την χρήση µέσων εκτύπωσης
Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για βέλτιστα αποτελέσµατα.

• Χρησιµοποιείτε πάντα µέσα που συµµορφώνονται µε τις προδιαγραφές της
συσκευής. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Πληροφορίες προδιαγραφών για
υποστηριζόµενα µέσα."

• Τοποθετείτε στους δίσκους µόνο ένα τύπο µέσου τη φορά.
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• Για το ∆ίσκο 1 και το ∆ίσκο 2, τοποθετήστε τα µέσα µε την πλευρά εκτύπωσης
στραµµένη προς τα κάτω και ευθυγραµµισµένα ως προς τα δεξιά και πίσω άκρα του
δίσκου. Ο ∆ίσκος 2 διατίθεται µε µερικά µοντέλα. Για περισσότερες πληροφορίες,
δείτε Πληροφορίες για υποστηριζόµενους τύπους και βάρη µέσων."

• Ο ∆ίσκος 2 έχει σχεδιαστεί ώστε να δέχεται µόνο απλό χαρτί.
• Μην υπερφορτώνετε τους δίσκους. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε

Πληροφορίες προδιαγραφών για υποστηριζόµενα µέσα."
• Προς αποτροπή εµπλοκών, χαµηλής ποιότητας εκτύπωσης και άλλων προβληµάτων

εκτύπωσης, αποφύγετε τα ακόλουθα µέσα:
• Έντυπα πολλών στελεχών
• Μέσα που είναι κατεστραµµένα, κυρτωµένα ή τσαλακωµένα
• Μέσα µε άκρα έτοιµα για κοπή ή διάτρητα µέσα
• Μέσα µε βαριά υφή, ανάγλυφα µέσα ή µέσα που δεν είναι κατάλληλα

προσαρµοσµένα για µελάνι
• Πολύ ελαφριά µέσα ή µέσα που τεντώνουν εύκολα

Κάρτες και φάκελοι
• Αποφύγετε φακέλους που έχουν πολύ στιλπνό φινίρισµα, κόλλα αυτοκόλλητων

ταινιών, άγκιστρα ή προθήκες. Επίσης, αποφύγετε κάρτες και φακέλους µε χοντρά,
ακανόνιστα, ζαρωµένα άκρα ή τµήµατα που είναι τσαλακωµένα, σχισµένα ή
κατεστραµµένα µε κάποιον άλλο τρόπο.

• Χρησιµοποιήστε φακέλους µε πυκνή υφή και βεβαιωθείτε ότι οι τσακίσεις έχουν
διπλωθεί καλά.

• Τοποθετήστε τους φακέλους µε τα πτερύγια στραµµένα προς τα πάνω.

Φωτογραφικά µέσα
• Χρησιµοποιήστε τη λειτουργία Βέλτιστη για να εκτυπώσετε φωτογραφίες. Σηµειώστε

ότι στη λειτουργία αυτή, η εκτύπωση διαρκεί περισσότερο χρόνο και απαιτείται
περισσότερη µνήµη στον υπολογιστή σας.

• Αποµακρύνετε κάθε φύλλο µόλις εκτυπωθεί και βάλτε το κατά µέρος για στέγνωµα.
Εάν στοιβάξετε νοτισµένα µέσα µπορεί να δηµιουργηθούν λεκέδες.

∆ιαφάνειες
• Τοποθετήστε τις διαφάνειες µε τη σκληρή πλευρά στραµµένη προς τα κάτω και την

αυτοκόλλητη ταινία να είναι στραµµένη προς το πίσω µέρος της συσκευής.
• Χρησιµοποιήστε τη λειτουργία Κανονική για να εκτυπώσετε διαφάνειες. Η λειτουργία

αυτή χρειάζεται χρόνο στεγνώµατος και διασφαλίζει ότι το µελάνι στεγνώνει τελείως
πριν µεταφερθεί η επόµενη σελίδα στο δίσκο εξόδου.

• Αποµακρύνετε κάθε φύλλο µόλις εκτυπωθεί και βάλτε το κατά µέρος για στέγνωµα.
Εάν στοιβάξετε νοτισµένα µέσα µπορεί να δηµιουργηθούν λεκέδες.
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Μέσα προσαρµοσµένου µεγέθους
• Χρησιµοποιείτε µόνο µέσα προσαρµοσµένου µεγέθους τα οποία υποστηρίζονται από

τη συσκευή.
• Εάν η εφαρµογή σας υποστηρίζει µέσα προσαρµοσµένου µεγέθους, ορίστε το

µέγεθος του µέσου στην εφαρµογή πριν εκτυπώσετε το έγγραφο. ∆ιαφορετικά, ορίστε
το µέγεθος στο πρόγραµµα οδήγησης εκτύπωσης. Ενδέχεται να χρειαστεί να ορίσετε
εκ νέου το µέγεθος υπαρχόντων εγγράφων ώστε να τα εκτυπώσετε σωστά στα µέσα
προσαρµοσµένου µεγέθους.

Πληροφορίες προδιαγραφών για υποστηριζόµενα µέσα
Ανατρέξτε στους πίνακες Πληροφορίες για υποστηριζόµενα µεγέθη και Πληροφορίες για
υποστηριζόµενους τύπους και βάρη µέσων για να καθορίσετε το κατάλληλο µέσο για
χρήση στη συσκευή σας και τις λειτουργίες που είναι διαθέσιµες για τα µέσα που
χρησιµοποιείτε.

• Πληροφορίες για υποστηριζόµενα µεγέθη
• Πληροφορίες για υποστηριζόµενους τύπους και βάρη µέσων

Πληροφορίες για υποστηριζόµενα µεγέθη

Μέγεθος µέσων ∆ίσκος 1 Εξάρτηµα
εκτύπωσης
διπλής όψεως

ADF

Βασικά µεγέθη µέσων

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

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

 

A4 (210 x 297 mm, 8,3 x 11,7 ίντσες)

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

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

A5 (148 x 210 mm, 5,8 x 8,3 ίντσες)

A4 χωρίς περίγραµµα (210 x 297 mm,
8,3 x 11,7 ίντσες)*

  

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

  

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

  

Φάκελοι

Φάκελος U.S. #10 (105 x 241 mm, 4,12
x 9,5 ίντσες)*

  

Φάκελος A2 (111 x 146 mm, 4,37 x 5,75
ίντσες)*
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Μέγεθος µέσων ∆ίσκος 1 Εξάρτηµα
εκτύπωσης
διπλής όψεως

ADF

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

  

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

  

Ιαπωνικός φάκελος Chou #2 (119 x 277
mm, 4,7 x 10,9 ίντσες)*

  

Ιαπωνικός φάκελος Chou #3 (120 x 235
mm, 4,7 x 9,3 ίντσες)*

  

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

  

Κάρτες

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

  

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

 

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

 

Κάρτα A6 (105 x 148,5 mm, 4,13 x 5,83
ίντσες)*

 

Κάρτα A6 χωρίς περίγραµµα (105 x
148,5 mm, 4,13 x 5,83 ίντσες)*

  

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

  

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

  

Φωτογραφικά µέσα 

Φωτογραφικά µέσα (102 x 152 mm, 4 x
6 ίντσες)*

  

Φωτογραφικά µέσα (5 x 17,78 cm)*   

Φωτογραφικά µέσα (8 x 10 ίντσες)*   

Φωτογραφικά µέσα (10 x 20 cm)*   

Φωτογραφικά µέσα (4 x 8 ίντσες)*   

Φωτογραφικά µέσα HV*   

Cabinet φωτογραφικών µέσων (165 x
120 mm, 6,5 x 4,7 ίντσες)*

  

Φωτογραφικά µέσα 2L (178 x 127 mm,
7 x 5 ίντσες)*
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Μέγεθος µέσων ∆ίσκος 1 Εξάρτηµα
εκτύπωσης
διπλής όψεως

ADF

Φωτογραφικά µέσα (13 x 18 cm)*   

Φωτογραφικά µέσα B7 (88 x 125 mm,
3,5 x 4,9 ίντσες)*

  

Photo L (89 x 127 mm, 3,5 x 5 ίντσες)*   

Φωτογραφικά µέσα χωρίς περίγραµµα
(102 x 152 mm, 4 x 6 ίντσες)*

  

Φωτογραφικά µέσα χωρίς περίγραµµα
(10 x 20 cm)*

  

Φωτογραφικά µέσα χωρίς περίγραµµα
(4 x 8 ίντσες)*

  

HV* χωρίς περίγραµµα   

Cabinet χωρίς περίγραµµα (165 x 120
mm, 6,5 x 4,7 ίντσες)*

  

2L χωρίς περίγραµµα (178 x 127 mm, 7
x 5 ίντσες)*

  

Φωτογραφικά µέσα χωρίς περίγραµµα
(5 x 7 ίντσες)*

  

Φωτογραφικά µέσα χωρίς περίγραµµα
(8 x 10 ίντσες)*

  

Φωτογραφικά µέσα χωρίς περίγραµµα
(8,5 x 11 ίντσες)*

  

Φωτογραφικά µέσα χωρίς περίγραµµα
(13 x 18 cm)*

  

B7 χωρίς περίγραµµα (88 x 125 mm, 3,5
x 4,9 ίντσες)*

  

Hagaki χωρίς περίγραµµα (100 x
148mm)*

  

Photo L χωρίς περίγραµµα (89 x 127
mm, 3,5 x 5 ίντσες)*

  

Άλλα µέσα 

Μέσα προσαρµοσµένου µεγέθους από
76,2 µέχρι 216 mm πλάτος και από 127
µέχρι 594 mm µήκος (3 µέχρι 8,5 ίντσες
πλάτος και 5 µέχρι 23 ίντσες µήκος) *

  

Μέσα προσαρµοσµένου µεγέθους
(ADF) από 127 µέχρι 216 mm πλάτος και
από 241 µέχρι 305 mm µήκος (5 µέχρι
8,5 ίντσες πλάτος και 9,5 µέχρι 12 ίντσες
µήκος)*

  

(συνέχεια)
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Μέγεθος µέσων ∆ίσκος 1 Εξάρτηµα
εκτύπωσης
διπλής όψεως

ADF

Panorama (4 x 10 ίντσες, 4 x 11 ίντσες,
4 x 12 ίντσες και διπλό A4) *

  

Panorama χωρίς περίγραµµα (4 x 10
ίντσες, 4 x 11 ίντσες, 4 x 12 ίντσες και
διπλό A4) *

  

* ∆εν είναι συµβατό για χρήση µε ADF για εκτύπωση µονής ή διπλής όψεως

** Η συσκευή είναι συµβατή µόνο µε απλό και inkjet hagaki των Ιαπωνικών
Ταχυδροµείων. ∆εν είναι συµβατή µε photo hagaki των Ιαπωνικών Ταχυδροµείων.

Πληροφορίες για υποστηριζόµενους τύπους και βάρη µέσων

∆ίσκος Τύπος Βάρος Χωρητικότητα

∆ίσκος 1 Χαρτί 60 µέχρι 105 g/m2

(16 µέχρι 28 lb bond)
Μέχρι 250 φύλλα απλού
χαρτιού
(25 mm ή 1 ίντσα σε
στοίβα)

∆ιαφάνειες  Μέχρι 70 φύλλα
(17 mm ή 0,67 ίντσες σε
στοίβα)

Φωτογραφικά µέσα 280 g/m2

(75 lb bond)
Μέχρι 100 φύλλα
(17 mm ή 0,67 ίντσες σε
στοίβα)

Ετικέτες  Μέχρι 100 φύλλα
(17 mm ή 0,67 ίντσες σε
στοίβα)

Φάκελοι 75 µέχρι 90 g/m2

(20 µέχρι 24 lb φάκελος
bond)

Μέχρι 30 φύλλα
(17 mm ή 0,67 ίντσες σε
στοίβα)

Κάρτες Μέχρι 200 g/m2

(110 lb ευρετηρίου)
Μέχρι 80 κάρτες

Εξάρτηµα
εκτύπωσης
διπλής
όψεως

Χαρτί 60 µέχρι 105 g/m2

(16 µέχρι 28 lb bond)
∆εν ισχύει

∆ίσκος
εξόδου

Όλα τα υποστηριζόµενα
µέσα

 Μέχρι 150 φύλλα απλού
χαρτιού (εκτύπωση
κειµένου)

Κεφάλαιο 6
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Ρύθµιση ελαχίστων περιθωρίων
Τα περιθώρια του εγγράφου πρέπει να ταιριάζουν µε (ή να υπερβαίνουν) τις ρυθµίσεις
περιθωρίων στον κατακόρυφο προσανατολισµό.

Μέσα (1) Αριστερό
περιθώριο

(2) ∆εξί
περιθώριο

(3) Άνω
περιθώριο

(4) Κάτω
περιθώριο*

U.S. Letter
U.S. Legal
A4
Φωτογραφικά µέσα

2 mm (0,12
ίντσες)

2 mm (0,12
ίντσες)

1,8 mm (0,07
ίντσες)

2 mm (0,12
ίντσες)

U.S. Executive
B5
A5
Κάρτες

2 mm (0,12
ίντσες)

2 mm (0,12
ίντσες)

1,8 mm (0,07
ίντσες)

6 mm (0,24
ίντσες)

Φάκελοι 3,3 mm (0,13
ίντσες)

3,3 mm (0,13
ίντσες)

16,5 mm (0,65
ίντσες)

16,5 mm
(0,65 ίντσες)

* Για να ορίσετε αυτή τη ρύθµιση περιθωρίων σε υπολογιστή που Windows, κάντε κλικ
στην καρτέλα Για προχωρηµένους στο πρόγραµµα οδήγησης εκτύπωσης και ορίστε
την επιλογή Ελαχιστοποίηση περιθωρίων.

Σηµείωση Εάν χρησιµοποιείτε το εξάρτηµα εκτύπωσης διπλής όψεως (διατίθεται
µε µερικά µοντέλα), τα ελάχιστα άνω και κάτω περιθώρια πρέπει να είναι 12 mm (0,47
ίντσες) ή να τα ξεπερνούν.

Χαρτιά προς αποφυγή
Η χρήση υπερβολικά λεπτού ή χοντρού χαρτιού, χαρτιού µε λεία υφή ή εύκαµπτου
χαρτιού, µπορεί να προκαλέσει εµπλοκή χαρτιού. Η χρήση χαρτιού µε τραχιά υφή ή
χαρτιού που δεν δέχεται µελάνη, µπορεί να προκαλέσει µουτζούρες, διάχυση µελάνης ή
κενά στις εκτυπωµένες εικόνες.
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Χαρτιά προς αποφυγή κατά την εκτύπωση και αντιγραφή εργασιών
• Οποιοδήποτε µέγεθος χαρτιού δεν καταγράφεται στο κεφάλαιο τεχνικών

προδιαγραφών. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Μεγέθη χαρτιού."
• Χαρτί µε άκρα έτοιµα για κοπή ή διατρήσεις (εκτός και αν είναι ειδικά σχεδιασµένα για

χρήση µε συσκευές ψεκασµού HP).
• Χαρτόνι ειδικής υφής, όπως το χαρτόνι τύπου linen. Είναι πιθανό να µην επιτευχθεί

οµοιόµορφη εκτύπωση, ενώ µπορεί να υπάρξει διάχυση µελάνης σε αυτά τα χαρτιά.
• Ιδιαίτερα λεία ή γυαλιστερά χαρτιά ή χαρτιά µε επικάλυψη τα οποία δεν έχουν

σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή HP All-in-One. Μπορεί να προκαλέσουν εµπλοκή
χαρτιού στη συσκευή HP All-in-One ή να µην αποδεχθούν τη µελάνη.

• Έντυπα πολλών στελεχών, όπως έντυπα δύο ή τριών στελεχών. Μπορεί να
τσαλακωθούν ή να κολλήσουν και η µελάνη είναι πιο πιθανό να µουτζουρωθεί.

• Φάκελοι µε άγκιστρα ή προθήκες. Μπορεί να κολλήσουν στους κυλίνδρους και να
προκαλέσουν εµπλοκή χαρτιού.

• Χαρτί για πανό.

Επιπρόσθετα χαρτιά προς αποφυγή κατά την αντιγραφή
• Φάκελοι.
• Φιλµ διαφανειών που δεν είναι Φιλµ διαφανειών HP Premium για εκτυπωτές

ψεκασµού ή Φιλµ διαφανειών HP Premium Plus για εκτυπωτές ψεκασµού.
• Σιδερότυπο χαρτί.
• Χαρτιά ευχετήριων καρτών.

Τοποθέτηση χαρτιού
Η ενότητα αυτή περιγράφει τη βασική διαδικασία τοποθέτησης χαρτιού διαφορετικών
τύπων και µεγεθών στη συσκευή HP All-in-One για αντίγραφα, εκτυπώσεις και φαξ.

Συµβουλή Για να αποφύγετε τα σκισίµατα, τα τσαλακώµατα, τις τσακισµένες ή
λυγισµένες άκρες, φυλάξτε όλα τα µέσα σε επίπεδη θέση, σε συσκευασία που µπορεί
να ξανασφραγιστεί. Εάν δεν φυλάξετε το χαρτί, οι απότοµες αλλαγές θερµοκρασίας
και υγρασίας µπορεί να λυγίσουν το χαρτί και να προκληθεί εµπλοκή στη συσκευή
HP All-in-One.

Αυτή η ενότητα περιλαµβάνει τα παρακάτω θέµατα:

• Τοποθέτηση χαρτιού πλήρους µεγέθους
• Τοποθέτηση φωτογραφικού χαρτιού 10 x 15 εκ (4 x 6 ίντσες)
• Τοποθέτηση καρτών ευρετηρίου
• Τοποθέτηση φακέλων

Τοποθέτηση χαρτιού πλήρους µεγέθους
Μπορείτε να τοποθετήσετε πολλούς διαφορετικούς τύπους χαρτιού letter, A4 ή legal στο
δίσκο εισόδου της συσκευής HP All-in-One.

Κεφάλαιο 6
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Για να τοποθετήσετε χαρτί πλήρους µεγέθους
1. Αφαιρέστε το δίσκο εξόδου.

2. Σπρώξτε τον οδηγό πλάτους χαρτιού τελείως στην άκρη.

3. Χτυπήστε ελαφρά µια στοίβα χαρτιού σε επίπεδη επιφάνεια για να ευθυγραµµιστούν
οι άκρες της και στη συνέχεια ελέγξτε τα παρακάτω:
• Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι σκισµένο, σκονισµένο, τσαλακωµένο ή µε λυγισµένες

άκρες.
• Βεβαιωθείτε ότι όλα τα φύλλα της στοίβας είναι του ίδιου µεγέθους και τύπου.
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4. Τοποθετήστε τη στοίβα χαρτιού στο δίσκο εισόδου µε τη στενή άκρη προς τα εµπρός
και την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω. Σύρετε τη στοίβα χαρτιού εµπρός µέχρι να
σταµατήσει.

Προσοχή Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP All-in-One βρίσκεται σε κατάσταση
αναµονής και δεν παράγει ήχο όταν τοποθετείτε χαρτί στο δίσκο εισόδου. Εάν η
συσκευή HP All-in-One επισκευάζει τα δοχεία µελάνης ή είναι απασχοληµένη µε
κάποια εργασία, ο οδηγός χαρτιού στο εσωτερικό της συσκευής µπορεί να µην
είναι στη θέση του. Υπάρχει κίνδυνος να σπρώξετε πολύ το χαρτί, µε αποτέλεσµα
το HP All-in-One να αποβάλει λευκές σελίδες.

Συµβουλή Εάν χρησιµοποιείτε letterhead, τοποθετήστε πρώτα το επάνω µέρος
της σελίδας µε την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω. Για περισσότερη βοήθεια
σχετικά µε την τοποθέτηση χαρτιού πλήρους µεγέθους και letterhead, ανατρέξτε
στο διάγραµµα επάνω στη βάση του δίσκου εισόδου.

5. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα µέσα µέχρι να σταµατήσει στην άκρη του
χαρτιού.
Μην φορτώνετε υπερβολικά το δίσκο εισόδου. Βεβαιωθείτε ότι η στοίβα χαρτιού χωρά
στο δίσκο εισόδου και δεν ξεπερνά το επάνω άκρο του οδηγού πλάτους χαρτιού.

Κεφάλαιο 6
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6. Επανατοποθετήστε το δίσκο εξόδου.

7. Σηκώστε την προέκταση του δίσκου προς το µέρος σας.

Σηµείωση Όταν χρησιµοποιείτε χαρτί µεγέθους legal, αφήνετε την προέκταση
του δίσκου κλειστή.

Τοποθέτηση φωτογραφικού χαρτιού 10 x 15 εκ (4 x 6 ίντσες)
Μπορείτε να τοποθετήσετε φωτογραφικό χαρτί διαστάσεων 10 x 15 εκ στο δίσκο εισόδου
της συσκευής HP All-in-One. Για βέλτιστα αποτελέσµατα, χρησιµοποιήστε Φωτογραφικό
χαρτί HP Premium Plus ή Φωτογραφικό χαρτί HP Premium µεγέθους10 x 15 εκ.

Συµβουλή Για να αποφύγετε τα σκισίµατα, τα τσαλακώµατα, τις τσακισµένες ή
λυγισµένες άκρες, φυλάξτε όλα τα µέσα σε επίπεδη θέση, σε συσκευασία που µπορεί
να ξανασφραγιστεί. Εάν δεν φυλάξετε το χαρτί, οι απότοµες αλλαγές θερµοκρασίας
και υγρασίας µπορεί να λυγίσουν το χαρτί και να προκληθεί εµπλοκή στη συσκευή
HP All-in-One.

Για βέλτιστα αποτελέσµατα, ρυθµίστε τον τύπο και το µέγεθος χαρτιού πριν την αντιγραφή
ή την εκτύπωση.

Για να τοποθετήσετε φωτογραφικό χαρτί διαστάσεων 10 x 15 εκ µε προεξοχή στο
δίσκο εισόδου
1. Αφαιρέστε το δίσκο εξόδου.
2. Αφαιρέστε όλο το χαρτί από το δίσκο εισόδου.
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3. Τοποθετήστε τη στοίβα φωτογραφικού χαρτιού στη δεξιά πλευρά του δίσκου εισόδου
µε τη στενή άκρη προς τα εµπρός και την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω. Σύρετε
τη στοίβα φωτογραφικού χαρτιού εµπρός µέχρι να σταµατήσει.
Τοποθετήστε το φωτογραφικό χαρτί ώστε οι προεξοχές να είναι προς το µέρος σας.

Συµβουλή Για περισσότερη βοήθεια σχετικά µε την τοποθέτηση φωτογραφικού
χαρτιού µικρού µεγέθους, δείτε τους ανάγλυφους οδηγούς στη βάση του δίσκου
εισόδου τοποθέτησης φωτογραφικού χαρτιού.

4. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα µέσα, επάνω στο φωτογραφικό χαρτί,
µέχρι να σταµατήσει.
Μην φορτώνετε υπερβολικά το δίσκο εισόδου. Βεβαιωθείτε ότι η στοίβα χαρτιού χωρά
στο δίσκο εισόδου και δεν ξεπερνά το επάνω άκρο του οδηγού πλάτους χαρτιού.

5. Επανατοποθετήστε το δίσκο εξόδου.

Σχετικά θέµατα

• Πληροφορίες προδιαγραφών για υποστηριζόµενα µέσα
• Ρύθµιση τύπου χαρτιού αντιγραφής

Τοποθέτηση καρτών ευρετηρίου
Μπορείτε να τοποθετήσετε κάρτες ευρετηρίου στο δίσκο εισόδου της συσκευής
HP All-in-One για να εκτυπώσετε σηµειώσεις, συνταγές και άλλο κείµενο.

Για βέλτιστα αποτελέσµατα, ρυθµίστε τον τύπο και το µέγεθος χαρτιού πριν την αντιγραφή
ή την εκτύπωση.

Για να τοποθετήσετε κάρτες ευρετηρίου στο δίσκο εισόδου
1. Αφαιρέστε το δίσκο εξόδου.
2. Αφαιρέστε όλο το χαρτί από το δίσκο εισόδου.
3. Τοποθετήστε τη στοίβα καρτών, µε την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω, στη δεξιά

πλευρά του δίσκου εισόδου. Σύρετε τη στοίβα καρτών εµπρός µέχρι να σταµατήσει.
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4. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα µέσα πάνω στη στοίβα των καρτών µέχρι
να σταµατήσει.
Μην φορτώνετε υπερβολικά το δίσκο εισόδου. Βεβαιωθείτε ότι η στοίβα καρτών χωρά
στο δίσκο εισόδου και δεν ξεπερνά το επάνω άκρο του οδηγού πλάτους χαρτιού.

5. Επανατοποθετήστε το δίσκο εξόδου.

Σχετικά θέµατα

• Τοποθέτηση φωτογραφικού χαρτιού 10 x 15 εκ (4 x 6 ίντσες)
• Ρύθµιση τύπου χαρτιού αντιγραφής

Τοποθέτηση φακέλων
Μπορείτε να τοποθετήσετε έναν ή περισσότερους φακέλους στο δίσκο εισόδου της
συσκευής HP All-in-One. Μη χρησιµοποιείτε γυαλιστερούς ή ανάγλυφους φακέλους ή
φακέλους µε άγκιστρα ή προθήκες.

Σηµείωση Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τη µορφοποίηση κειµένου για εκτύπωση σε
φακέλους, συµβουλευτείτε τα αρχεία βοήθειας του λογισµικού επεξεργασίας
κειµένου. Για βέλτιστα αποτελέσµατα, χρησιµοποιήστε µια ετικέτα για τη διεύθυνση
αποστολέα στους φακέλους.

Για να τοποθετήσετε φακέλους
1. Αφαιρέστε το δίσκο εξόδου.
2. Αφαιρέστε όλο το χαρτί από το δίσκο εισόδου.
3. Τοποθετήστε έναν ή περισσότερους φακέλους στη δεξιά πλευρά του δίσκου εισόδου

µε τα φύλλα των φακέλων προς τα επάνω και προς τα αριστερά. Σύρετε τη δεσµίδα
των φακέλων προς τα εµπρός µέχρι να σταµατήσει.

Συµβουλή Για περισσότερη βοήθεια σχετικά µε την τοποθέτηση φακέλων,
ανατρέξτε στο διάγραµµα επάνω στη βάση του δίσκου εισόδου.
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4. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα µέσα πάνω στη στοίβα των φακέλων
µέχρι να σταµατήσει.
Μην υπερφορτώνετε το δίσκο εισόδου. Βεβαιωθείτε ότι η στοίβα φακέλων χωρά στο
δίσκο εισόδου κι ότι δεν ξεπερνά το επάνω άκρο του οδηγού πλάτους χαρτιού.

5. Επανατοποθετήστε το δίσκο εξόδου.

Αποφυγή εµπλοκών χαρτιού
Για να αποφύγετε τις εµπλοκές χαρτιού, ακολουθήστε τις εξής οδηγίες.

• Αφαιρείτε συχνά τα εκτυπωµένα χαρτιά από το δίσκο εξόδου.
• Αποφύγετε την τσάκιση ή το τσαλάκωµα του χαρτιού αποθηκεύοντας όλες τις

προµήθειες µέσων σε συσκευασία που µπορεί να ξανασφραγιστεί.
• Βεβαιωθείτε ότι τα µέσα που είναι τοποθετηµένα στο δίσκο εισόδου, είναι σε οριζόντια

θέση και ότι οι άκρες δεν είναι λυγισµένες ή σκισµένες.
• Μην συνδυάζετε διαφορετικούς τύπους και µεγέθη χαρτιού στο δίσκο εισόδου. Όλη

η στοίβα χαρτιού στο δίσκο εισόδου πρέπει να είναι ίδιου µεγέθους και τύπου.
• Ρυθµίστε τον οδηγό πλάτους χαρτιού στο δίσκο εισόδου ώστε να εφαρµόζει καλά σε

όλες τις σελίδες. Βεβαιωθείτε ότι ο οδηγός πλάτους χαρτιού δεν λυγίζει το χαρτί στο
δίσκο εισόδου.

• Μην πιέζετε το χαρτί προς τα εµπρός στο δίσκο εισόδου.
• Χρησιµοποιείτε τους συνιστώµενους τύπους χαρτιού για τη συσκευή HP All-in-One.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Πληροφορίες προδιαγραφών για
υποστηριζόµενα µέσα."

• Μην αφήνετε πρωτότυπα πάνω στη γυάλινη επιφάνεια. Εάν τοποθετήσετε ένα
πρωτότυπο στον αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων, όταν υπάρχει ήδη ένα πρωτότυπο
στη γυάλινη επιφάνεια, το πρωτότυπο υπάρχει πιθανότητα να µπλοκάρει µέσα στον
αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων.
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7 Εκτύπωση από τον υπολογιστή
Η συσκευή HP All-in-One µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε οποιαδήποτε εφαρµογή
λογισµικού επιτρέπει εκτύπωση. Μπορείτε να εκτυπώσετε διάφορες εργασίες όπως
εικόνες χωρίς περίγραµµα, ενηµερωτικά δελτία, ευχετήριες κάρτες, σιδερότυπα και
αφίσες.

Αυτή η ενότητα περιλαµβάνει τα παρακάτω θέµατα:

• Εκτύπωση από εφαρµογή λογισµικού
• Αλλαγή των ρυθµίσεων εκτύπωσης
• ∆ιακοπή εργασίας εκτύπωσης

Εκτύπωση από εφαρµογή λογισµικού
Οι περισσότερες ρυθµίσεις εκτύπωσης καθορίζονται από την εφαρµογή λογισµικού. Η
µη αυτόµατη αλλαγή των ρυθµίσεων είναι απαραίτητη µόνο όταν αλλάζετε την ποιότητα
εκτύπωσης, όταν εκτυπώνετε σε χαρτί συγκεκριµένου τύπου ή σε φιλµ διαφανειών ή όταν
χρησιµοποιείτε ειδικές λειτουργίες.

Για εκτύπωση από εφαρµογή λογισµικού
1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
2. Στο µενού Αρχείο στην εφαρµογή λογισµικού, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση.
3. Ως εκτυπωτή επιλέξτε το HP All-in-One.

Εάν έχετε ορίσει τη συσκευή HP All-in-One ως τον προεπιλεγµένο εκτυπωτή,
µπορείτε να παραλείψετε αυτό το βήµα. Η συσκευή HP All-in-One θα είναι ήδη
επιλεγµένη.

4. Εάν θέλετε να αλλάξετε κάποιες ρυθµίσεις, κάντε κλικ στο κουµπί που ανοίγει το
πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες.
Ανάλογα µε την εφαρµογή λογισµικού που χρησιµοποιείτε, το συγκεκριµένο κουµπί
µπορεί να ονοµάζεται Ιδιότητες, Επιλογές, Ρύθµιση εκτυπωτή, Εκτυπωτής ή
Προτιµήσεις.

Σηµείωση Κατά την εκτύπωση φωτογραφίας, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε
επιλογές για το σωστό τύπο χαρτιού και τη βελτίωση φωτογραφίας.
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5. Ενεργοποιήστε τις κατάλληλες επιλογές για την εργασία εκτύπωσης
χρησιµοποιώντας τις λειτουργίες που είναι διαθέσιµες στις καρτέλες Για
προχωρηµένους, Συντοµεύσεις εκτύπωσης, Λειτουργίες και Χρώµα.

Συµβουλή Μπορείτε εύκολα να ορίσετε τις κατάλληλες επιλογές για την εργασία
εκτύπωσης, επιλέγοντας µία από τις προκαθορισµένες εργασίες εκτύπωσης από
την καρτέλα Συντοµεύσεις εκτύπωσης. Κάντε κλικ σε έναν τύπο εργασίας
εκτύπωσης στη λίστα Συντοµεύσεις εκτύπωσης. Οι προεπιλεγµένες ρυθµίσεις
για αυτόν τον τύπο εργασίας εκτύπωσης έχουν οριστεί και συνοψίζονται στην
καρτέλα Συντοµεύσεις εκτύπωσης. Εάν χρειαστεί, µπορείτε να προσαρµόσετε
τις ρυθµίσεις εδώ και να αποθηκεύσετε τις προσαρµοσµένες ρυθµίσεις ως νέα
συντόµευση εκτύπωσης. Για να αποθηκεύσετε µια προσαρµοσµένη συντόµευση
εκτύπωσης, επιλέξτε τη συντόµευση και κάντε κλικ στο Αποθήκευση. Για να
διαγράψετε µια συντόµευση, επιλέξτε τη συντόµευση και κάντε κλικ στο
∆ιαγραφή.

Οι ρυθµίσεις που επιλέγετε εφαρµόζονται µόνο στην τρέχουσα εργασία εκτύπωσης.
6. Κάντε κλικ στο OK για να κλείσετε το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες.
7. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση ή OK για να ξεκινήσετε την εκτύπωση.

Αλλαγή των ρυθµίσεων εκτύπωσης
Μπορείτε να προσαρµόσετε τις ρυθµίσεις εκτύπωσης του HP All-in-One ώστε να
µπορείτε να χειριστείτε πρακτικά οποιαδήποτε εργασία εκτύπωσης.

• Χρήστες Windows

Χρήστες Windows
Πριν αλλάξετε τις ρυθµίσεις εκτύπωσης, πρέπει να αποφασίσετε εάν θέλετε να αλλάξετε
τις ρυθµίσεις µόνο για την τρέχουσα εργασία εκτύπωσης ή αν θέλετε να ορίσετε τις
ρυθµίσεις ως προεπιλογές για όλες τις µελλοντικές εργασίες εκτύπωσης. Ο τρόπος που
εµφανίζονται οι ρυθµίσεις εκτύπωσης εξαρτάται από το εάν θέλετε να εφαρµόσετε ή όχι
την αλλαγή για όλες τις µελλοντικές εργασίες ή µόνο για την τρέχουσα εργασία
εκτύπωσης.

Για να αλλάξετε τις ρυθµίσεις εκτύπωσης για όλες τις µελλοντικές εργασίες
1. Στο Κέντρο λειτουργιών HP, κάντε κλικ στο Ρυθµίσεις, τοποθετήστε το δείκτη στην

επιλογή Ρυθµίσεις εκτύπωσης και, στη συνέχεια κάντε κλικ στο Παράµετροι
εκτυπωτή.

2. Πραγµατοποιήστε αλλαγές στις ρυθµίσεις εκτύπωσης και κάντε κλικ στην επιλογή
OK.

Για να αλλάξετε τις ρυθµίσεις εκτύπωσης για την τρέχουσα εργασία εκτύπωσης
1. Στο µενού Αρχείο στην εφαρµογή λογισµικού, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση.
2. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP All-in-One είναι ο προεπιλεγµένος εκτυπωτής.
3. Κάντε κλικ στο κουµπί που ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες.

Ανάλογα µε την εφαρµογή λογισµικού που χρησιµοποιείτε, το συγκεκριµένο κουµπί
µπορεί να ονοµάζεται Ιδιότητες, Επιλογές, Ρύθµιση εκτυπωτή, Εκτυπωτής ή
Προτιµήσεις.
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4. Πραγµατοποιήστε αλλαγές στις ρυθµίσεις εκτύπωσης και κάντε κλικ στην επιλογή
OK.

5. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση ή OK στο πλαίσιο διαλόγου Εκτύπωση για να
εκτυπώσετε την εργασία.

∆ιακοπή εργασίας εκτύπωσης
Παρόλο που µπορείτε να διακόψετε µια εργασία εκτύπωσης είτε από τη συσκευή
HP All-in-One είτε από τον υπολογιστή, η HP συνιστά να την διακόπτετε από το
HP All-in-One για καλύτερα αποτελέσµατα.

Για να διακόψετε µια εργασία εκτύπωσης από τη συσκευή HP All-in-One
▲ Πατήστε Άκυρο στον πίνακα ελέγχου. Εάν η εργασία εκτύπωσης δεν σταµατά,

πατήστε ξανά Άκυρο.
Μπορεί να περάσουν µερικά λεπτά µέχρι να ακυρωθεί η εκτύπωση.
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8 Χρήση των λειτουργιών
αντιγραφής
Η συσκευή HP All-in-One σάς δίνει τη δυνατότητα να δηµιουργείτε έγχρωµα και
ασπρόµαυρα αντίγραφα σε ποικιλία τύπων χαρτιού, συµπεριλαµβανοµένων διαφανειών.
Μπορείτε να µεγεθύνετε ή να σµικρύνετε το µέγεθος ενός πρωτοτύπου ώστε να
προσαρµόζεται σε ένα συγκεκριµένο µέγεθος χαρτιού, να προσαρµόσετε τη φωτεινότητα
ενός αντιγράφου και να χρησιµοποιήσετε ειδικές λειτουργίες για να δηµιουργήσετε
αντίγραφα φωτογραφιών υψηλής ποιότητας, συµπεριλαµβανοµένων αντιγράφων χωρίς
περίγραµµα.

Συµβουλή Για βέλτιστη απόδοση αντιγραφής σε τυπικές εργασίες αντιγραφής,
ορίστε τον τύπο χαρτιού σε Letter ή A4, τον τύπο χαρτιού σε Απλό χαρτί και την
ποιότητα αντιγραφής σε Γρήγορη.

Αυτή η ενότητα περιλαµβάνει τα παρακάτω θέµατα:
• ∆ηµιουργία ενός αντιγράφου
• Ρύθµιση αριθµού αντιγράφων
• Ρύθµιση µεγέθους χαρτιού αντιγραφής
• Ρύθµιση τύπου χαρτιού αντιγραφής
• Αλλαγή της ταχύτητας ή της ποιότητας αντιγραφής
• Αλλαγή προεπιλεγµένων ρυθµίσεων αντιγραφής
• ∆ηµιουργία αντιγράφου φωτογραφίας χωρίς περίγραµµα 10 x 15 εκ (4 x 6 ίντσες)
• Αλλαγή µεγέθους πρωτοτύπου για προσαρµογή σε χαρτί letter ή A4
• Αλλαγή του µεγέθους ενός πρωτοτύπου µε χρήση προσαρµοσµένων ρυθµίσεων
• Αντιγραφή εγγράφου µεγέθους legal σε χαρτί µεγέθους letter
• Προσαρµογή φωτεινότητας αντιγράφου
• Βελτίωση θολών περιοχών στο αντίγραφό σας
• Βελτίωση των ανοιχτόχρωµων περιοχών αντιγράφου
• ∆ιακοπή αντιγραφής

∆ηµιουργία ενός αντιγράφου
Μπορείτε να δηµιουργήσετε ποιοτικά αντίγραφα από τον πίνακα ελέγχου. Τοποθετήστε
πολυσέλιδα πρωτότυπα στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων.
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Για να δηµιουργήσετε ένα αντίγραφο από τον πίνακα ελέγχου
1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
2. Τοποθετήστε το πρωτότυπό σας µε τη πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω στη δεξιά

µπροστινή γωνία του δίσκου του τροφοδότη εγγράφων.
Εάν χρησιµοποιήσετε το δίσκο του τροφοδότη εγγράφων, τοποθετήστε τις σελίδες
ώστε το πάνω µέρος του εγγράφου να εισέρχεται πρώτο.

3. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
• Πατήστε Έναρξη αντιγρ., Ασπρόµαυρη για να ξεκινήσετε µια ασπρόµαυρη

εργασία αντιγραφής.
• Πατήστε Έναρξη αντιγρ., Έγχρωµη για να ξεκινήσετε µια έγχρωµη εργασία

αντιγραφής.

Σηµείωση Εάν το πρωτότυπό σας είναι έγχρωµο και πατήσετε Έναρξη
αντιγρ., Ασπρόµαυρη θα δηµιουργηθεί ένα ασπρόµαυρο αντίγραφο του
έγχρωµου πρωτοτύπου, ενώ εάν πατήσετε Έναρξη αντιγρ., Έγχρωµη θα
δηµιουργηθεί ένα αντίγραφο πλήρων χρωµάτων του έγχρωµου πρωτοτύπου.

Ρύθµιση αριθµού αντιγράφων
Μπορείτε να ορίσετε τον αριθµό των αντιγράφων προς εκτύπωση χρησιµοποιώντας την
επιλογή Αριθµός αντιγρ..

Για να ορίσετε τον αριθµό των αντιγράφων από τον πίνακα ελέγχου
1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
2. Τοποθετήστε το πρωτότυπό σας µε τη πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω στη δεξιά

µπροστινή γωνία του δίσκου του τροφοδότη εγγράφων.
Εάν χρησιµοποιήσετε το δίσκο του τροφοδότη εγγράφων, τοποθετήστε τις σελίδες
ώστε το πάνω µέρος του εγγράφου να εισέρχεται πρώτο.

3. Στην περιοχή Αντίγραφο, πατήστε Μενού επανειληµµένα, έως ότου εµφανιστεί η
επιλογήΑριθµός αντιγρ..

4. Πατήστε  ή χρησιµοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε τον αριθµό
αντιγράφων µέχρι το µέγιστο.
(Ο µέγιστος αριθµός αντιγράφων ποικίλλει ανάλογα µε το µοντέλο).

Συµβουλή Εάν κρατήσετε πατηµένο ένα από τα κουµπιά βέλους, ο αριθµός
αντιγράφων αλλάζει µε προσαυξήσεις του 5 για να διευκολύνει τον ορισµό
µεγάλου αριθµού αντιγράφων.

5. Πατήστε Έναρξη αντιγρ., Ασπρόµαυρη ή Έναρξη αντιγρ., Έγχρωµη.

Ρύθµιση µεγέθους χαρτιού αντιγραφής
Μπορείτε να ρυθµίσετε το µέγεθος χαρτιού στη συσκευή HP All-in-One. Το επιλεγµένο
µέγεθος χαρτιού θα πρέπει να ταιριάζει µε αυτό που έχετε τοποθετήσει στο δίσκο εισόδου.
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Για να ορίσετε το µέγεθος χαρτιού από τον πίνακα ελέγχου
1. Στην περιοχή Αντίγραφο, πατήστε Μενού επανειληµµένα, έως ότου εµφανιστεί Μέγ.

χαρτ. αντ..
2. Πατήστε  µέχρι να εµφανιστεί το κατάλληλο µέγεθος χαρτιού.
3. Πατήστε Έναρξη αντιγρ., Ασπρόµαυρη ή Έναρξη αντιγρ., Έγχρωµη.

Ρύθµιση τύπου χαρτιού αντιγραφής
Μπορείτε να ρυθµίσετε τον τύπο χαρτιού στη συσκευή HP All-in-One.

Για να ρυθµίσετε τον τύπο χαρτιού για αντίγραφα
1. Στην περιοχή Αντίγραφο, πατήστε Μενού επανειληµµένα, έως ότου εµφανιστεί

Τύπος χαρτιού.
2. Πατήστε  µέχρι να εµφανιστεί ο κατάλληλος τύπος χαρτιού.
3. Πατήστε Έναρξη αντιγρ., Ασπρόµαυρη ή Έναρξη αντιγρ., Έγχρωµη.

Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για να προσδιορίσετε ποια ρύθµιση τύπου χαρτιού θα
επιλέξετε µε βάση το χαρτί που έχετε τοποθετήσει στο δίσκο εισόδου.

Τύπος χαρτιού Ρύθµιση πίνακα ελέγχου

Φωτοαντιγραφικό χαρτί ή χαρτί letterhead Απλό χαρτί

Κατάλευκο χαρτί HP Απλό χαρτί

Φωτογραφικό χαρτί HP Premium Plus, Γυαλιστερό Φωτογρ. ανώτ. ποιότ.

Φωτογραφικό χαρτί HP Premium Plus, Ματ Φωτογρ. ανώτ. ποιότ.

Φωτογραφικό χαρτί HP Premium Plus 10 x 15 εκ (4 x 6
ίντσες)

Φωτογρ. ανώτ. ποιότ.

Φιλµ διαφανειών HP Premium Plus για εκτυπωτές
ψεκασµού

∆ιαφάνεια

Άλλα φιλµ διαφανειών ∆ιαφάνεια

Απλό Χαγκάκι Απλό χαρτί

Γυαλιστερό Χαγκάκι Φωτογρ. ανώτ. ποιότ.

L (µόνο για την Ιαπωνία) Φωτογρ. ανώτ. ποιότ.
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Αλλαγή της ταχύτητας ή της ποιότητας αντιγραφής
Η συσκευή HP All-in-One παρέχει τρεις επιλογές που επηρεάζουν την ταχύτητα και την
ποιότητα της αντιγραφής:

• Η επιλογή Βέλτιστη παράγει την υψηλότερη ποιότητα για όλους τους τύπους χαρτιού
και µειώνει το αποτέλεσµα εµφάνισης ραβδώσεων που µερικές φορές παρουσιάζεται
σε περιοχές πυκνού κειµένου. Η επιλογή Βέλτιστη επιβραδύνει την αντιγραφή σε
σχέση µε τις άλλες ρυθµίσεις.

• Κανονική παράγει υψηλής ποιότητας εκτυπώσεις και είναι η συνιστώµενη ρύθµιση
για τις περισσότερες εργασίες αντιγραφής. Η επιλογή Κανονική αντιγράφει ταχύτερα
από όσο η επιλογή Βέλτιστη και είναι η προεπιλεγµένη ρύθµιση.

• Γρήγορη αντιγράφει ταχύτερα από όσο η επιλογή Κανονική. Η ποιότητα κειµένου
είναι ίδια µε αυτή που παράγεται όταν χρησιµοποιείται η ρύθµιση Κανονική, αλλά τα
γραφικά µπορεί να έχουν χαµηλότερη ποιότητα. Η ρύθµιση Γρήγορη χρησιµοποιεί
λιγότερη µελάνη και παρατείνει τη διάρκεια ζωής των δοχείων µελάνης.

Αλλάξτε την ποιότητα αντιγραφής.
1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
2. Τοποθετήστε το πρωτότυπό σας µε τη πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω στη δεξιά

µπροστινή γωνία του δίσκου του τροφοδότη εγγράφων.
Εάν χρησιµοποιήσετε το δίσκο του τροφοδότη εγγράφων, τοποθετήστε τις σελίδες
ώστε το πάνω µέρος του εγγράφου να εισέρχεται πρώτο.

3. Στην περιοχή Αντίγραφο, πατήστε το Ποιότητα, έως ότου ανάψει η κατάλληλη
ρύθµιση ποιότητας.

4. Πατήστε Έναρξη αντιγρ., Ασπρόµαυρη ή Έναρξη αντιγρ., Έγχρωµη.

Αλλαγή προεπιλεγµένων ρυθµίσεων αντιγραφής
Όταν αλλάζετε ρυθµίσεις αντιγραφής από τον πίνακα ελέγχου, οι ρυθµίσεις εφαρµόζονται
µόνο στην τρέχουσα εργασία αντιγραφής. Για να ισχύουν οι ρυθµίσεις αντιγραφής σε όλες
τις µελλοντικές εργασίες αντιγραφής, µπορείτε να αποθηκεύσετε τις ρυθµίσεις ως
προεπιλεγµένες.
Για να ορίσετε προεπιλεγµένες ρυθµίσεις αντιγραφής από τον πίνακα ελέγχου
1. Πραγµατοποιήστε ό,τι αλλαγές χρειάζονται στις ρυθµίσεις αντιγραφής.
2. Στην περιοχή Αντίγραφο, πατήστε το Μενού επανειληµµένα, έως ότου εµφανιστεί το

Ρύθ. νέων προεπ..
3. Πατήστε το , µέχρι να εµφανιστεί η επιλογή Ναι.

Σηµείωση Οι ρυθµίσεις που ορίζετε εδώ αποθηκεύονται µόνο στη συσκευή
HP All-in-One. ∆εν επηρεάζουν τις ρυθµίσεις στο λογισµικό. Μπορείτε να
αποθηκεύσετε τις συχνότερα χρησιµοποιούµενες ρυθµίσεις χρησιµοποιώντας το
λογισµικό που εγκαταστήσατε στη συσκευή HP All-in-One.

∆ηµιουργία αντιγράφου φωτογραφίας χωρίς περίγραµµα
10 x 15 εκ (4 x 6 ίντσες)

Για βέλτιστη ποιότητα κατά τη δηµιουργία αντιγράφου µιας φωτογραφίας, τοποθετήστε
φωτογραφικό χαρτί στο δίσκο εισόδου και αλλάξτε τις ρυθµίσεις αντιγραφής ώστε να έχετε
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τις κατάλληλες ρυθµίσεις τύπου χαρτιού και βελτίωσης φωτογραφίας. Μπορεί επίσης να
θέλετε να χρησιµοποιήσετε το δοχείο µελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης για ανώτερη
ποιότητα εκτύπωσης. Εάν εγκαταστήσετε το δοχείο µελάνης τριών χρωµάτων και το
δοχείο µελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης, έχετε ένα σύστηµα έξι µελανών.

Για να δηµιουργήσετε ένα αντίγραφο φωτογραφίας χωρίς περίγραµµα από τον
πίνακα ελέγχου
1. Τοποθετήστε φωτογραφικό χαρτί µεγέθους 10 x 15 εκ στο δίσκο εισόδου.
2. Τοποθετήστε την πρωτότυπη φωτογραφία σας µε την πλευρά εκτύπωσης προς τα

κάτω στη δεξιά µπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας.
Τοποθετήστε τη φωτογραφία στη γυάλινη επιφάνεια ώστε η µεγάλη πλευρά της
φωτογραφίας να ευθυγραµµίζεται µε τη µπροστινή πλευρά της γυάλινης επιφάνειας,
όπως δείχνουν οι οδηγοί που είναι χαραγµένοι κατά µήκος της άκρης της γυάλινης
επιφάνειας.

3. Πατήστε Έναρξη αντιγρ., Ασπρόµαυρη ή Έναρξη αντιγρ., Έγχρωµη.
Η συσκευή HP All-in-One δηµιουργεί ένα αντίγραφο της πρωτότυπης φωτογραφίας
χωρίς περίγραµµα, διαστάσεων 10 x 15 εκ.

Σηµείωση Εάν τοποθετήσατε χαρτί µε προεξοχή στο δίσκο φωτογραφιών,
µπορείτε να αφαιρέσετε την προεξοχή από το αντίγραφο της φωτογραφίας σας
εφόσον το µελάνι έχει στεγνώσει τελείως.

Συµβουλή Εάν η εκτύπωση έχει περίγραµµα, ρυθµίστε τον τύπο χαρτιού σε
Φωτογρ. ανώτ. ποιότ. και, στη συνέχεια, προσπαθήσετε να δηµιουργήσετε ξανά
το αντίγραφο.

Σχετικά θέµατα
• Τοποθέτηση φωτογραφικού χαρτιού 10 x 15 εκ (4 x 6 ίντσες)
• Ρύθµιση τύπου χαρτιού αντιγραφής
• Χρήση δοχείου µελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης

∆ηµιουργία αντιγράφου φωτογραφίας χωρίς περίγραµµα 10 x 15 εκ (4 x 6 ίντσες) 81



Αλλαγή µεγέθους πρωτοτύπου για προσαρµογή σε χαρτί
letter ή A4

Εάν η εικόνα ή το κείµενο του πρωτοτύπου γεµίζει ολόκληρο το φύλλο χωρίς περιθώρια,
χρησιµοποιήστε τη λειτουργία Fit to Page (Προσαρµογή στη σελίδα) ή Πλήρης σελίδα
91% για να σµικρύνετε το πρωτότυπο και αποφύγετε την ανεπιθύµητη περικοπή κειµένου
ή εικόνων στις άκρες του φύλλου.

Συµβουλή Μπορείτε ακόµα να χρησιµοποιήσετε το Fit to Page (Προσαρµογή στη
σελίδα) για να µεγεθύνετε µια µικρή φωτογραφία για προσαρµογή στην εκτυπώσιµη
περιοχή µιας σελίδας πλήρους µεγέθους. Για να γίνει αυτό χωρίς να αλλαχθούν οι
αναλογίες του πρωτοτύπου ή χωρίς να περικοπούν τα άκρα, η συσκευή HP All-in-One
µπορεί να αφήσει ένα ανοµοιόµορφο λευκό περιθώριο γύρω από τα άκρα του
χαρτιού.

Για να αλλάξετε το µέγεθος ενός εγγράφου από τον πίνακα ελέγχου
1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
2. Τοποθετήστε το πρωτότυπό σας µε τη πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω στη δεξιά

µπροστινή γωνία του δίσκου του τροφοδότη εγγράφων.
Εάν χρησιµοποιήσετε το δίσκο του τροφοδότη εγγράφων, τοποθετήστε τις σελίδες
ώστε το πάνω µέρος του εγγράφου να εισέρχεται πρώτο.

3. Στην περιοχή Αντίγραφο, πατήστε το κουµπί Σµίκρ./Μεγέθ..
4. Κάντε ένα από τα παρακάτω:

• Εάν τοποθετήσατε το πρωτότυπό σας στον αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων,
πατήστε  µέχρι να εµφανιστεί η ρύθµιση Πλήρης σελίδα 91%.

• Εάν τοποθετήσατε ένα πρωτότυπο πλήρους ή µικρού µεγέθους στη γυάλινη
επιφάνεια, πατήστε  µέχρι να εµφανιστεί η ρύθµιση Fit to Page (Προσαρµογή
στη σελίδα).

5. Πατήστε Έναρξη αντιγρ., Ασπρόµαυρη ή Έναρξη αντιγρ., Έγχρωµη.
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Αλλαγή του µεγέθους ενός πρωτοτύπου µε χρήση
προσαρµοσµένων ρυθµίσεων

Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις δικές σας προσαρµοσµένες ρυθµίσεις για σµίκρυνση
ή µεγέθυνση ενός αντιγράφου.

Για να ορίσετε προσαρµοσµένο µέγεθος από τον πίνακα ελέγχου
1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
2. Τοποθετήστε το πρωτότυπό σας µε την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω στη δεξιά

µπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας.
Εάν χρησιµοποιήσετε το δίσκο του τροφοδότη εγγράφων, τοποθετήστε τις σελίδες
ώστε το πάνω µέρος του εγγράφου να εισέρχεται πρώτο.

3. Στην περιοχή Αντίγραφο, πατήστε το κουµπί Σµίκρ./Μεγέθ..
4. Πατήστε , µέχρι να εµφανιστεί η επιλογή Προσαρµογή 100%.
5. Πατήστε OK.
6. Πατήστε  ή χρησιµοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε ένα ποσοστό

σµίκρυνσης ή µεγέθυνσης του αντιγράφου.
(Το ελάχιστο και το µέγιστο ποσοστό αλλαγής µεγέθους διαφέρει ανάλογα µε το
µοντέλο.)

7. Πατήστε Έναρξη αντιγρ., Ασπρόµαυρη ή Έναρξη αντιγρ., Έγχρωµη.

Αντιγραφή εγγράφου µεγέθους legal σε χαρτί µεγέθους
letter

Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη ρύθµιση Legal > Ltr 72% για να σµικρύνετε ένα
αντίγραφο εγγράφου µεγέθους legal ώστε να χωρά σε χαρτί µεγέθους letter.

Σηµείωση Το ποσοστό σε αυτό το παράδειγµα, Legal > Ltr 72%, µπορεί να µην
ταιριάζει µε το ποσοστό που εµφανίζεται στην οθόνη.
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Για να αντιγράψετε ένα έγγραφο µεγέθους legal σε χαρτί µεγέθους letter
1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
2. Τοποθετήστε το έγγραφο µεγέθους legal, µε την πλευρά εκτύπωσης προς τα πάνω,

στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων.
Τοποθετήστε τη σελίδα στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων, ώστε το πάνω µέρος
του εγγράφου να εισέρχεται πρώτο.

3. Στην περιοχή Αντίγραφο, πατήστε το κουµπί Σµίκρ./Μεγέθ..
4. Πατήστε το , µέχρι να εµφανιστεί η επιλογή Legal > Ltr 72%.
5. Πατήστε Έναρξη αντιγρ., Ασπρόµαυρη ή Έναρξη αντιγρ., Έγχρωµη.

Προσαρµογή φωτεινότητας αντιγράφου
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε την επιλογή Ανοιχτόχρ/σκουρ. για να προσαρµόσετε την
αντίθεση στα αντίγραφα που δηµιουργείτε.

Για να προσαρµόσετε την αντίθεση του αντιγράφου από τον πίνακα ελέγχου
1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
2. Τοποθετήστε το πρωτότυπό σας µε τη πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω στη δεξιά

µπροστινή γωνία του δίσκου του τροφοδότη εγγράφων.
Εάν χρησιµοποιήσετε το δίσκο του τροφοδότη εγγράφων, τοποθετήστε τις σελίδες
ώστε το πάνω µέρος του εγγράφου να εισέρχεται πρώτο.

3. Στην περιοχή Αντίγραφο, πατήστε το Μενού επανειληµµένα, έως ότου εµφανιστεί το
Ανοιχτόχρ/σκουρ..

4. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
• Πατήστε  για να κάνετε το αντίγραφο πιο σκούρο.
• Πατήστε  για να κάνετε το αντίγραφο πιο ανοιχτό.

5. Πατήστε Έναρξη αντιγρ., Ασπρόµαυρη ή Έναρξη αντιγρ., Έγχρωµη.

Βελτίωση θολών περιοχών στο αντίγραφό σας
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία Βελτιώσεις για να προσαρµόσετε την
ποιότητα εγγράφων κειµένου, αυξάνοντας την ευκρίνεια των άκρων ασπρόµαυρου
κειµένου ή φωτογραφιών µε τη βελτίωση ανοιχτών χρωµάτων, τα οποία διαφορετικά
εµφανίζονται άσπρα.

Η βελτίωση Μεικτό είναι η προεπιλεγµένη ρύθµιση. Χρησιµοποιήστε τη βελτίωση
Μεικτό για να αυξήσετε την ευκρίνεια των άκρων στα περισσότερα πρωτότυπα.

Για να αντιγράψετε ένα θολό έγγραφο από τον πίνακα ελέγχου
1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
2. Τοποθετήστε τη φωτογραφία επάνω στη γυάλινη επιφάνεια µε τρόπο ώστε η µεγάλη

πλευρά της φωτογραφίας να εφάπτεται στη µπροστινή πλευρά της γυάλινης
επιφάνειας.
Τοποθετήστε το πρωτότυπό σας µε τη πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω στη δεξιά
µπροστινή γωνία του δίσκου του τροφοδότη εγγράφων.

3. Στην περιοχή Αντίγραφο, πατήστε το Μενού επανειληµµένα, έως ότου εµφανιστεί το
Βελτιώσεις.

Κεφάλαιο 8

84 Χρήση των λειτουργιών αντιγραφής



4. Πατήστε , µέχρι να εµφανιστεί η ρύθµιση Κείµενο.
5. Πατήστε το Έναρξη αντιγρ., Ασπρόµαυρη ή το Έναρξη αντιγρ., Έγχρωµη.

Εάν εµφανιστεί ένα από τα παρακάτω, απενεργοποιήστε την επιλογή βελτίωσης
Κείµενο ενεργοποιώντας την επιλογή Φωτογραφικό χαρτί ή Κανένας:

• ∆ιάσπαρτες χρωµατιστές κουκίδες περιβάλλουν κείµενο των αντιγράφων σας
• Μεγάλες σκούρες γραµµατοσειρές εµφανίζονται µε µουτζούρες (όχι καθαρές)
• Λεπτά, έγχρωµα αντικείµενα ή γραµµές περιέχουν µαύρα τµήµατα
• Οριζόντιες λωρίδες µε κουκίδες ή λευκές λωρίδες εµφανίζονται σε περιοχές µε

ανοιχτό µέχρι µεσαίο γκρι χρώµα

Βελτίωση των ανοιχτόχρωµων περιοχών αντιγράφου
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε την επιλογή βελτιώσεων Φωτογραφικό χαρτί για να
βελτιώσετε ανοιχτά χρώµατα τα οποία διαφορετικά µπορεί να εµφανίζονται άσπρα.
Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε την επιλογή βελτιώσεων Φωτογραφικό χαρτί για
να περιορίσετε ή να µειώσετε οποιοδήποτε από τα παρακάτω ζητήµατα, το οποίο
ενδέχεται να εµφανιστεί κατά την αντιγραφή µε την επιλογή βελτιώσεων Κείµενο"/>:

• ∆ιάσπαρτες χρωµατιστές κουκίδες περιβάλλουν κείµενο των αντιγράφων σας
• Μεγάλες σκούρες γραµµατοσειρές εµφανίζονται µε µουτζούρες (όχι καθαρές)
• Λεπτά, έγχρωµα αντικείµενα ή γραµµές περιέχουν µαύρα τµήµατα
• Οριζόντιες λωρίδες µε κουκίδες ή λευκές λωρίδες εµφανίζονται σε περιοχές µε

ανοιχτό µέχρι µεσαίο γκρι χρώµα

Για να αντιγράψετε µια φωτογραφία µε υπερέκθεση
1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
2. Τοποθετήστε την πρωτότυπη φωτογραφία σας µε την πλευρά εκτύπωσης προς τα

κάτω στη δεξιά µπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας.
Τοποθετήστε τη φωτογραφία επάνω στη γυάλινη επιφάνεια µε τρόπο ώστε η µεγάλη
πλευρά της φωτογραφίας να εφάπτεται στη µπροστινή πλευρά της γυάλινης
επιφάνειας.

3. Στην περιοχή Αντίγραφο, πατήστε Μενού επανειληµµένα, έως ότου εµφανιστεί
Βελτιώσεις.

4. Πατήστε , µέχρι να εµφανιστεί η ρύθµιση βελτίωσης Φωτογραφικό χαρτί.
5. Πατήστε Έναρξη αντιγρ., Έγχρωµη.

∆ιακοπή αντιγραφής

Για να διακόψετε την αντιγραφή
▲ Πατήστε Άκυρο στον πίνακα ελέγχου.
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9 Χρήση των λειτουργιών
σάρωσης
Σάρωση είναι η διαδικασία µετατροπής κειµένου και εικόνων σε ηλεκτρονική µορφή για
τον υπολογιστή σας. Μπορείτε να σαρώσετε σχεδόν οτιδήποτε (φωτογραφίες, άρθρα
περιοδικών και έγγραφα κειµένου), αρκεί να προσέχετε να µην γδάρετε τη γυάλινη
επιφάνεια της συσκευής HP All-in-One.

Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις λειτουργίες σάρωσης της συσκευής HP All-in-One για
να κάνετε τα παρακάτω:

• Να σαρώσετε κείµενο από ένα άρθρο στο πρόγραµµα επεξεργασίας κειµένου και να
το προσθέσετε σε µια αναφορά.

• Να τυπώσετε επιχειρησιακές κάρτες και µπροσούρες, σαρώνοντας ένα λογότυπο και
χρησιµοποιώντας το στο λογισµικό έκδοσης που διαθέτετε.

• Να στείλετε φωτογραφίες σε φίλους και συγγενείς σας, σαρώνοντας τις αγαπηµένες
σας εκτυπώσεις και επισυνάπτοντάς τις σε µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.

• Να δηµιουργήσετε ένα σετ φωτογραφιών του σπιτιού ή του γραφείου σας.
• Να αρχειοθετήσετε τις πιο πολύτιµες φωτογραφίες σας σε ένα ηλεκτρονικό λεύκωµα.

Αυτή η ενότητα περιλαµβάνει τα παρακάτω θέµατα:

• Σάρωση εικόνας
• Επεξεργασία σαρωµένης προεπισκόπησης
• Επεξεργασία µιας σαρωµένης εικόνας

Σάρωση εικόνας
Μπορείτε να ξεκινήσετε µια σάρωση από τον υπολογιστή σας ή από τη συσκευή
HP All-in-One. Η ενότητα αυτή περιγράφει µόνο τον τρόπο µε τον οποίο µπορείτε να
πραγµατοποιήσετε σάρωση από τον πίνακα ελέγχου της συσκευής HP All-in-One.

Για να χρησιµοποιήσετε τις λειτουργίες σάρωσης, η συσκευή HP All-in-One πρέπει να
είναι συνδεδεµένη µε τον υπολογιστή σας και ενεργοποιηµένη. Το λογισµικό Κέντρο
λειτουργιών HP (Windows) ή το λογισµικό HP Photosmart Studio (µόνο για χρήστες Mac)
θα πρέπει επίσης να είναι εγκατεστηµένο και να εκτελείται στον υπολογιστή σας πριν από
τη σάρωση.

• Για να επιβεβαιώσετε ότι το λογισµικό εκτελείται σε υπολογιστή Windows, αναζητήστε
το εικονίδιο Παρακολούθηση ψηφιακής απεικόνισης HP στη γραµµή εργασιών
των Windows (στην κάτω δεξιά πλευρά της οθόνης, δίπλα στην ώρα).

Σηµείωση Εάν κλείσετε το εικονίδιο Παρακολούθηση ψηφιακής
απεικόνισης HP στη γραµµή εργασιών των Windows, η συσκευή HP All-in-One
µπορεί να χάσει µέρος των λειτουργιών σάρωσης και να εµφανιστεί το µήνυµα
σφάλµατος Χωρίς σύνδεση. Εάν συµβεί κάτι τέτοιο, µπορείτε να επαναφέρετε
όλες τις λειτουργίες πραγµατοποιώντας επανεκκίνηση του υπολογιστή σας ή
πραγµατοποιώντας εκκίνηση του λογισµικού Κέντρο λειτουργιών HP.

• Σε υπολογιστή Mac, το λογισµικό εκτελείται πάντα.
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Συµβουλή Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το λογισµικό Κέντρο λειτουργιών HP
(Windows) ή το λογισµικό HP Photosmart Studio (µόνο για χρήστες Mac) (Mac) για
τη σάρωση φωτογραφιών, ακόµα και πανοραµικών φωτογραφιών. Αυτό το λογισµικό
σας επιτρέπει επίσης να επεξεργαστείτε, να εκτυπώσετε ακόµα και να µοιραστείτε τις
φωτογραφίες που έχετε σαρώσει.

Για να σαρώσετε σε υπολογιστή
1. Τοποθετήστε το πρωτότυπό σας µε τη πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω στη δεξιά

µπροστινή γωνία του δίσκου του τροφοδότη εγγράφων.
2. Πατήστε Σάρωση σε. Στην οθόνη εµφανίζεται µια λίστα µε προορισµούς,

συµπεριλαµβανοµένων και εφαρµογών λογισµικού.
3. Πατήστε OK, για να επιλέξετε την προεπιλεγµένη εφαρµογή που θα παραλάβει τη

σάρωση, ή πατήστε , για να επιλέξετε διαφορετική εφαρµογή, και κατόπιν πατήστε
OK.
Μια εικόνα προεπισκόπησης της σάρωσης εµφανίζεται στον υπολογιστή σας, όπου
µπορείτε να την επεξεργαστείτε.

4. Πραγµατοποιήστε τις τροποποιήσεις που θέλετε στην εικόνα προεπισκόπησης και
κατόπιν κάντε κλικ στο κουµπί Αποδοχή µόλις τελειώσετε.
Η συσκευή HP All-in-One στέλνει τη σάρωση στην επιλεγµένη εφαρµογή.

Επεξεργασία σαρωµένης προεπισκόπησης
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα εργαλεία στο λογισµικό Σάρωση HP για να
τροποποιήσετε µια εικόνα προεπισκόπησης. Οι αλλαγές που κάνετε, όπως οι αλλαγές
στη φωτεινότητα, στον τύπο εικόνας, στην ανάλυση και αλλού, εφαρµόζονται µόνο σε
αυτή την περίοδο λειτουργίας σάρωσης.

Μπορείτε να κάνετε πρόσθετες αλλαγές στο λογισµικό HP Photosmart Premier αφού
σαρωθεί η εικόνα.

Επεξεργασία µιας σαρωµένης εικόνας
Μπορείτε να επεξεργαστείτε µια σαρωµένη εικόνα χρησιµοποιώντας το λογισµικό που
εγκαταστήσατε στο HP All-in-One. Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε ένα σαρωµένο
έγγραφο χρησιµοποιώντας το λογισµικό οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR).

Αυτή η ενότητα περιλαµβάνει τα παρακάτω θέµατα:

• Επεξεργασία µιας σαρωµένης φωτογραφίας ή γραφικού
• Επεξεργασία ενός σαρωµένου εγγράφου

Επεξεργασία µιας σαρωµένης φωτογραφίας ή γραφικού
Μπορείτε να επεξεργαστείτε µια σαρωµένη φωτογραφία ή εικόνα χρησιµοποιώντας το
λογισµικό που εγκαταστήσατε µε τη συσκευή HP All-in-One. Με αυτό το λογισµικό,
µπορείτε να περιστρέψετε ή να περικόψετε µια εικόνα, καθώς επίσης να προσαρµόσετε
τη φωτεινότητα, την αντίθεση και τον κορεσµό των χρωµάτων.

Επεξεργασία ενός σαρωµένου εγγράφου
Η σάρωση κειµένου (επίσης γνωστή και ως οπτική αναγνώριση χαρακτήρων ή OCR)
σάς δίνει τη δυνατότητα να µεταφέρετε το περιεχόµενο άρθρων περιοδικών, βιβλίων και
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άλλου έντυπου υλικού στο πρόγραµµα επεξεργασίας κειµένου που προτιµάτε καθώς και
σε άλλα προγράµµατα, ως πλήρως επεξεργάσιµο κείµενο. Η σωστή χρήση του
λογισµικού OCR είναι σηµαντική για τη δηµιουργία βέλτιστων αποτελεσµάτων. Μην
περιµένετε τα σαρωµένα έγγραφα κειµένου να είναι τέλεια από την πρώτη χρήση του
λογισµικού OCR. Η χρήση του λογισµικού OCR είναι τέχνη, η οποία απαιτεί χρόνο και
εξάσκηση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη σάρωση εγγράφων και ιδιαίτερα
αυτών που περιέχουν κείµενο και γραφικά, δείτε την τεκµηρίωση που συνόδευε το
λογισµικό OCR.
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10 Χρήση των λειτουργιών φαξ
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη συσκευή HP All-in-One για να στείλετε και να λάβετε
φαξ, ακόµα και έγχρωµα. Έχετε τη δυνατότητα να ρυθµίσετε καταχωρήσεις γρήγορης
κλήσης για να στέλνετε φαξ γρήγορα και εύκολα σε αριθµούς που χρησιµοποιείτε συχνά.
Από τον πίνακα ελέγχου, µπορείτε επίσης να ρυθµίσετε έναν αριθµό επιλογών φαξ, όπως
την ανάλυση και την αντίθεση φωτεινότητας/σκουρότητας στα φαξ που στέλνετε.

Σηµείωση Πριν ξεκινήσετε την αποστολή φαξ, βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθµίσει σωστά
τη συσκευή HP All-in-One για λειτουργία φαξ. Ενδέχεται να έχετε ήδη κάνει κάτι τέτοιο
ως τµήµα της αρχικής ρύθµισης χρησιµοποιώντας είτε τον πίνακα ελέγχου είτε το
λογισµικό που συνόδευε τη συσκευή HP All-in-One.

Μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι το φαξ έχει ρυθµιστεί σωστά εκτελώντας τη δοκιµή
ρύθµισης του φαξ από τον πίνακα ελέγχου. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη
δοκιµή αυτή από το µενού "Ρύθµιση".

Αυτή η ενότητα περιλαµβάνει τα παρακάτω θέµατα:

• Αποστολή φαξ
• Λήψη φαξ
• Μπλοκάρισµα ανεπιθύµητων αριθµών φαξ
• Φαξ µέσω του Internet µε χρήση τηλεφώνου IP
• Εκτύπωση αναφορών
• ∆ιακοπή φαξ

Αποστολή φαξ
Μπορείτε να στείλετε φαξ µε διάφορους τρόπους. Χρησιµοποιώντας τον πίνακα ελέγχου,
µπορείτε να στείλετε ασπρόµαυρο ή έγχρωµο φαξ από τη συσκευή HP All-in-One.
Μπορείτε επίσης να στείλετε φαξ µε µη αυτόµατο τρόπο από ένα συνδεδεµένο τηλέφωνο.
Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να µιλήσετε µε τον παραλήπτη πριν στείλετε το φαξ.

Αυτή η ενότητα περιλαµβάνει τα παρακάτω θέµατα:

• Αποστολή τυπικού φαξ
• Αποστολή φαξ µε τη χρήση γρήγορων κλήσεων
• Μη αυτόµατη αποστολή φαξ από τηλέφωνο
• Αποστολή φαξ µε τη χρήση της λειτουργίας παρακολούθησης κλήσης
• Αποστολή φαξ από τη µνήµη
• Προγραµµατισµός φαξ για αποστολή αργότερα
• Αποστολή φαξ σε πολλαπλούς παραλήπτες
• Αποστολή έγχρωµου πρωτοτύπου ή φαξ µε φωτογραφία
• Αλλαγή ανάλυσης φαξ και των ρυθµίσεων Ανοιχτόχρ/σκουρ.
• Αποστολή φαξ σε λειτουργία διόρθωσης σφάλµατος

Αποστολή τυπικού φαξ
Μπορείτε εύκολα να στείλετε ένα µονοσέλιδο ή πολυσέλιδο ασπρόµαυρο φαξ
χρησιµοποιώντας τον πίνακα ελέγχου, όπως περιγράφεται εδώ.
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Σηµείωση Εάν χρειάζεστε έντυπη επιβεβαίωση ότι η αποστολή των φαξ σας
πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία, ενεργοποιήστε την επιβεβαίωση φαξ πριν την
αποστολή φαξ.

Συµβουλή Μπορείτε επίσης να αποστείλετε φαξ µη αυτόµατα καλώντας από ένα
τηλέφωνο ή χρησιµοποιώντας τη λειτουργία παρακολούθησης κλήσης από τον
πίνακα ελέγχου. Αυτές οι λειτουργίες σάς επιτρέπουν να ελέγχετε το ρυθµό µε τον
οποίο πραγµατοποιούνται οι κλήσεις. Επίσης είναι χρήσιµες όταν θέλετε να
χρησιµοποιήσετε κάρτα κλήσης για τη χρέωση της κλήσης και χρειάζεται να
αποκριθείτε στις ειδοποιήσεις τόνων κατά την κλήση.

Για να στείλετε ένα τυπικό φαξ από τον πίνακα ελέγχου
1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπά σας στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων, µε την πλευρά

εκτύπωσης προς τα επάνω. Εάν στέλνετε ένα µονοσέλιδο φαξ, όπως µια
φωτογραφία, µπορείτε επίσης να τοποθετήσετε το πρωτότυπο στη γυάλινη επιφάνεια
µε την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω.

Σηµείωση Εάν στέλνετε ένα πολυσέλιδο φαξ, πρέπει να τοποθετήσετε τα
πρωτότυπα στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων. ∆εν µπορείτε να στείλετε µε φαξ
ένα πολυσέλιδο έγγραφο από τη γυάλινη επιφάνεια.

2. Εισαγάγετε τον αριθµό φαξ χρησιµοποιώντας το πληκτρολόγιο, πατήστε Γρήγορη
κλήση ή ένα κουµπί γρήγορης κλήσης ενός πατήµατος για να επιλέξετε µια γρήγορη
κλήση ή πατήστε Επανάκληση/παύση για επανάκληση του τελευταίου κληθέντα
αριθµού.

Συµβουλή Για να εισάγετε µια παύση στον αριθµό φαξ που πληκτρολογείτε,
πατήστε Επανάκληση/παύση ή πατήστε επανειληµµένα το κουµπί Σύµβολα
(*), µέχρι να εµφανιστεί µια παύλα (-) στην οθόνη.

3. Πατήστε Έναρξη φαξ, Ασπρόµαυρο.
• Εάν η συσκευή ανιχνεύσει πρωτότυπο τοποθετηµένο στον αυτόµατο

τροφοδότη εγγράφων, το HP All-in-One στέλνει το έγγραφο στον αριθµό που
έχετε εισαγάγει.

• Εάν η συσκευή δεν ανιχνεύσει πρωτότυπο τοποθετηµένο στον αυτόµατο
τροφοδότη εγγράφων, εµφανίζεται το µήνυµα Φαξ από γυαλί;. Βεβαιωθείτε ότι
το πρωτότυπό σας είναι τοποθετηµένο στη γυάλινη επιφάνεια και, στη συνέχεια,
πατήστε 1 για να επιλέξετε Ναι.

Συµβουλή Εάν ο παραλήπτης αναφέρει προβλήµατα µε την ποιότητα του φαξ
που στείλατε, µπορείτε να δοκιµάσετε να αλλάξετε την ανάλυση ή την αντίθεσή
του.

Σχετικά θέµατα
• Μη αυτόµατη αποστολή φαξ από τηλέφωνο
• Αποστολή φαξ µε τη χρήση της λειτουργίας παρακολούθησης κλήσης
• Αλλαγή ανάλυσης φαξ και των ρυθµίσεων Ανοιχτόχρ/σκουρ.
• Εκτύπωση αναφορών επιβεβαίωσης φαξ
• Αποστολή έγχρωµου πρωτοτύπου ή φαξ µε φωτογραφία
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Αποστολή φαξ µε τη χρήση γρήγορων κλήσεων
Μπορείτε γρήγορα να στείλετε ένα ασπρόµαυρο ή έγχρωµο φαξ από τη συσκευή
HP All-in-One ή από τον υπολογιστή σας χρησιµοποιώντας γρήγορες κλήσεις. Από τον
πίνακα ελέγχου, µπορείτε να πατήσετε Γρήγορη κλήση ή ένα κουµπί γρήγορης κλήσης
ενός πατήµατος για να αποκτήσετε πρόσβαση στις καταχωρήσεις γρήγορης κλήσης. Τα
κουµπιά γρήγορης κλήσης ενός πατήµατος αντιστοιχούν στις πέντε πρώτες
καταχωρήσεις γρήγορης κλήσης που ρυθµίσατε.

Οι καταχωρήσεις γρήγορης κλήσης δεν θα εµφανιστούν εάν δεν τις ορίσετε.

Για να στείλετε φαξ χρησιµοποιώντας τις γρήγορες κλήσεις από τον πίνακα
ελέγχου
1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπά σας στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων, µε την πλευρά

εκτύπωσης προς τα επάνω. Εάν στέλνετε ένα µονοσέλιδο φαξ, όπως µια
φωτογραφία, µπορείτε επίσης να τοποθετήσετε το πρωτότυπο στη γυάλινη επιφάνεια
µε την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω.

Σηµείωση Εάν στέλνετε ένα πολυσέλιδο φαξ, πρέπει να τοποθετήσετε τα
πρωτότυπα στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων. ∆εν µπορείτε να στείλετε µε φαξ
ένα πολυσέλιδο έγγραφο από τη γυάλινη επιφάνεια.

2. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
• Πατήστε ένα κουµπί γρήγορης κλήσης ενός πατήµατος για να αποκτήσετε

πρόσβαση σε µία από τις πέντε πρώτες καταχωρήσεις γρήγορης κλήσης.
• Πατήστε επανειληµµένα την επιλογή Γρήγορη κλήση, µέχρι να εµφανιστεί η

κατάλληλη καταχώρηση γρήγορων κλήσεων.

Συµβουλή Μπορείτε επίσης να πραγµατοποιήσετε κύλιση σε καταχωρήσεις
γρήγορης κλήσης πατώντας  ή  ή µπορείτε να επιλέξετε µια καταχώρηση
γρήγορης κλήσης εισαγάγοντας τον αντίστοιχο κωδικό γρήγορης κλήσης
χρησιµοποιώντας το πληκτρολόγιο του πίνακα ελέγχου.

3. Πατήστε Έναρξη φαξ, Ασπρόµαυρο ή Έναρξη φαξ, Έγχρωµο.
• Εάν η συσκευή ανιχνεύσει πρωτότυπο τοποθετηµένο στον αυτόµατο

τροφοδότη εγγράφων, το HP All-in-One στέλνει το έγγραφο στον αριθµό που
έχετε εισαγάγει.

• Εάν η συσκευή δεν ανιχνεύσει πρωτότυπο τοποθετηµένο στον αυτόµατο
τροφοδότη εγγράφων, εµφανίζεται το µήνυµα Φαξ από γυαλί;. Βεβαιωθείτε ότι
το πρωτότυπό σας είναι τοποθετηµένο στη γυάλινη επιφάνεια και, στη συνέχεια,
πατήστε το 1 για να επιλέξετε Ναι.

Σχετικά θέµατα
Ρύθµιση γρήγορων κλήσεων

Μη αυτόµατη αποστολή φαξ από τηλέφωνο
Μπορείτε να ξεκινήσετε µια κλήση φαξ από ένα τηλέφωνο που βρίσκεται στην ίδια γραµµή
τηλεφώνου µε τη συσκευή HP All-in-One, εάν σας εξυπηρετεί να χρησιµοποιείτε το
πληκτρολόγιο του τηλεφώνου σας περισσότερο από όσο το πληκτρολόγιο στον πίνακα
ελέγχου του HP All-in-One. Αυτός ο τρόπος αποστολής φαξ λέγεται µη αυτόµατη
αποστολή φαξ. Όταν στέλνετε ένα φαξ µε µη αυτόµατο τρόπο, µπορείτε να ακούσετε
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τόνους κλήσης, τηλεφωνικές ειδοποιήσεις ή άλλους ήχους µέσα από τη συσκευή του
τηλεφώνου. Αυτό σας διευκολύνει να χρησιµοποιήσετε µια κάρτα κλήσης για να στείλετε
το φαξ σας.

Ανάλογα µε το πώς έχει ρυθµίσει ο παραλήπτης τη συσκευή του φαξ του, στην κλήση
µπορεί να απαντήσει ο ίδιος ή µπορεί να απαντήσει η συσκευή φαξ. Εάν στο τηλέφωνο
απαντήσει κάποιο άτοµο, µπορείτε να συνοµιλήσετε µε τον παραλήπτη πριν στείλετε το
φαξ. Εάν στην κλήση απαντήσει µια συσκευή φαξ, µπορείτε να στείλετε το φαξ απευθείας
στη συσκευή µόλις ακούσετε τους τόνους φαξ από τη συσκευή λήψης φαξ.

Για να στείλετε ένα φαξ µε µη αυτόµατο τρόπο από τηλέφωνο
1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπά σας στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων, µε την πλευρά

εκτύπωσης προς τα επάνω.

Σηµείωση Αυτή η λειτουργία δεν υποστηρίζεται εάν τοποθετήσετε τα
πρωτότυπά σας στη γυάλινη επιφάνεια. Πρέπει να τοποθετήσετε τα πρωτότυπά
σας στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων.

2. Εισαγάγετε τον αριθµό χρησιµοποιώντας το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου που είναι
συνδεδεµένο στη συσκευή HP All-in-One.

Σηµείωση Μην χρησιµοποιείτε το πληκτρολόγιο στον πίνακα ελέγχου της
συσκευής HP All-in-One όταν στέλνετε φαξ µε µη αυτόµατο τρόπο. Για να
καλέσετε τον αριθµό του παραλήπτη, πρέπει να χρησιµοποιήσετε το
πληκτρολόγιο του τηλεφώνου σας.

3. Εάν ο παραλήπτης σηκώσει το τηλέφωνο, µπορείτε να συνοµιλήσετε µαζί του πριν
στείλετε το φαξ.

Σηµείωση Εάν στην κλήση απαντήσει µια συσκευή φαξ, θα ακούσετε τόνους
φαξ από τη συσκευή λήψης φαξ. Προχωρήστε το επόµενο βήµα για να στείλετε
το φαξ.

4. Μόλις είστε έτοιµοι να στείλετε το φαξ, πατήστε Έναρξη φαξ, Ασπρόµαυρο ή
Έναρξη φαξ, Έγχρωµο.

Σηµείωση Εάν σας ζητηθεί, πατήστε 1 για να επιλέξετε Αποστολή φαξ και
κατόπιν πατήστε Έναρξη φαξ, Ασπρόµαυρο ή Έναρξη φαξ, Έγχρωµο ξανά.

Εάν πριν την αποστολή του φαξ µιλήσετε µε τον παραλήπτη, πληροφορήστε τον ότι
πρέπει να πατήσει "Έναρξη" στη συσκευή του φαξ του, µόλις ακούσει τόνους φαξ.
Η γραµµή τηλεφώνου δεν παράγει ήχο όσο µεταδίδεται το φαξ. Σε αυτό το σηµείο,
µπορείτε να κλείσετε το τηλέφωνο. Εάν θέλετε να συνεχίσετε να µιλάτε µε τον
παραλήπτη, παραµείνετε στη γραµµή µέχρι να ολοκληρωθεί η µετάδοση του φαξ.

Αποστολή φαξ µε τη χρήση της λειτουργίας παρακολούθησης κλήσης
Η παρακολούθηση κλήσης σάς δίνει τη δυνατότητα να καλείτε έναν αριθµό από τον
πίνακα ελέγχου, όπως θα τον καλούσατε από ένα τυπικό τηλέφωνο. Όταν αποστέλλετε
ένα φαξ χρησιµοποιώντας τη λειτουργία παρακολούθησης κλήσης, µπορείτε να ακούσετε
τόνους κλήσης, τηλεφωνικές ειδοποιήσεις ή άλλους ήχους µέσα από τα ηχεία της
συσκευής HP All-in-One. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να αποκριθείτε σε ειδοποιήσεις
την ώρα που καλείτε και να ελέγξετε το ρυθµό που πραγµατοποιούνται οι κλήσεις σας.
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Συµβουλή Εάν δεν εισαγάγετε τον κωδικό ΡΙΝ της κάρτα κλήσης έγκαιρα, το
HP All-in-One ενδέχεται να αρχίζει την παραγωγή τόνων φαξ πολύ γρήγορα και, κατά
συνέπεια, ο κωδικός PIN της κάρτας σας δεν θα αναγνωριστεί από την υπηρεσία
κάρτας κλήσης. Εάν συµβεί αυτό, µπορείτε να δηµιουργήσετε µια καταχώρηση
γρήγορης κλήσης για να αποθηκεύσετε τον κωδικό PIN για την κάρτα κλήσης σας.

Σηµείωση Βεβαιωθείτε ότι ο ήχος είναι ενεργοποιηµένος, διαφορετικά δεν θα
ακούσετε τόνο κλήσης.

Για να στείλετε ένα φαξ χρησιµοποιώντας την παρακολούθηση κλήσης από τον
πίνακα ελέγχου
1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπά σας στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων, µε την πλευρά

εκτύπωσης προς τα επάνω. Εάν στέλνετε ένα µονοσέλιδο φαξ, όπως µια
φωτογραφία, µπορείτε επίσης να τοποθετήσετε το πρωτότυπο στη γυάλινη επιφάνεια
µε την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω.

Σηµείωση Εάν στέλνετε ένα πολυσέλιδο φαξ, πρέπει να τοποθετήσετε τα
πρωτότυπα στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων. ∆εν µπορείτε να στείλετε µε φαξ
ένα πολυσέλιδο έγγραφο από τη γυάλινη επιφάνεια.

2. Πατήστε Έναρξη φαξ, Ασπρόµαυρο ή Έναρξη φαξ, Έγχρωµο.
• Εάν η συσκευή ανιχνεύσει πρωτότυπο τοποθετηµένο στον αυτόµατο

τροφοδότη εγγράφων, θα ακούσετε τόνο κλήσης.
• Εάν η συσκευή δεν ανιχνεύσει πρωτότυπο τοποθετηµένο στον αυτόµατο

τροφοδότη εγγράφων, εµφανίζεται το µήνυµα Φαξ από γυαλί;. Βεβαιωθείτε ότι
το πρωτότυπό σας είναι τοποθετηµένο στη γυάλινη επιφάνεια και, στη συνέχεια,
πατήστε το 1 για να επιλέξετε Ναι.

3. Όταν ακούσετε τον τόνο κλήσης, εισαγάγετε τον αριθµό του φαξ χρησιµοποιώντας το
πληκτρολόγιο στον πίνακα ελέγχου.

4. Ακολουθήστε τα µηνύµατα που µπορεί να εµφανιστούν.

Συµβουλή Εάν χρησιµοποιείτε κάρτα κλήσης για να στείλετε ένα φαξ και έχετε
αποθηκεύσει τον κωδικό ΡΙΝ της κάρτας κλήσης σας ως γρήγορη κλήση, όταν
σας ζητηθεί να εισαγάγετε τον κωδικό PIN σας, πατήστε Γρήγορη κλήση ή ένα
κουµπί γρήγορης κλήσης ενός πατήµατος για να επιλέξετε την καταχώρηση
γρήγορης κλήσης, όπου αποθηκεύσατε τον κωδικό PIN σας.

Το φαξ αποστέλλεται όταν απαντήσει η συσκευή φαξ του παραλήπτη.

Σχετικά θέµατα
• Προσαρµογή της έντασης ήχου
• Ρύθµιση γρήγορων κλήσεων

Αποστολή φαξ από τη µνήµη
Μπορείτε να σαρώσετε ένα ασπρόµαυρο φαξ στη µνήµη και να το στείλετε από τη µνήµη.
Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιµη εάν ο αριθµός φαξ που θέλετε να καλέσετε είναι
κατειληµµένος ή προσωρινά µη διαθέσιµος. Η συσκευή HP All-in-One σαρώνει τα
πρωτότυπα στη µνήµη και τα στέλνει µόλις συνδεθεί µε τη συσκευή φαξ του παραλήπτη.
Μόλις η συσκευή HP All-in-One σαρώσει τις σελίδες στη µνήµη, µπορείτε να αφαιρέσετε
αµέσως τα πρωτότυπα από το δίσκο τροφοδοσίας.
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Για να στείλετε φαξ από τη µνήµη
1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπά σας στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων, µε την πλευρά

εκτύπωσης προς τα επάνω.

Σηµείωση Αυτή η λειτουργία δεν υποστηρίζεται εάν τοποθετήσετε τα
πρωτότυπά σας στη γυάλινη επιφάνεια. Πρέπει να τοποθετήσετε τα πρωτότυπά
σας στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων.

2. Στην περιοχή Φαξ, πατήστε Μενού.
Εµφανίζεται το µήνυµα Εισαγωγή αριθµού.

3. Εισαγάγετε τον αριθµό φαξ χρησιµοποιώντας το πληκτρολόγιο, πατήστε Γρήγορη
κλήση ή ένα κουµπί γρήγορης κλήσης ενός πατήµατος για να επιλέξετε µια γρήγορη
κλήση ή πατήστε Επανάκληση/παύση για επανάκληση του τελευταίου κληθέντα
αριθµού.

4. Στην περιοχή Φαξ, πατήστε Μενού επανειληµµένως µέχρι να εµφανιστεί η επιλογή
Τρόπ. απ/λής φαξ.

5. Πατήστε  έως ότου εµφανιστεί η επιλογή Σάρωση & Φαξ και στη συνέχεια πατήστε
το κουµπί OK.

6. Πατήστε Έναρξη φαξ, Ασπρόµαυρο.

Σηµείωση Εάν πατήσετε Έναρξη φαξ, Έγχρωµο, το φαξ θα σταλεί έγχρωµα
και ένα µήνυµα θα εµφανιστεί στην οθόνη.

Η συσκευή HP All-in-One σαρώνει τα πρωτότυπα στη µνήµη και στέλνει το φαξ όταν
η συσκευή λήψης φαξ είναι διαθέσιµη.

Προγραµµατισµός φαξ για αποστολή αργότερα
Μπορείτε να προγραµµατίσετε να σταλεί ένα ασπρόµαυρο φαξ εντός των επόµενων 24
ωρών. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να στείλετε για παράδειγµα ένα ασπρόµαυρο φαξ
αργά το βράδυ, όταν οι γραµµές τηλεφώνου δεν είναι απασχοληµένες ή όταν οι
τηλεφωνικές χρεώσεις είναι χαµηλότερες. Όταν προγραµµατίζετε ένα φαξ, τα πρωτότυπα
πρέπει να είναι τοποθετηµένα στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων και όχι στη γυάλινη
επιφάνεια. Η συσκευή HP All-in-One αποστέλλει αυτόµατα το φαξ την καθορισµένη ώρα.

Μπορείτε να προγραµµατίσετε την αποστολή µόνο ενός φαξ τη φορά. Ωστόσο, µπορείτε
να συνεχίσετε να στέλνετε φαξ κανονικά ενώ προγραµµατίζετε µια αποστολή.

Σηµείωση ∆εν µπορείτε να προγραµµατίσετε την αποστολή ενός έγχρωµου φαξ
λόγω περιορισµών µνήµης.

Για να προγραµµατίσετε ένα φαξ από τον πίνακα ελέγχου
1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπά σας στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων, µε την πλευρά

εκτύπωσης προς τα επάνω.

Σηµείωση Τοποθετήσετε τα πρωτότυπα στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων
και όχι στη γυάλινη επιφάνεια. Η λειτουργία αυτή δεν υποστηρίζεται αν
τοποθετείτε τα πρωτότυπα στη γυάλινη επιφάνεια.

2. Στην περιοχή Φαξ, πατήστε Μενού επανειληµµένως µέχρι να εµφανιστεί η επιλογή
Τρόπ. απ/λής φαξ.

Κεφάλαιο 10

96 Χρήση των λειτουργιών φαξ



3. Πατήστε  έως ότου εµφανιστεί η επιλογή Αποστολή φαξ αργότερα και στη
συνέχεια πατήστε το κουµπί OK.

4. Εισαγάγετε την ώρα αποστολής χρησιµοποιώντας το αριθµητικό πληκτρολόγιο και
πατήστε OK. Στην προτροπή πατήστε 1 για ΠΜ ή 2 για ΜΜ.

5. Εισαγάγετε τον αριθµό φαξ χρησιµοποιώντας το πληκτρολόγιο, πατήστε Γρήγορη
κλήση ή ένα κουµπί γρήγορης κλήσης ενός πατήµατος για να επιλέξετε µια γρήγορη
κλήση ή πατήστε Γρήγορη κλήση για επανάκληση του τελευταίου κληθέντα αριθµού.

6. Πατήστε Έναρξη φαξ, Ασπρόµαυρο.
Η συσκευή HP All-in-One σαρώνει όλες τις σελίδες και η προγραµµατισµένη ώρα
εµφανίζεται στην οθόνη. Η συσκευή HP All-in-One αποστέλλει το φαξ την
προγραµµατισµένη ώρα.

Για να ακυρώσετε ένα προγραµµατισµένο φαξ
1. Στην περιοχή Φαξ, πατήστε Μενού επανειληµµένως µέχρι να εµφανιστεί η επιλογή

Τρόπ. απ/λής φαξ.
2. Πατήστε  έως ότου εµφανιστεί η επιλογή Αποστολή φαξ αργότερα και στη

συνέχεια πατήστε το κουµπί OK.
Εάν υπάρχει ήδη προγραµµατισµένο φαξ, το µήνυµα Άκυρο εµφανίζεται στην οθόνη.

3. Πατήστε 1 για να επιλέξετε Ναι.

Σηµείωση Μπορείτε επίσης να ακυρώσετε το προγραµµατισµένο φαξ
πατώντας Άκυρο στον πίνακα ελέγχου, όταν η προγραµµατισµένη ώρα είναι
ορατή στην οθόνη.

Αποστολή φαξ σε πολλαπλούς παραλήπτες
Μπορείτε να στείλετε ένα φαξ ταυτόχρονα σε πολλούς παραλήπτες οµαδοποιώντας
µεµονωµένες καταχωρήσεις γρήγορης κλήσης σε καταχωρήσεις οµάδας γρήγορων
κλήσεων.
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Για να στελείλετε ένα φαξ σε πολλούς παραλήπτες από τον πίνακα ελέγχου
1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπά σας στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων, µε την πλευρά

εκτύπωσης προς τα επάνω. Εάν στέλνετε ένα µονοσέλιδο φαξ, όπως µια
φωτογραφία, µπορείτε επίσης να τοποθετήσετε το πρωτότυπο στη γυάλινη επιφάνεια
µε την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω.

Σηµείωση Εάν στέλνετε ένα πολυσέλιδο φαξ, πρέπει να τοποθετήσετε τα
πρωτότυπα στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων. ∆εν µπορείτε να στείλετε µε φαξ
ένα πολυσέλιδο έγγραφο από τη γυάλινη επιφάνεια.

2. Πατήστε επανειληµµένα Γρήγορη κλήση, µέχρι να εµφανιστεί η κατάλληλη
καταχώρηση οµάδας γρήγορων κλήσεων.

Συµβουλή Μπορείτε επίσης να πραγµατοποιήσετε κύλιση σε καταχωρήσεις
γρήγορης κλήσης πατώντας  ή  ή µπορείτε να επιλέξετε µια καταχώρηση
γρήγορης κλήσης εισαγάγοντας τον αντίστοιχο κωδικό γρήγορης κλήσης
χρησιµοποιώντας το πληκτρολόγιο του πίνακα ελέγχου.

3. Πατήστε Έναρξη φαξ, Ασπρόµαυρο.
• Εάν η συσκευή ανιχνεύσει πρωτότυπο τοποθετηµένο στον αυτόµατο

τροφοδότη εγγράφων, η συσκευή HP All-in-One στέλνει το έγγραφο σε κάθε
αριθµό στην καταχώρηση οµάδας γρήγορων κλήσεων.

• Εάν η συσκευή δεν ανιχνεύσει πρωτότυπο τοποθετηµένο στον αυτόµατο
τροφοδότη εγγράφων, εµφανίζεται το µήνυµα Φαξ από γυαλί;. Βεβαιωθείτε ότι
το πρωτότυπό σας είναι τοποθετηµένο στη γυάλινη επιφάνεια και, στη συνέχεια,
πατήστε 1 για να επιλέξετε Ναι.

Σηµείωση Για να στείλετε φαξ ασπρόµαυρα, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε
µόνο καταχωρήσεις οµάδας γρήγορων κλήσεων, λόγω περιορισµών µνήµης. Η
συσκευή HP All-in-One σαρώνει το φαξ στη µνήµη και, στη συνέχεια, καλεί τον
πρώτο αριθµό. Όταν πραγµατοποιηθεί σύνδεση, η συσκευή HP All-in-One στέλνει
το φαξ και καλεί τον επόµενο αριθµό. Εάν ο αριθµός είναι κατειληµµένος ή δεν
απαντά, το HP All-in-One ακολουθεί τις ρυθµίσεις για τα Επανάκληση
κατειληµµένου και Επανάκληση όταν δεν απαντά. Εάν δεν µπορεί να
πραγµατοποιηθεί σύνδεση, καλείται ο επόµενος αριθµός και εκτυπώνεται µια
αναφορά σφάλµατος.

Σχετικά θέµατα
• Ρύθµιση καταχωρήσεων οµάδας γρήγορων κλήσεων
• Εκτύπωση αναφορών επιβεβαίωσης φαξ

Αποστολή έγχρωµου πρωτοτύπου ή φαξ µε φωτογραφία
Μπορείτε να στείλετε φαξ µε έγχρωµα πρωτότυπα ή φωτογραφίες από τη συσκευή
HP All-in-One. Εάν το HP All-in-One αντιληφθεί ότι η συσκευή φαξ του παραλήπτη
υποστηρίζει µόνο ασπρόµαυρα φαξ, το HP All-in-One στέλνει το φαξ ασπρόµαυρα.
Η HP συνιστά να χρησιµοποιείτε µόνο έγχρωµα πρωτότυπα για την αποστολή έγχρωµων
φαξ.
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Για να στείλετε ένα έγχρωµο πρωτότυπο ή ένα φαξ µε φωτογραφία από τον πίνακα
ελέγχου
1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπά σας στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων, µε την πλευρά

εκτύπωσης προς τα επάνω. Εάν στέλνετε ένα µονοσέλιδο φαξ, όπως µια
φωτογραφία, µπορείτε επίσης να τοποθετήσετε το πρωτότυπο στη γυάλινη επιφάνεια
µε την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω.

Σηµείωση Εάν στέλνετε ένα πολυσέλιδο φαξ, πρέπει να τοποθετήσετε τα
πρωτότυπα στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων. ∆εν µπορείτε να στείλετε µε φαξ
ένα πολυσέλιδο έγγραφο από τη γυάλινη επιφάνεια.

Συµβουλή Για να κεντράρετε µια φωτογραφία 10 x 15 εκ, τοποθετήστε τη στο
κέντρο ενός κενού χαρτιού µεγέθους letter ή A4 και, στη συνέχεια, τοποθετήστε
το πρωτότυπο στη γυάλινη επιφάνεια.

2. Στην περιοχή Φαξ, πατήστε Μενού.
Εµφανίζεται το µήνυµα Εισαγωγή αριθµού.

3. Εισαγάγετε τον αριθµό φαξ χρησιµοποιώντας το πληκτρολόγιο, πατήστε Γρήγορη
κλήση ή ένα κουµπί γρήγορης κλήσης ενός πατήµατος για να επιλέξετε µια γρήγορη
κλήση ή πατήστε Επανάκληση/παύση για επανάκληση του τελευταίου κληθέντα
αριθµού.

4. Πατήστε Έναρξη φαξ, Έγχρωµο.
• Εάν η συσκευή ανιχνεύσει πρωτότυπο τοποθετηµένο στον αυτόµατο

τροφοδότη εγγράφων, το HP All-in-One στέλνει το έγγραφο στον αριθµό που
έχετε εισαγάγει.

• Εάν η συσκευή δεν ανιχνεύσει πρωτότυπο τοποθετηµένο στον αυτόµατο
τροφοδότη εγγράφων, εµφανίζεται το µήνυµα Φαξ από γυαλί;. Βεβαιωθείτε ότι
το πρωτότυπό σας είναι τοποθετηµένο στη γυάλινη επιφάνεια και, στη συνέχεια,
πατήστε το 1 για να επιλέξετε Ναι.

Σηµείωση Εάν η συσκευή φαξ του παραλήπτη υποστηρίζει µόνο ασπρόµαυρα
φαξ, η συσκευή HP All-in-One στέλνει αυτόµατα το φαξ ασπρόµαυρα. Μετά την
αποστολή του φαξ εµφανίζεται ένα µήνυµα, το οποίο σας ενηµερώνει ότι το φαξ
στάλθηκε ασπρόµαυρα. Πατήστε OK για να διαγράψετε το µήνυµα.

Αλλαγή ανάλυσης φαξ και των ρυθµίσεων Ανοιχτόχρ/σκουρ.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθµίσεις Ανάλυση και Ανοιχτόχρ/σκουρ. για έγγραφα που
αποστέλλετε µε φαξ.

Σηµείωση Οι ρυθµίσεις αυτές δεν επηρεάζουν τις ρυθµίσεις αντιγραφής. Οι
ρυθµίσεις ανάλυσης και ανοιχτόχρωµου/σκουρόχρωµου για την αντιγραφή
ρυθµίζονται ανεξάρτητα από τις ρυθµίσεις ανάλυσης και ανοιχτόχρωµου/
σκουρόχρωµου για τη λειτουργία φαξ. Επίσης, οι ρυθµίσεις που αλλάζετε από τον
πίνακα ελέγχου δεν επηρεάζουν τα φαξ που στέλνετε από τον υπολογιστή σας.

Αυτή η ενότητα περιλαµβάνει τα παρακάτω θέµατα:

• Αλλαγή ανάλυσης φαξ
• Αλλάξτε τη ρύθµιση Ανοιχτόχρ/σκουρ.
• Ορισµός νέων προεπιλεγµένων ρυθµίσεων
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Αλλαγή ανάλυσης φαξ
Η ρύθµιση Ανάλυση επηρεάζει την ταχύτητα µετάδοσης και την ποιότητα των
ασπρόµαυρων εγγράφων που στάλθηκαν µε φαξ. Εάν η συσκευή λήψης φαξ δεν
υποστηρίζει την ανάλυση που έχετε επιλέξει, το HP All-in-One στέλνει τα φαξ µε την
υψηλότερη ανάλυση που υποστηρίζεται από τη συσκευή λήψης.

Σηµείωση Μπορείτε να αλλάξετε την ανάλυση µόνο για τα φαξ που στέλνετε
ασπρόµαυρα. Η συσκευή HP All-in-One στέλνει όλα τα έγχρωµα φαξ
χρησιµοποιώντας ανάλυση Λεπτοµερής.

Για την αποστολή φαξ διατίθενται οι παρακάτω ρυθµίσεις ανάλυσης: Λεπτοµερής, Πολύ
λεπτοµερής, Φωτογραφικό χαρτί και Τυπική.

• Λεπτοµερής: παρέχει κείµενο υψηλής ποιότητας, κατάλληλο για την αποστολή των
περισσοτέρων εγγράφων φαξ. Αυτή είναι η προεπιλεγµένη ρύθµιση. Όταν στέλνετε
φαξ έγχρωµα, η συσκευή HP All-in-One χρησιµοποιεί πάντα τη ρύθµιση
Λεπτοµερής.

• Πολύ λεπτοµερής: παρέχει την καλύτερη ποιότητα φαξ κατά την αποστολή φαξ σε
πολύ λεπτοµερή ανάλυση. Εάν επιλέξετε Πολύ λεπτοµερής, να ξέρετε ότι η
διαδικασία φαξ θα διαρκεί περισσότερο και ότι µε αυτή την ανάλυση µπορείτε να
στείλετε µόνο ασπρόµαυρα φαξ. Εάν στείλετε έγχρωµο φαξ, θα σταλεί σε ανάλυση
Λεπτοµερής.

• Φωτογραφικό χαρτί: παρέχει τη βέλτιστη ποιότητα φαξ όταν στέλνετε φωτογραφίες
ασπρόµαυρα. Εάν ενεργοποιήσετε την επιλογή Φωτογραφικό χαρτί, να θυµάστε
ότι η ολοκλήρωση της διαδικασίας αποστολής φαξ διαρκεί περισσότερο. Όταν
στέλνετε µε φαξ φωτογραφίες σε ασπρόµαυρο, η HP συνιστά την επιλογή της
ρύθµισης Φωτογραφικό χαρτί.

• Τυπική: παρέχει πιο γρήγορη µετάδοση φαξ µε χαµηλότερη ποιότητα.

Κατά την έξοδό σας από το µενού Φαξ, αυτή η επιλογή επιστρέφει στην προεπιλεγµένη
ρύθµιση, εκτός εάν καθορίσετε τις αλλαγές σας ως προεπιλογές.

Για να αλλάξετε την ανάλυση από τον πίνακα ελέγχου
1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπά σας στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων, µε την πλευρά

εκτύπωσης προς τα επάνω. Εάν στέλνετε ένα µονοσέλιδο φαξ, όπως µια
φωτογραφία, µπορείτε επίσης να τοποθετήσετε το πρωτότυπο στη γυάλινη επιφάνεια
µε την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω.

Σηµείωση Εάν στέλνετε ένα πολυσέλιδο φαξ, πρέπει να τοποθετήσετε τα
πρωτότυπα στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων. ∆εν µπορείτε να στείλετε µε φαξ
ένα πολυσέλιδο έγγραφο από τη γυάλινη επιφάνεια.

2. Στην περιοχή Φαξ, πατήστε Μενού.
Θα εµφανιστεί το µήνυµα Εισαγωγή αριθµού.

3. Εισαγάγετε τον αριθµό φαξ χρησιµοποιώντας το πληκτρολόγιο, πατήστε Γρήγορη
κλήση ή ένα κουµπί γρήγορης κλήσης ενός πατήµατος για να επιλέξετε µια γρήγορη
κλήση ή πατήστε Επανάκληση/παύση για επανάκληση του τελευταίου κληθέντα
αριθµού.

4. Στην περιοχή Φαξ, πατήστε Μενού επανειληµµένα, έως ότου εµφανιστεί η επιλογή
Ανάλυση.
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5. Πατήστε  για να τονίσετε µια ρύθµιση ανάλυσης και στη συνέχεια πατήστε OK.
6. Πατήστε Έναρξη φαξ, Ασπρόµαυρο.

• Εάν η συσκευή ανιχνεύσει πρωτότυπο τοποθετηµένο στον αυτόµατο
τροφοδότη εγγράφων, η συσκευή HP All-in-One στέλνει το έγγραφο στον
αριθµό που εισαγάγατε.

• Εάν η συσκευή δεν ανιχνεύσει πρωτότυπο τοποθετηµένο στον αυτόµατο
τροφοδότη εγγράφων, εµφανίζεται το µήνυµα Φαξ από γυαλί;. Βεβαιωθείτε ότι
το πρωτότυπό σας είναι τοποθετηµένο στη γυάλινη επιφάνεια και, στη συνέχεια,
πατήστε 1 για να επιλέξετε Ναι.

Σχετικά θέµατα
Ορισµός νέων προεπιλεγµένων ρυθµίσεων

Αλλάξτε τη ρύθµιση Ανοιχτόχρ/σκουρ.
Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθµιση αντίθεσης ενός φαξ σε πιο σκούρα ή πιο ανοιχτή σε
σχέση µε το πρωτότυπο. Η λειτουργία αυτή χρησιµεύει εάν πραγµατοποιείτε αποστολή
εγγράφου φαξ, το οποίο είναι αχνό, ξεθωριασµένο ή γραµµένο στο χέρι. Μπορείτε να
κάνετε το πρωτότυπο πιο σκούρο ρυθµίζοντας την αντίθεση.

Σηµείωση Η ρύθµιση Ανοιχτόχρ/σκουρ. ισχύει µόνο για ασπρόµαυρα φαξ, όχι
έγχρωµα.

Κατά την έξοδό σας από το µενού Φαξ, αυτή η επιλογή επιστρέφει στην προεπιλεγµένη
ρύθµιση, εκτός εάν καθορίσετε τις αλλαγές σας ως προεπιλογές.

Για να αλλάξετε τη ρύθµιση Ανοιχτόχρ/σκουρ. από τον πίνακα ελέγχου
1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπά σας στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων, µε την πλευρά

εκτύπωσης προς τα επάνω. Εάν στέλνετε ένα µονοσέλιδο φαξ, όπως µια
φωτογραφία, µπορείτε επίσης να τοποθετήσετε το πρωτότυπο στη γυάλινη επιφάνεια
µε την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω.

Σηµείωση Εάν στέλνετε ένα πολυσέλιδο φαξ, πρέπει να τοποθετήσετε τα
πρωτότυπα στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων. ∆εν µπορείτε να στείλετε µε φαξ
ένα πολυσέλιδο έγγραφο από τη γυάλινη επιφάνεια.

2. Στην περιοχή Φαξ, πατήστε Μενού.
Θα εµφανιστεί το µήνυµα Εισαγωγή αριθµού.

3. Εισαγάγετε τον αριθµό φαξ χρησιµοποιώντας το πληκτρολόγιο, πατήστε Γρήγορη
κλήση ή ένα κουµπί γρήγορης κλήσης ενός πατήµατος για να επιλέξετε µια γρήγορη
κλήση ή πατήστε Επανάκληση/παύση για επανάκληση του τελευταίου κληθέντα
αριθµού.

4. Στην περιοχή Φαξ, πατήστε Μενού επανειληµµένα, έως ότου εµφανιστεί το
Ανοιχτόχρ/σκουρ..
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5. Πατήστε  για να κάνετε το φαξ πιο ανοιχτό ή  για να το κάνετε πιο σκούρο και, στη
συνέχεια, πατήστε OK.
Ο δείκτης µετακινείται προς τα αριστερά ή τα δεξιά καθώς πατάτε το αντίστοιχο
κουµπί βέλους.

6. Πατήστε Έναρξη φαξ, Ασπρόµαυρο.
• Εάν η συσκευή ανιχνεύσει πρωτότυπο τοποθετηµένο στον αυτόµατο

τροφοδότη εγγράφων, η συσκευή HP All-in-One στέλνει το έγγραφο στον
αριθµό που εισαγάγατε.

• Εάν η συσκευή δεν ανιχνεύσει πρωτότυπο τοποθετηµένο στον αυτόµατο
τροφοδότη εγγράφων, εµφανίζεται το µήνυµα Φαξ από γυαλί;. Βεβαιωθείτε ότι
το πρωτότυπό σας είναι τοποθετηµένο στη γυάλινη επιφάνεια και, στη συνέχεια,
πατήστε 1 για να επιλέξετε Ναι.

Σχετικά θέµατα
Ορισµός νέων προεπιλεγµένων ρυθµίσεων

Ορισµός νέων προεπιλεγµένων ρυθµίσεων
Μπορείτε να αλλάξετε την προεπιλεγµένη τιµή για τις ρυθµίσεις Ανάλυση και Ανοιχτόχρ/
σκουρ. µέσω του πίνακα ελέγχου.

Για να ορίσετε νέες προεπιλεγµένες ρυθµίσεις από τον πίνακα ελέγχου
1. Πραγµατοποιήστε αλλαγές στις ρυθµίσεις Ανάλυση και Ανοιχτόχρ/σκουρ..
2. Στην περιοχή Φαξ, πατήστε Μενού επανειληµµένως µέχρι να εµφανιστεί η επιλογή

Ρύθ. νέων προεπ..
3. Πατήστε  έως ότου εµφανιστεί η επιλογή Ναι και στη συνέχεια πατήστε το κουµπί

OK.

Αποστολή φαξ σε λειτουργία διόρθωσης σφάλµατος
Η Λειτ. διόρθ. σφάλµατος αποτρέπει την απώλεια δεδοµένων εξαιτίας προβληµάτων
στις τηλεφωνικές γραµµές, εντοπίζοντας σφάλµατα τα οποία παρουσιάζονται κατά τη
µετάδοση και ζητώντας αυτόµατα επανάληψη της µετάδοσης του τµήµατος που
καταστράφηκε. Οι τηλεφωνικές χρεώσεις δεν επηρεάζονται ή µπορεί και να µειωθούν
στην περίπτωση γραµµών που λειτουργούν σωστά. Σε περίπτωση προβληµατικών
γραµµών τηλεφώνου, η Λ∆Σ αυξάνει το χρόνο αποστολής και τις τηλεφωνικές χρεώσεις
αλλά πραγµατοποιεί πιο αξιόπιστη αποστολή δεδοµένων. Η προεπιλεγµένη ρύθµιση
είναι η Αναµµένες. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία διόρθωσης σφάλµατος µόνο εάν
αυξάνει την τηλεφωνική χρέωση σε µεγάλο βαθµό και εφόσον συµβιβάζεστε µε
χαµηλότερη ποιότητα ανταλλαγής δεδοµένων προς όφελος των µειωµένων τιµών.

Πριν απενεργοποιήσετε τη ρύθµιση ECM, εξετάστε τα εξής. Εάν απενεργοποιήσετε τη
ρύθµιση ECM

• Επηρεάζεται η ποιότητα και η ταχύτητα µετάδοσης των φαξ που στέλνετε και
λαµβάνετε.

• Η ρύθµιση Ταχύτητα φαξ γίνεται αυτόµατα Μεσαία.
• ∆εν θα µπορείτε πλέον να στείλετε ή να λάβετε φαξ έγχρωµα.
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Για να αλλάξετε τη ρύθµιση λειτουργίας διόρθωσης σφάλµατος από τον πίνακα
ελέγχου
1. Πατήστε Ρύθµιση.
2. Πατήστε 5 και στη συνέχεια 6.

Έτσι µπορείτε να επιλέξετε το Ρύθµ. φαξ για προχωρηµένους και, στη συνέχεια, το
Λειτ. διόρθ. σφάλµατος.

3. Πατήστε  για να επιλέξετε Αναµµένες ή Απενεργοποίηση.
4. Πατήστε OK.

Λήψη φαξ
Η συσκευή HP All-in-One µπορεί να λάβει φαξ αυτόµατα ή µη αυτόµατα. Εάν
απενεργοποιήσετε την επιλογή Αυτόµατη απάντηση, θα πρέπει να λαµβάνετε τα φαξ
µη αυτόµατα. Εάν ενεργοποιήσετε την επιλογή Αυτόµατη απάντηση (προεπιλεγµένη
ρύθµιση), η συσκευή HP All-in-One απαντά αυτόµατα τις εισερχόµενες κλήσεις και
λαµβάνει φαξ µετά τον αριθµό των κτύπων που καθορίζονται στη ρύθµιση Αριθµός
κτύπων πριν την απάντ.. (Η προεπιλεγµένη ρύθµιση Αριθµός κτύπων πριν την
απάντ. είναι πέντε κτύποι.)
Μπορείτε να λάβετε φαξ µη αυτόµατα από ένα τηλέφωνο το οποίο είναι:

• Απευθείας συνδεδεµένο στη συσκευή HP All-in-One (στη θύρα 2-EXT)
• Στην ίδια γραµµή τηλεφώνου, αλλά όχι απευθείας συνδεδεµένο στη συσκευή

HP All-in-One

Εάν λάβετε φαξ µεγέθους legal και η συσκευή HP All-in-One δεν είναι ρυθµισµένη να
χρησιµοποιεί χαρτί µεγέθους legal, η συσκευή πραγµατοποιεί σµίκρυνση του φαξ ώστε
να προσαρµοστεί στο χαρτί που είναι τοποθετηµένο στη συσκευήHP All-in-One. Εάν
έχετε απενεργοποιήσει τη λειτουργία Αυτόµατη σµίκρυνση, η συσκευή HP All-in-One
ενδεχοµένως να εκτυπώσει το φαξ σε περισσότερες από µία σελίδες.

Αυτή η ενότητα περιλαµβάνει τα παρακάτω θέµατα:

• Μη αυτόµατη λήψη φαξ
• Ρύθµιση εφεδρικής λήψης φαξ
• Επανεκτύπωση ληφθέντων φαξ από τη µνήµη
• Τηλεπαραλαβή για λήψη φαξ
• Προώθηση φαξ σε άλλο αριθµό
• Ρύθµιση µεγέθους χαρτιού για τα ληφθέντα φαξ
• Ρύθµιση αυτόµατης σµίκρυνσης για εισερχόµενα φαξ

Σηµείωση Εάν έχετε εγκαταστήσει δοχείο µελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης για
την εκτύπωση φωτογραφιών, µπορείτε να το αντικαταστήσετε µε το δοχείο µαύρης
µελάνης κατά τη λήψη φαξ.

Μη αυτόµατη λήψη φαξ
Όταν µιλάτε στο τηλέφωνο, το πρόσωπο µε το οποίο συνοµιλείτε µπορεί να σας στείλει
φαξ ενώ είστε ήδη συνδεδεµένοι. Αυτό αναφέρεται ως µη αυτόµατη µετάδοση φαξ.
Ακολουθήστε τις οδηγίες σε αυτή την ενότητα για να λάβετε µη αυτόµατο φαξ.
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Μπορείτε να λάβετε φαξ µη αυτόµατα από ένα τηλέφωνο το οποίο είναι:

• Απευθείας συνδεδεµένο στη συσκευή HP All-in-One (στη θύρα 2-EXT)
• Στην ίδια γραµµή τηλεφώνου, αλλά όχι απευθείας συνδεδεµένο στη συσκευή

HP All-in-One

Για να λάβετε φαξ µε µη αυτόµατο τρόπο
1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP All-in-One είναι ενεργοποιηµένη και ότι έχετε

τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
2. Αφαιρέστε τα πρωτότυπα από το δίσκο του τροφοδότη εγγράφων.
3. Ορίστε τη ρύθµιση Αριθµός κτύπων πριν την απάντ. σε έναν υψηλό αριθµό, για

να είναι δυνατή η απάντηση σε εισερχόµενες κλήσεις, πριν απαντήσει η συσκευή
HP All-in-One. Ή απενεργοποιήστε τη ρύθµιση Αυτόµατη απάντηση έτσι, ώστε η
συσκευή HP All-in-One να µην απαντά αυτόµατα σε εισερχόµενες κλήσεις.

4. Εάν συνοµιλείτε µε τον αποστολέα, πείτε του να πατήσει "Έναρξη" στη συσκευή του
φαξ του.

5. Όταν ακούσετε τόνους φαξ από µια συσκευή αποστολής φαξ, κάντε τα εξής:
α. Πατήστε Έναρξη φαξ, Ασπρόµαυρο ή Έναρξη φαξ, Έγχρωµο στον πίνακα

ελέγχου της συσκευής HP All-in-One.
β. Όταν σάς ζητηθεί, πατήστε 2 για να επιλέξετε Λήψη φαξ.
γ. Όταν η συσκευή HP All-in-One αρχίσει τη λήψη του φαξ, µπορείτε να κλείσετε το

τηλέφωνο ή να παραµείνετε στη γραµµή Η τηλεφωνική γραµµή είναι αθόρυβη
κατά τη διάρκεια µετάδοσης φαξ.

Σχετικά θέµατα
• Ορισµός αριθµού κτύπων πριν την απάντηση
• Ρύθµιση της λειτουργίας απάντησης

Ρύθµιση εφεδρικής λήψης φαξ
Ανάλογα µε την προτίµησή σας και τις απαιτήσεις ασφαλείας, µπορείτε να ρυθµίσετε το
HP All-in-One ώστε να αποθηκεύει όλα τα φαξ που λαµβάνει, µόνο τα φαξ που λαµβάνει
όσο η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση σφάλµατος ή κανένα από τα φαξ που λαµβάνει.
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∆ιατίθενται οι παρακάτω λειτουργίες Εφεδρική λήψη φαξ:

Αναµµένες Η προεπιλεγµένη ρύθµιση. Όταν η λειτουργία Εφεδρική λήψη φαξ είναι
Αναµµένες, το HP All-in-One αποθηκεύει όλα τα φαξ που λαµβάνει στη
µνήµη. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να επανεκτυπώσετε έως και οκτώ από
τα πιο πρόσφατα εκτυπωµένα φαξ, εάν είναι ακόµα αποθηκευµένα στη
µνήµη.

Σηµείωση Όταν το επίπεδο της διαθέσιµης µνήµης είναι χαµηλό, η
συσκευή HP All-in-One διαγράφει τα παλιότερα φαξ που έχουν εκτυπωθεί
κατά τη λήψη νέων φαξ. Εάν η µνήµη γεµίσει µε µη εκτυπωµένα φαξ, η
συσκευή HP All-in-One θα σταµατήσει να απαντά σε εισερχόµενες κλήσεις
φαξ.

Σηµείωση Εάν λάβετε ένα υπερβολικά µεγάλο φαξ, όπως µια
φωτογραφία µε πολλές λεπτοµέρειες, ενδέχεται να µην αποθηκευτεί στη
µνήµη λόγω περιορισµών µνήµης.

Μόνο σε
περ.σφάλµ.

Αναγκάζει τη συσκευή HP All-in-One να αποθηκεύσει φαξ στη µνήµη µόνο
αν υπάρχει κατάσταση σφάλµατος που εµποδίζει το HP All-in-One να
εκτυπώσει τα φαξ (για παράδειγµα, αν τελειώσει το χαρτί στη συσκευή
HP All-in-One). Η συσκευή HP All-in-One θα συνεχίσει να αποθηκεύει
εισερχόµενα φαξ µε την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθέσιµη µνήµη. (Εάν η
µνήµη γεµίσει, η συσκευή HP All-in-One θα σταµατήσει να απαντά σε
εισερχόµενες κλήσεις φαξ.) Όταν επιλυθεί η κατάσταση σφάλµατος, τα φαξ
που είναι αποθηκευµένα στη µνήµη εκτυπώνονται αυτόµατα και, στη
συνέχεια, διαγράφονται από τη µνήµη.

Απενεργοποίηση Σηµαίνει ότι τα φαξ δεν αποθηκεύονται ποτέ στη µνήµη. (Για παράδειγµα,
µπορείτε να απενεργοποιήσετε τη ρύθµιση Εφεδρική λήψη φαξ για
λόγους ασφαλείας.) Εάν προκύψει κατάσταση σφάλµατος που εµποδίζει
τη συσκευή HP All-in-One να εκτυπώσει (για παράδειγµα αν τελειώσει το
χαρτί στο HP All-in-One), η συσκευή HP All-in-One θα σταµατήσει να
απαντά στις εισερχόµενες κλήσεις φαξ.

Σηµείωση Εάν η ρύθµιση Εφεδρική λήψη φαξ είναι ενεργοποιηµένη και θέσετε τη
συσκευή HP All-in-One εκτός λειτουργίας, όλα τα φαξ που είναι αποθηκευµένα στη
µνήµη διαγράφονται, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν µη εκτυπωµένων φαξ που
λάβατε όσο το HP All-in-One βρισκόταν σε κατάσταση σφάλµατος. Θα πρέπει να
επικοινωνήσετε µε τους αποστολείς και να τους ζητήσετε να ξαναστείλουν τα φαξ που
δεν έχουν εκτυπωθεί. Για µια λίστα µε τα φαξ που έχετε λάβει, εκτυπώστε το Αρχείο
καταγραφής φαξ. Το Αρχείο καταγραφής φαξ δεν διαγράφεται, όταν η συσκευή
HP All-in-One είναι απενεργοποιηµένη.

Για να ρυθµίσετε την εφεδρική λήψη φαξ από τον πίνακα ελέγχου
1. Πατήστε Ρύθµιση.
2. Πατήστε το 5 και στη συνέχεια πατήστε ξανά το 5.

Έτσι µπορείτε να επιλέξετε το Ρύθµ. φαξ για προχωρηµένους και, στη συνέχεια, το
Εφεδρική λήψη φαξ.

3. Πατήστε  για να επιλέξετε Αναµµένες, Μόνο σε περ.σφάλµ. ή
Απενεργοποίηση.

4. Πατήστε OK.

Σχετικά θέµατα
Επανεκτύπωση ληφθέντων φαξ από τη µνήµη
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Επανεκτύπωση ληφθέντων φαξ από τη µνήµη
Εάν ρυθµίσετε τη λειτουργία Εφεδρική λήψη φαξ στην επιλογή Αναµµένες, το
HP All-in-One αποθηκεύει τα φαξ που λαµβάνει στη µνήµη, ανεξάρτητα από το εάν η
συσκευή παρουσιάζει σφάλµα.

Σηµείωση Μόλις η µνήµη γεµίσει, η συσκευή HP All-in-One, κατά τη λήψη νέων φαξ,
διαγράφει τα παλιότερα φαξ που έχουν εκτυπωθεί. Εάν όλα τα αποθηκευµένα φαξ
δεν έχουν εκτυπωθεί, η συσκευή HP All-in-One δεν θα λάβει άλλες κλήσεις φαξ µέχρι
να διαγράψετε τα φαξ από τη µνήµη. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε τα φαξ από τη
µνήµη για λόγους ασφαλείας ή εµπιστευτικότητας. Για περισσότερες πληροφορίες,
δείτε Εκτύπωση αρχείου καταγραφής φαξ."

Μπορείτε να επιλέξετε να εκτυπώσετε µόνο ένα ή όλα τα φαξ που βρίσκονται
αποθηκευµένα στη µνήµη. Για παράδειγµα, µπορεί να χρειαστεί να επανεκτυπώσετε τα
φαξ σας εάν χάσατε το αντίγραφο της τελευταίας σας εκτύπωσης.

Για να επανεκτυπώσετε φαξ από τη µνήµη από τον πίνακα ελέγχου
1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
2. Πατήστε Ρύθµιση.
3. Πατήστε 6 και στη συνέχεια 5.

Έτσι µπορείτε να επιλέξετε το Εργαλεία και, στη συνέχεια, το Επαν/ση φαξ απ/
µένων στη µν..

4. Επισηµάνετε την επιλογή Εκτύπωση ενός φαξ ή την επιλογή Εκτύπωση όλων, και
έπειτα πατήστε OK.
• Εάν επιλέξατε Εκτύπωση ενός φαξ, επισηµάνετε το φαξ που θέλετε να

εκτυπώσετε και πατήστε OK.
• Εάν επιλέξατε Εκτύπωση όλων, τα φαξ εκτυπώνονται στην αντίστροφη σειρά

από αυτήν µε την οποία λήφθηκαν, µε πρώτο το φαξ που ελήφθη πιο πρόσφατα.
5. Εάν θέλετε να διακόψετε την επανεκτύπωση των φαξ που βρίσκονται στη µνήµη,

πατήστε Άκυρο.

Για να διαγράψετε όλα τα φαξ από τη µνήµη από τον πίνακα ελέγχου
▲ Απενεργοποιήστε τη συσκευή HP All-in-One πατώντας το κουµπί Λειτουργία.

Όλα τα φαξ που είναι αποθηκευµένα στη µνήµη θα διαγραφούν µόλις διακόψετε την
τροφοδοσία της συσκευής HP All-in-One.

Σηµείωση Επίσης µπορείτε να διαγράψετε τα φαξ που αποθηκεύονται στη
µνήµη επιλέγοντας ∆ιαγρ. αρχείου καταγραφής φαξ από το µενού Εργαλεία.
Για να κάνετε το παραπάνω, πατήστε Ρύθµιση, 6 και, στη συνέχεια πατήστε 7.

Σχετικά θέµατα
Ρύθµιση εφεδρικής λήψης φαξ

Τηλεπαραλαβή για λήψη φαξ
Η τηλεπαραλαβή δίνει τη δυνατότητα στη συσκευή HP All-in-One να ζητήσει από µια άλλη
συσκευή φαξ την αποστολή του φαξ που βρίσκεται σε αναµονή. Όταν χρησιµοποιείτε τη
λειτουργία Τηλεπαραλαβή για λήψη, η συσκευή HP All-in-One καλεί την
προκαθορισµένη συσκευή φαξ και ζητά την αποστολή του φαξ. Η προκαθορισµένη
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συσκευή φαξ πρέπει να είναι ρυθµισµένη για τηλεπαραλαβή και να έχει φαξ έτοιµο για
αποστολή.

Σηµείωση Η συσκευή HP All-in-One δεν υποστηρίζει κωδικούς τηλεπαραλαβής. Οι
κωδικοί τηλεπαραλαβής είναι µια λειτουργία ασφαλείας, η οποία ζητά από τη συσκευή
λήψης φαξ να δώσει έναν κωδικό πρόσβασης στη συσκευή στην οποία
πραγµατοποιεί τηλεπαραλαβή για να λάβει το φαξ. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή στην
οποία πραγµατοποιείτε τηλεπαραλαβή δεν έχει ορίσει κωδικό πρόσβασης (ή δεν έχει
αλλάξει τον προεπιλεγµένο κωδικό πρόσβασης), διαφορετικά η συσκευή
HP All-in-One δεν θα µπορεί να λάβει το φαξ.

Για να ορίσετε τηλεπαραλαβή για λήψη φαξ από τον πίνακα ελέγχου
1. Στην περιοχή Φαξ, πατήστε Μενού επανειληµµένως µέχρι να εµφανιστεί η επιλογή

Τρόπ. απ/λής φαξ.
2. Πατήστε  έως ότου εµφανιστεί η επιλογή Τηλεπαραλαβή για λήψη και στη

συνέχεια πατήστε το κουµπί OK.
3. Εισαγάγετε τον αριθµό φαξ της άλλης συσκευής φαξ.
4. Πατήστε Έναρξη φαξ, Ασπρόµαυρο ή Έναρξη φαξ, Έγχρωµο.

Σηµείωση Εάν πατήσετε Έναρξη φαξ, Έγχρωµο, αλλά ο αποστολέας έχει
στείλει το φαξ ασπρόµαυρα, η συσκευή HP All-in-One εκτυπώνει το φαξ
ασπρόµαυρα.

Προώθηση φαξ σε άλλο αριθµό
Μπορείτε να ρυθµίσετε τη συσκευή HP All-in-One ώστε να προωθεί τα εισερχόµενα φαξ
σε έναν άλλο αριθµό φαξ. Εάν λάβετε ένα έγχρωµο φαξ, η συσκευή HP All-in-One το
προωθεί ασπρόµαυρο.

Η HP συνιστά να επιβεβαιώνετε ότι ο αριθµός στον οποίο προωθείτε τα φαξ αποτελεί
ενεργή γραµµή φαξ. Στείλτε ένα δοκιµαστικό φαξ για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή φαξ
µπορεί να λαµβάνει τα φαξ που προωθούνται.

Για να προωθήσετε φαξ από τον πίνακα ελέγχου
1. Πατήστε Ρύθµιση.
2. Πατήστε 5 και στη συνέχεια 8.

Ενεργοποιείται η ρύθµιση Ρύθµ. φαξ για προχωρηµένους και, στη συνέχεια, η
ρύθµιση Προώθηση µόνο µαύρου φαξ.
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3. Πατήστε  µέχρι να εµφανιστεί η επιλογή Ενεργ-Προώθηση ή Ενεργ. -Εκτύπωση
& Προώθηση και, στη συνέχεια, πατήστε OK.
• Επιλέξτε Ενεργ-Προώθηση, εάν θέλετε να προωθήσετε το φαξ σε άλλο αριθµό

χωρίς να εκτυπώσετε ένα εφεδρικό αντίγραφο στη συσκευή HP All-in-One.

Σηµείωση Εάν η συσκευή HP All-in-One δεν προωθήσει το φαξ στην
προκαθορισµένη συσκευή (εάν για παράδειγµα δεν είναι ενεργοποιηµένη), η
συσκευή HP All-in-One θα εκτυπώσει το φαξ. Εάν έχετε ορίσει τη συσκευή
HP All-in-One να εκτυπώνει αναφορές σφάλµατος για φαξ που έχετε λάβει,
θα εκτυπώσει και µια αναφορά σφάλµατος.

• Επιλέξτε Ενεργ. -Εκτύπωση & Προώθηση για να εκτυπώσετε ένα εφεδρικό
αντίγραφο του ληφθέντος φαξ στο HP All-in-One, ενώ προωθείτε το φαξ σε άλλο
αριθµό.

4. Μόλις σας ζητηθεί, εισαγάγετε τον αριθµό της συσκευής φαξ που θα λάβει τα
προωθηµένα φαξ.

5. Όταν σας ζητηθεί, εισαγάγετε µια ώρα και ηµεροµηνία έναρξης και λήξης.
6. Πατήστε OK.

Το Προώθηση φαξ εµφανίζεται στην οθόνη.
Εάν η τροφοδοσία της συσκευής HP All-in-One διακοπεί, όταν ρυθµίζεται το
Προώθηση φαξ, η συσκευή HP All-in-One αποθηκεύει τη ρύθµιση και τον αριθµό
τηλεφώνου του Προώθηση φαξ. Όταν αποκατασταθεί η τροφοδοσία της συσκευής,
η ρύθµιση Προώθηση φαξ είναι ακόµα ορισµένη σε Αναµµένες.

Σηµείωση Μπορείτε να ακυρώσετε την προώθηση φαξ πατώντας Άκυρο στον
πίνακα ελέγχου, όταν το µήνυµα Προώθηση φαξ εµφανιστεί στην οθόνη ή
µπορείτε να επιλέξετε Απενεργοποίηση από το µενού Προώθηση µόνο
µαύρου φαξ.

Ρύθµιση µεγέθους χαρτιού για τα ληφθέντα φαξ
Μπορείτε να επιλέξετε το µέγεθος χαρτιού για τα φαξ που λαµβάνετε. Το επιλεγµένο
µέγεθος χαρτιού θα πρέπει να ταιριάζει µε αυτό που έχετε τοποθετήσει στο δίσκο εισόδου.
Η εκτύπωση των φαξ είναι δυνατή αποκλειστικά σε χαρτί letter, A4 ή legal.

Σηµείωση Εάν κατά τη λήψη ενός φαξ στο δίσκο εισόδου έχει τοποθετηθεί
εσφαλµένο µέγεθος χαρτιού, το φαξ δεν θα εκτυπωθεί και στην οθόνη θα εµφανιστεί
ένα µήνυµα σφάλµατος. Τοποθετήστε χαρτί letter, A4 ή legal και πατήστε OK για να
εκτυπώσετε το φαξ.

Για να ρυθµίσετε το µέγεθος του χαρτιού για τα φαξ που λαµβάνετε από τον πίνακα
ελέγχου
1. Πατήστε Ρύθµιση.
2. Πατήστε 4 και έπειτα πατήστε 4.

Έτσι µπορείτε να επιλέξετε το Βασική ρύθµιση φαξ και, στη συνέχεια, το Μέγ. χαρτ.
φαξ.

3. Πατήστε  για να επισηµάνετε µια επιλογή και κατόπιν πατήστε OK.
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Ρύθµιση αυτόµατης σµίκρυνσης για εισερχόµενα φαξ
Η ρύθµιση Αυτόµατη σµίκρυνση καθορίζει την ενέργεια της συσκευής HP All-in-One
εάν το εισερχόµενο φαξ είναι υπερβολικά µεγάλο για το προεπιλεγµένο µέγεθος χαρτιού.
Αυτή η ρύθµιση είναι ενεργοποιηµένη από προεπιλογή, έτσι η εικόνα του εισερχόµενου
φαξ µικραίνει ώστε να χωρά, εάν είναι δυνατό, σε µία σελίδα. Εάν αυτή η δυνατότητα είναι
απενεργοποιηµένη, οι πληροφορίες που δεν χωρούν στην πρώτη σελίδα εκτυπώνονται
σε δεύτερη. Η ρύθµιση Αυτόµατη σµίκρυνση είναι χρήσιµη όταν λαµβάνετε φαξ
µεγέθους legal και έχετε τοποθετήσει χαρτί τύπου letter στο δίσκο εισόδου.

Για να ρυθµίσετε την αυτόµατη σµίκρυνση από τον πίνακα ελέγχου
1. Πατήστε Ρύθµιση.
2. Πατήστε 5 και στη συνέχεια 4.

Έτσι µπορείτε να επιλέξετε το Ρύθµ. φαξ για προχωρηµένους και, στη συνέχεια, το
Αυτόµατη σµίκρυνση.

3. Πατήστε  για να επιλέξετε Απενεργοποίηση ή Αναµµένες.
4. Πατήστε OK.

Μπλοκάρισµα ανεπιθύµητων αριθµών φαξ
Εάν είστε συνδροµητής σε µια υπηρεσία αναγνώρισης καλούντος προσφερόµενη από
την τηλεφωνική σας εταιρεία, µπορείτε να µπλοκάρετε συγκεκριµένους αριθµούς φαξ,
ώστε στο µέλλον, η συσκευή HP All-in-One να µην εκτυπώνει φαξ που λαµβάνονται από
αυτούς τους αριθµούς. Όταν υπάρχει εισερχόµενη κλήση φαξ, η συσκευή HP All-in-One
συγκρίνει τον αριθµό µε τη λίστα των ανεπιθύµητων αριθµών φαξ που έχετε ρυθµίσει,
για να καθορίσει εάν η κλήση πρέπει να µπλοκαριστεί. Εάν ο αριθµός ταιριάζει µε έναν
αριθµό στη λίστα των ανεπιθύµητων αριθµών φαξ, το φαξ δεν εκτυπώνεται. (Ο µέγιστος
αριθµός φαξ που µπορείτε να µπλοκάρετε διαφέρει ανά µοντέλο.)

Αυτή η ενότητα περιλαµβάνει τα παρακάτω θέµατα:

• Ρύθµιση της λειτουργίας ανεπιθύµητων αριθµών φαξ
• Προσθήκη αριθµών στη λίστα ανεπιθύµητων αριθµών φαξ
• Κατάργηση αριθµών από τη λίστα ανεπιθύµητων αριθµών φαξ

Σηµείωση Η λειτουργία αυτή δεν υποστηρίζεται σε όλες τις χώρες/περιοχές. Εάν
δεν υποστηρίζεται στη χώρα/περιοχή σας, η επιλογή Ρύθµιση Φραγής
ανεπιθύµητων φαξ δεν εµφανίζεται στο µενού Βασική ρύθµιση φαξ.

Ρύθµιση της λειτουργίας ανεπιθύµητων αριθµών φαξ
Από προεπιλογή, η λειτουργία Φρ. ανεπ. φαξ είναι Αναµµένες. Εάν είστε συνδροµητής
σε µια υπηρεσία αναγνώρισης καλούντων προσφερόµενη από την τηλεφωνική σας
εταιρεία, ή εάν δεν θέλετε να χρησιµοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα, µπορείτε να
απενεργοποιήσετε αυτή τη ρύθµιση.
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Για να ρυθµίσετε τη λειτουργία ανεπιθύµητων αριθµών φαξ
1. Πατήστε Ρύθµιση.
2. Πατήστε 4 και έπειτα πατήστε 7.

Έτσι µπορείτε να επιλέξετε το Βασική ρύθµιση φαξ και, στη συνέχεια, το Ρύθµιση
Φραγής ανεπιθύµητων φαξ.

3. Πατήστε 4 για να επιλέξετε Φρ. ανεπ. φαξ.
4. Πατήστε  για να επιλέξετε Αναµµένες ή Απενεργοποίηση και κατόπιν πατήστε

OK.

Προσθήκη αριθµών στη λίστα ανεπιθύµητων αριθµών φαξ
Υπάρχουν δύο τρόποι να προσθέσετε έναν αριθµό στη λίστα ανεπιθύµητων αριθµών
φαξ. Μπορείτε να επιλέξετε αριθµούς από το ιστορικό αναγνώρισης καλούντων ή
µπορείτε να πληκτρολογήσετε νέους αριθµούς. Στους αριθµούς της λίστας ανεπιθύµητων
αριθµών φαξ θα εφαρµοστεί φραγή, εάν η λειτουργία Φρ. ανεπ. φαξ είναι ρυθµισµένη
στην επιλογή Αναµµένες.

Για να επιλέξετε ένα αριθµό από τη λίστα αναγνώρισης κλήσης
1. Πατήστε Ρύθµιση.
2. Πατήστε 4 και στη συνέχεια 7.

Ενεργοποιείται η ρύθµιση Βασική ρύθµιση φαξ και, στη συνέχεια, η ρύθµιση
Ρύθµιση Φραγής ανεπιθύµητων φαξ.

3. Πατήστε 1 και στη συνέχεια 1.
Ενεργοποιείται η ρύθµιση Προσθήκη αριθ. σε λίστα ανεπιθ. και, στη συνέχεια, η
ρύθµιση Επιλέξτε αριθ..

4. Πατήστε  για να πραγµατοποιήσετε κύλιση στους αριθµούς από τους οποίους έχετε
λάβει φαξ. Όταν εµφανιστεί ο αριθµός που θέλετε να µπλοκάρετε, πατήστε OK για
να τον επιλέξετε.

5. Όταν εµφανιστεί το µήνυµα Επιλογή άλλου;, κάντε ένα από τα εξής:
• Εάν θέλετε να προσθέσετε κι άλλο αριθµό φαξ στη λίστα των ανεπιθύµητων

αριθµών φαξ, πατήστε 1 για να επιλέξετε Ναι και, στη συνέχεια, επαναλάβετε το
βήµα 4 για κάθε αριθµό που θέλετε να µπλοκάρετε.

• Εάν ολοκληρώσετε, πατήστε 2 για να επιλέξετε Όχι.

Για να εισαγάγετε µη αυτόµατα έναν αριθµό για φραγή
1. Πατήστε Ρύθµιση.
2. Πατήστε 4 και έπειτα πατήστε 7.

Έτσι µπορείτε να επιλέξετε το Βασική ρύθµιση φαξ και, στη συνέχεια, το Ρύθµιση
Φραγής ανεπιθύµητων φαξ.

3. Πατήστε 1 και στη συνέχεια 2.
Έτσι µπορείτε να επιλέξετε το Προσθήκη αριθ. σε λίστα ανεπιθ. και, στη συνέχεια,
το Εισαγωγή αριθµού.
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4. Χρησιµοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε έναν αριθµό φαξ για φραγή και
κατόπιν πατήστε OK.
Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τον αριθµό φαξ όπως εµφανίζεται στην οθόνη και όχι όπως
εµφανίζεται στην κεφαλίδα του φαξ που λάβατε, καθώς αυτοί οι αριθµοί µπορεί να
διαφέρουν.

5. Όταν εµφανιστεί το µήνυµα Εισαγ. άλλου; κάντε ένα από τα εξής:
• Εάν θέλετε να προσθέσετε κι άλλο αριθµό φαξ στη λίστα των ανεπιθύµητων

αριθµών φαξ, πατήστε το 1 για να επιλέξετε Ναι και, στη συνέχεια, επαναλάβετε
το βήµα 4 για κάθε αριθµό στον οποίο θέλετε να εφαρµόσετε φραγή.

• Μόλις τελειώσετε, πατήστε το 2 για να επιλέξετε Όχι.

Κατάργηση αριθµών από τη λίστα ανεπιθύµητων αριθµών φαξ
Εάν δεν θέλετε πλέον να εφαρµόζετε φραγή σε έναν αριθµό φαξ, µπορείτε να
καταργήσετε τον αριθµό από τη λίστα ανεπιθύµητων αριθµών φαξ.

Για να αφαιρέσετε αριθµούς από τη λίστα ανεπιθύµητων αριθµών φαξ
1. Πατήστε Ρύθµιση.
2. Πατήστε 4 και έπειτα πατήστε 7.

Ενεργοποιείται η ρύθµιση Βασική ρύθµιση φαξ και, στη συνέχεια, η ρύθµιση
Ρύθµιση Φραγής ανεπιθύµητων φαξ.

3. Πατήστε 2.
Ενεργοποιείται η ρύθµιση Αφαίρεση αριθ. από λίστα ανεπ..

4. Πατήστε  για να πραγµατοποιήσετε κύλιση στους αριθµούς που έχετε µπλοκάρει.
Όταν εµφανιστεί ο αριθµός που θέλετε να αφαιρέσετε, πατήστε OK για να τον
επιλέξετε.

5. Όταν εµφανιστεί το µήνυµα ∆ιαγραφή άλλου;, κάντε ένα από τα εξής:
• Εάν θέλετε να προσθέσετε κι άλλο αριθµό φαξ στη λίστα των ανεπιθύµητων

αριθµών φαξ, πατήστε 1 για να επιλέξετε Ναι και, στη συνέχεια, επαναλάβετε το
βήµα 4 για κάθε αριθµό που θέλετε να µπλοκάρετε.

• Εάν ολοκληρώσετε, πατήστε 2 για να επιλέξετε Όχι.

Φαξ µέσω του Internet µε χρήση τηλεφώνου IP
Μπορείτε να γίνετε συνδροµητής σε µια οικονοµική τηλεφωνική εταιρεία που να σας δίνει
τη δυνατότητα να στέλνετε και να λαµβάνετε φαξ από τη συσκευή HP All-in-One
χρησιµοποιώντας το Internet. Αυτή τη µέθοδος λέγεται Πρωτόκολλο φαξ µέσω Internet
(FoIP). Πιθανόν να χρησιµοποιείτε υπηρεσία FoIP (παρεχόµενη από την τηλεφωνική σας
εταιρεία) εάν:

• Καλείτε έναν ειδικό κωδικό πρόσβασης µαζί µε τον αριθµό φαξ ή
• Έχετε µια µονάδα µετατροπέα IP, η οποία παρέχει σύνδεση στο Internet και διαθέτει

αναλογικές τηλεφωνικές θύρες για σύνδεση φαξ.
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Σηµείωση Η αποστολή και η λήψη φαξ είναι δυνατή µόνο αφού έχετε συνδέσει ένα
καλώδιο τηλεφώνου στη θύρα 1-LINE στο πίσω µέρος της συσκευής HP All-in-One.
Αυτό σηµαίνει ότι η σύνδεση στο Internet πρέπει να γίνει είτε µέσω µονάδας
µετατροπέα (η οποία διαθέτει κοινές αναλογικές τηλεφωνικές υποδοχές για συνδέσεις
φαξ) ή µέσω της τηλεφωνικής σας εταιρείας.

Η υπηρεσία FoIP ενδέχεται να µην λειτουργεί κανονικά όταν η συσκευή HP All-in-One
στέλνει και λαµβάνει φαξ σε υψηλή ταχύτητα (33.600 bps). Εάν αντιµετωπίσετε
προβλήµατα κατά την αποστολή και λήψη φαξ, χρησιµοποιήστε µικρότερη ταχύτητα φαξ.
Αυτό µπορείτε να το επιτύχετε αλλάζοντας τη ρύθµιση Ταχύτητα φαξ από Γρήγορη
(προεπιλεγµένη ρύθµιση) σε Μεσαία.

Πρέπει επίσης να ρωτήσετε την τηλεφωνική σας εταιρεία για να βεβαιωθείτε ότι η
τηλεφωνική τους υπηρεσία στο Internet υποστηρίζει λειτουργία φαξ. Εάν δεν υποστηρίζει
φαξ, µπορεί κατά διαστήµατα να αντιµετωπίζετε προβλήµατα, όταν προσπαθείτε να
στείλετε και να λάβετε φαξ µέσω του Internet.

Σχετικά θέµατα
Ρύθµιση ταχύτητας φαξ

Εκτύπωση αναφορών
Μπορείτε να ρυθµίσετε τη συσκευή HP All-in-One ώστε να εκτυπώνει αυτόµατα αναφορές
σφαλµάτων εκτύπωσης και αναφορές επιβεβαίωσης για κάθε φαξ που στέλνετε και
λαµβάνετε. Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε αναφορές συστήµατος µε µη αυτόµατο
τρόπο, ανάλογα µε τις ανάγκες. Αυτές οι αναφορές παρέχουν χρήσιµες πληροφορίες
συστήµατος για τη συσκευή HP All-in-One.

Από προεπιλογή, η συσκευή HP All-in-One έχει ρυθµιστεί να εκτυπώνει µια αναφορά
µόνο εάν υπάρχει πρόβληµα µε την αποστολή ή τη λήψη φαξ. Ένα µήνυµα επιβεβαίωσης,
το οποίο υποδεικνύει εάν η αποστολή του φαξ πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία,
εµφανίζεται στιγµιαία στην οθόνη µετά από κάθε συναλλαγή.

Αυτή η ενότητα περιλαµβάνει τα παρακάτω θέµατα:
• Εκτύπωση αναφορών επιβεβαίωσης φαξ
• Εκτύπωση αναφορών σφαλµάτων φαξ
• Εκτύπωση αρχείου καταγραφής φαξ
• Εκτύπωση άλλων αναφορών

Εκτύπωση αναφορών επιβεβαίωσης φαξ
Εάν χρειάζεστε έντυπη επιβεβαίωση ότι η αποστολή των φαξ σας πραγµατοποιήθηκε µε
επιτυχία, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να ενεργοποιήσετε την επιβεβαίωση φαξ
πριν την αποστολή φαξ. Επιλέξτε Με την αποστολή φαξ ή Αποστολή & λήψη.

Η προεπιλεγµένη ρύθµιση επιβεβαίωσης φαξ είναι Απενεργοποίηση. Αυτό σηµαίνει ότι
η συσκευή HP All-in-One δεν θα εκτυπώνει αναφορά επιβεβαίωσης για κάθε φαξ που
στέλνετε ή λαµβάνετε. Ένα µήνυµα επιβεβαίωσης, το οποίο υποδεικνύει εάν η αποστολή
του φαξ πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία, εµφανίζεται για λίγο στην οθόνη µετά από κάθε
συναλλαγή.
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Για να ενεργοποιήσετε την επιβεβαίωση φαξ από τον πίνακα ελέγχου
1. Πατήστε Ρύθµιση.
2. Πατήστε 2 και στη συνέχεια 3.

Έτσι µπορείτε να επιλέξετε Αναφορά εκτύπωσης και, στη συνέχεια, Επιβεβαίωση
φαξ.

3. Πατήστε  για να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω και, στη συνέχεια, πατήστε OK.

Απενεργοποίησ
η

∆εν εκτυπώνει αναφορά επιβεβαίωσης φαξ όταν στέλνετε και λαµβάνετε
ένα φαξ µε επιτυχία. Αυτή είναι η προεπιλεγµένη ρύθµιση.

Με την αποστολή
φαξ

Εκτυπώνει µια αναφορά επιβεβαίωσης φαξ για κάθε φαξ που στέλνετε.

Με τη λήψη φαξ Εκτυπώνει µια αναφορά επιβεβαίωσης φαξ για κάθε φαξ που
λαµβάνετε.

Αποστολή &
λήψη

Εκτυπώνει µια αναφορά επιβεβαίωσης φαξ για κάθε φαξ που στέλνετε
και λαµβάνετε.

Συµβουλή Εάν επιλέξετε Με την αποστολή φαξ ή Αποστολή & λήψη και
σαρώσετε το φαξ για αποστολή από τη µνήµη, µπορείτε να συµπεριλάβετε µια
εικόνα της πρώτης σελίδας του φαξ στην αναφορά Επιβεβαίωση αποστολής
φαξ. Πατήστε Ρύθµιση, πατήστε 2 και στη συνέχεια πατήστε ξανά το 2. Επιλέξτε
Αναµµένες από το µενού Εικόνα σε Αναφ. αποστ. φαξ.

Εκτύπωση αναφορών σφαλµάτων φαξ
Μπορείτε να διαµορφώσετε τη συσκευή HP All-in-One ώστε να εκτυπώνει αυτόµατα µια
αναφορά όταν παρουσιάζεται σφάλµα κατά τη µετάδοση ή τη λήψη φαξ.

Για να ρυθµίσετε τη συσκευή HP All-in-One να εκτυπώνει αυτόµατα αναφορές
σφαλµάτων φαξ
1. Πατήστε Ρύθµιση.
2. Πατήστε 2 και στη συνέχεια 3.

Ενεργοποιείται η ρύθµιση Αναφορά εκτύπωσης και, στη συνέχεια, η ρύθµιση
Αναφορά σφαλµάτων φαξ.

3. Πατήστε  για να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω και, στη συνέχεια, πατήστε OK.

Αποστολή &
λήψη

Η αναφορά εκτυπώνεται κάθε φορά που παρουσιάζεται οποιοδήποτε
σφάλµα φαξ. Αυτή είναι η προεπιλεγµένη ρύθµιση.

Απενεργοποίησ
η

∆εν εκτυπώνεται καµία αναφορά σφαλµάτων φαξ.

Με την αποστολή
φαξ

Η αναφορά εκτυπώνεται κάθε φορά που παρουσιάζεται σφάλµα
µετάδοσης.

Με τη λήψη φαξ Η αναφορά εκτυπώνεται κάθε φορά που παρουσιάζεται σφάλµα λήψης.

Εκτύπωση αρχείου καταγραφής φαξ
Το αρχείο καταγραφής φαξ σάς δίνει τη δυνατότητα να εκτυπώσετε ένα αρχείο
καταγραφής για τις τελευταίες 30 περίπου συναλλαγές φαξ. Εάν µια συναλλαγή φαξ
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παρουσίασε σφάλµα, το σφάλµα υποδεικνύεται µε έναν κωδικό σφάλµατος στο αρχείο
καταγραφής φαξ.

Εάν χρειάζεται, (για παράδειγµα για λόγους ασφαλείας), µπορείτε εύκολα να διαγράψετε
ολόκληρο το αρχείο καταγραφής από τη µνήµη. Με αυτή την ενέργεια, από τη µνήµη
διαγράφονται και όλα τα αποθηκευµένα φαξ.

Για να εκτυπώσετε το αρχείο καταγραφής φαξ από τον πίνακα ελέγχου
1. Πατήστε Ρύθµιση.
2. Πατήστε 2 και στη συνέχεια 6.

Ενεργοποιείται η ρύθµιση Αναφορά εκτύπωσης και, στη συνέχεια, εκτυπώνεται το
αρχείο καταγραφής φαξ.

Για να διαγράψετε το αρχείο καταγραφής φαξ από τη µνήµη
1. Πατήστε Ρύθµιση.
2. Πατήστε 6 και στη συνέχεια 7.

Ενεργοποιείται η ρύθµιση Εργαλεία και, στη συνέχεια, η ρύθµιση ∆ιαγρ. αρχείου
καταγραφής φαξ.
Το αρχείο καταγραφής φαξ και τυχόν φαξ που είναι αποθηκευµένα στη µνήµη
διαγράφονται.

Εκτύπωση άλλων αναφορών
Μπορείτε να δηµιουργήσετε αναφορές µε µη αυτόµατο τρόπο για τη συσκευή
HP All-in-One, όπως για την κατάσταση του τελευταίου φαξ που στείλατε, µια λίστα µε
τις καταχωρηµένες γρήγορες κλήσεις ή µια αναφορά ελέγχου λειτουργίας για σκοπούς
διάγνωσης.

Για να εκτυπώσετε αναφορές από τον πίνακα ελέγχου
1. Πατήστε Ρύθµιση και, στη συνέχεια, πατήστε το 2.

Ενεργοποιείται η ρύθµιση Αναφορά εκτύπωσης.
2. Πατήστε  για να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω και, στη συνέχεια, πατήστε OK.

Επιβεβαίωση
φαξ

Μπορείτε να ρυθµίσετε τις αναφορές επιβεβαίωσης φαξ για αυτόµατη
εκτύπωση.

Συµβουλή Εάν επιλέξετε Με την αποστολή φαξ ή Αποστολή &
λήψη και σαρώσετε το φαξ για αποστολή από τη µνήµη, µπορείτε να
συµπεριλάβετε µια εικόνα της πρώτης σελίδας του φαξ στην αναφορά
Επιβεβαίωση αποστολής φαξ. Πατήστε Ρύθµιση, πατήστε 2 και στη
συνέχεια πατήστε ξανά το 2. Επιλέξτε Αναµµένες από το µενού Εικόνα
σε Αναφ. αποστ. φαξ.

Αναφορά
σφαλµάτων φαξ

Μπορείτε να ρυθµίσετε τις αναφορές σφαλµάτων φαξ για αυτόµατη
εκτύπωση.

Αναφορά
ελέγχου
λειτουργίας

Εκτυπώνει µια αναφορά για να σάς βοηθήσει στη διάγνωση
προβληµάτων εκτύπωσης και ευθυγράµµισης. Αυτή η αναφορά
περιέχει επίσης πολύτιµες πληροφορίες σε περίπτωση που χρειαστεί
να καλέσετε την Υποστήριξη HP.
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Τελευταία
συναλλαγή

Εκτυπώνει λεπτοµέρειες για την τελευταία συναλλαγή φαξ.

Αρχείο
καταγραφής φαξ

Εκτυπώνει ένα αρχείο καταγραφής των τελευταίων 30 συναλλαγών φαξ
περίπου.

Λίστα γρήγορων
κλήσεων

Εκτυπώνει µια λίστα µε τις προγραµµατισµένες καταχωρήσεις
γρήγορης κλήσης. Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε την αυτή
επιλέγοντας Εκτύπ. λίστας γρήγορων κλήσεων από το µενού
Ρύθµιση γρήγορης κλήσης. Για να κάνετε το παραπάνω, πατήστε
Ρύθµιση, το 2 και, στη συνέχεια πατήστε το 4.

Αναφορά
αναγνώρισης
κλήσης

Εάν είστε συνδροµητής σε µια υπηρεσία αναγνώρισης κλήσης
προσφερόµενη από την τηλεφωνική σας εταιρεία, αυτή η αναφορά
εκτυπώνει µια λίστα µε τις 30 περίπου τελευταίες κλήσεις φαξ που
λάβατε. Η αναφορά εµφανίζει αριθµό τηλεφώνου, ηµεροµηνία και ώρα,
και, ανάλογα µε τη µορφή που η τηλεφωνική εταιρεία χρησιµοποιεί για
τη µετάδοση στοιχείων αναγνώρισης κλήσης, µπορεί να περιλαµβάνει
και το όνοµα του αποστολέα.

Σηµείωση Η λειτουργία αυτή δεν υποστηρίζεται σε όλες τις χώρες/
περιοχές. Εάν δεν υποστηρίζεται στη χώρα/περιοχή σας, η επιλογή
Αναφορά αναγνώρισης κλήσης δεν εµφανίζεται στο µενού Αναφορά
εκτύπωσης.

Λίστα ανεπιθ.φαξ Εάν είστε συνδροµητής σε µια υπηρεσία αναγνώρισης καλούντος
προσφερόµενη από την τηλεφωνική σας εταιρεία και έχετε ορίσει
αριθµούς φαξ ως ανεπιθύµητους αριθµούς φαξ, αυτή η αναφορά
εκτυπώνει µια λίστα µε τους αριθµούς τηλεφώνου που έχετε µπλοκάρει.
(Ο µέγιστος αριθµός φαξ που µπορείτε να µπλοκάρετε διαφέρει ανά
µοντέλο.)

Σηµείωση Η λειτουργία αυτή δεν υποστηρίζεται σε όλες τις χώρες/
περιοχές. Εάν δεν υποστηρίζεται στη χώρα/περιοχή σας, η επιλογή
Λίστα ανεπιθ.φαξ δεν εµφανίζεται στο µενού Αναφορά εκτύπωσης.

Σχετικά θέµατα
• Εκτύπωση αναφορών επιβεβαίωσης φαξ
• Εκτύπωση αναφορών σφαλµάτων φαξ
• Εκτύπωση αρχείου καταγραφής φαξ
• Εκτύπωση αναφοράς ελέγχου λειτουργίας
• Μπλοκάρισµα ανεπιθύµητων αριθµών φαξ

∆ιακοπή φαξ
Μπορείτε να ακυρώσετε την αποστολή ή τη λήψη φαξ οποιαδήποτε στιγµή.

Για να διακόψετε ένα φαξ από τον πίνακα ελέγχου
▲ Πατήστε Άκυρο στον πίνακα ελέγχου για να διακόψετε την αποστολή ή τη λήψη ενός

φαξ. Εάν το HP All-in-One δεν σταµατά την αποστολή ή τη λήψη φαξ, πατήστε ξανά
Άκυρο.
Η συσκευή HP All-in-One εκτυπώνει τις σελίδες που έχει ήδη ξεκινήσει να εκτυπώνει
και στη συνέχεια ακυρώνει το υπόλοιπο φαξ. Η διαδικασία αυτή µπορεί να διαρκέσει
µερικά λεπτά.
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Για να ακυρώσετε την κλήση ενός αριθµού
▲ Πατήστε Άκυρο για να ακυρώσετε την κλήση του τρέχοντος αριθµού.
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11 Συντήρηση της συσκευής
HP All-in-One
Το HP All-in-One δεν απαιτεί ιδιαίτερη συντήρηση. Κατά διαστήµατα θα πρέπει να
καθαρίζετε τη γυάλινη επιφάνεια και το κάλυµµα, για να αφαιρείτε τη σκόνη και να
διασφαλίζετε ότι τα αντίγραφα και οι σαρώσεις σας θα είναι καθαρά. Κατά καιρούς θα
πρέπει επίσης να αντικαθιστάτε, να ευθυγραµµίζετε ή να καθαρίζετε τα δοχεία µελάνης.
Αυτή η ενότητα παρέχει οδηγίες για τη διατήρηση του HP All-in-One σε άψογη κατάσταση
λειτουργίας. Εκτελέστε αυτές τις απλές διαδικασίες συντήρησης ανάλογα µε τις
απαιτήσεις.

Αυτή η ενότητα περιλαµβάνει τα παρακάτω θέµατα:

• Καθαρισµός της συσκευής HP All-in-One
• Έλεγχος των εκτιµώµενων επιπέδων µελάνης
• Εκτύπωση αναφοράς ελέγχου λειτουργίας
• Εργασία µε τα δοχεία µελάνης

Καθαρισµός της συσκευής HP All-in-One
Προκειµένου να είστε βέβαιοι ότι τα αντίγραφα και οι σαρώσεις σας θα είναι καθαρά, ίσως
χρειαστεί να καθαρίσετε τη γυάλινη επιφάνεια και την πίσω όψη του καλύµµατος.
Μπορείτε επίσης να ξεσκονίσετε το εξωτερικό της συσκευής HP All-in-One.

Αυτή η ενότητα περιλαµβάνει τα παρακάτω θέµατα:

• Καθαρισµός της γυάλινης επιφάνειας
• Καθαρισµός πίσω όψης καλύµµατος
• Καθαρισµός της εξωτερικής επιφάνειας
• Καθαρισµός αυτόµατου τροφοδότη εγγράφων

Καθαρισµός της γυάλινης επιφάνειας
Εάν η κύρια επιφάνεια της γυάλινης επιφάνειας είναι βρώµικη από δαχτυλιές,
µουτζούρες, τρίχες και σκόνη, η ταχύτητα απόδοσης µειώνεται και επηρεάζεται η ακρίβεια
ορισµένων λειτουργιών, όπως της λειτουργίας Fit to Page (Προσαρµογή στη σελίδα).
Εκτός από την κύρια γυάλινη επιφάνεια, µπορεί να πρέπει να καθαρίσετε τη µικρή γυάλινη
λωρίδα στο εσωτερικό του αυτόµατου τροφοδότη εγγράφων. Εάν η γυάλινη λωρίδα στο
εσωτερικό του αυτόµατου τροφοδότη εγγράφων είναι λερωµένη, µπορεί να
δηµιουργηθούν ραβδώσεις.
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Για να καθαρίσετε τη γυάλινη επιφάνεια
1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή HP All-in-One, και σηκώστε το κάλυµµα.
2. Καθαρίστε τη γυάλινη επιφάνεια µε ένα µαλακό πανί ή σφουγγάρι ελαφρά βουτηγµένο

σε καθαριστικό για γυάλινες επιφάνειες.

Προσοχή Μην χρησιµοποιείτε λειαντικά, ασετόν, βενζίνη ή τετραχλωρίδιο του
άνθρακα στη γυάλινη επιφάνεια, διότι µπορεί να καταστραφεί. Μην ρίχνετε ή
ψεκάζετε υγρά απευθείας επάνω στη γυάλινη επιφάνεια. Το υγρό µπορεί να
εισέλθει κάτω από τη γυάλινη επιφάνεια και να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.

3. Σκουπίστε τη γυάλινη επιφάνεια µε στεγνό, µαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι για
προστασία από τους λεκέδες.

4. Ενεργοποιήστε το HP All-in-One.

Καθαρισµός πίσω όψης καλύµµατος
Είναι πιθανό να συσσωρευτεί σκόνη στο λευκό πίσω κάλυµµα εγγράφων που βρίσκεται
κάτω από το κάλυµµα στη συσκευή HP All-in-One.

Για να καθαρίσετε την πίσω όψη του καλύµµατος
1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή HP All-in-One, αποσυνδέστε το καλώδιο και σηκώστε

το κάλυµµα.

Σηµείωση Ανάλογα µε το πόση ώρα είναι αποσυνδεδεµένη η συσκευή
HP All-in-One, η ηµεροµηνία και η ώρα ενδέχεται να διαγραφούν. Θα πρέπει να
ρυθµίσετε ξανά την ηµεροµηνία και την ώρα, όταν ξανασυνδέσετε το καλώδιο στη
συσκευή.

2. Καθαρίστε το λευκό πίσω κάλυµµα εγγράφων µε ένα µαλακό πανί ή σφουγγάρι που
είναι ελαφρά βουτηγµένο σε σαπούνι και ζεστό νερό.
Καθαρίστε απαλά την πίσω όψη για να αφαιρέσετε τα υπολείµµατα. Μην τρίβετε την
πίσω όψη του καλύµµατος.

3. Σκουπίστε την πίσω όψη µε στεγνό, µαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι.

Προσοχή Μη χρησιµοποιείτε σφουγγάρια καθαρισµού από χαρτί, καθώς
µπορεί να χαράξουν την επιφάνεια.

4. Εάν απαιτείται επιπλέον καθαρισµός, επαναλάβετε τα προηγούµενα βήµατα
χρησιµοποιώντας ισοπροπυλική αλκοόλη (καθαρό οινόπνευµα) και σκουπίζοντας
την πίσω όψη σχολαστικά µε ένα βρεγµένο πανί για να αφαιρέσετε τα υπολείµµατα
αλκοόλης.

Προσοχή Προσέξτε να µη χυθεί οινόπνευµα στη γυάλινη επιφάνεια ή στο
εξωτερικό του HP All-in-One, αφού έτσι µπορεί να προκληθεί βλάβη στη συσκευή.

Καθαρισµός της εξωτερικής επιφάνειας
Χρησιµοποιήστε ένα µαλακό ύφασµα ή ένα ελαφρά νοτισµένο σφουγγάρι για να
σκουπίσετε τη σκόνη, τις µουτζούρες και τους λεκέδες. Το εσωτερικό της συσκευής

Κεφάλαιο 11

118 Συντήρηση της συσκευής HP All-in-One



HP All-in-One δεν απαιτεί καθάρισµα. Φροντίζετε να µην πέφτουν υγρά στον πίνακα
ελέγχου και στο εσωτερικό της συσκευής HP All-in-One.

Προσοχή Για να αποφύγετε βλάβη στο εξωτερικό της συσκευής HP All-in-One, µη
χρησιµοποιείτε οινόπνευµα ή καθαριστικά προϊόντα µε βάση το οινόπνευµα.

Καθαρισµός αυτόµατου τροφοδότη εγγράφων
Εάν ο αυτόµατος τροφοδότης εγγράφων τραβά πολλές σελίδες ή εάν δεν τραβά απλό
χαρτί, µπορείτε να καθαρίσετε τους κυλίνδρους ή το διαχωριστικό. Ανασηκώστε το
κάλυµµα του αυτόµατου τροφοδότη εγγράφων για να αποκτήσετε πρόσβαση στο
µηχανισµό τροφοδοσίας στο εσωτερικό του αυτόµατου τροφοδότη, καθαρίστε τους
κυλίνδρους ή το διαχωριστικό και κλείστε το κάλυµµα.

Για να καθαρίσετε τους κυλίνδρους ή το διαχωριστικό
1. Αφαιρέστε όλα τα πρωτότυπα από το δίσκο του τροφοδότη εγγράφων.
2. Ανασηκώστε το κάλυµµα του αυτόµατου τροφοδότη εγγράφων (1).

Θα έχετε εύκολη πρόσβαση στους κυλίνδρους (2) και το διαχωριστικό (3), όπως
εικονίζεται παρακάτω.

1 Κάλυµµα αυτόµατου τροφοδότη εγγράφων

2 Κύλινδροι

3 ∆ιαχωριστικό

3. Νοτίστε ελαφρά ένα καθαρό ύφασµα χωρίς χνούδι µε απιονισµένο νερό και
στραγγίξτε το.
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4. Με το νοτισµένο ύφασµα καθαρίστε τα υπολείµµατα από τους κυλίνδρους ή το
διαχωριστικό.

Σηµείωση Εάν τα υπολείµµατα δεν καθαρίζουν µε απιονισµένο νερό, δοκιµάστε
να τα καθαρίσετε µε ισοπροπυλική αλκοόλη (καθαρό οινόπνευµα).

5. Κλείστε το κάλυµµα του αυτόµατου τροφοδότη εγγράφων.
Για να καθαρίσετε τη γυάλινη λωρίδα στο εσωτερικό του αυτόµατου τροφοδότη
εγγράφων
1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή HP All-in-One και βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας από

την πρίζα.

Σηµείωση Ανάλογα µε το πόση ώρα είναι αποσυνδεδεµένη η συσκευή
HP All-in-One, η ηµεροµηνία και η ώρα ενδέχεται να διαγραφούν. Θα πρέπει να
ρυθµίσετε ξανά την ηµεροµηνία και την ώρα, όταν ξανασυνδέσετε το καλώδιο στη
συσκευή.

2. Ανασηκώστε το κάλυµµα του αυτόµατου τροφοδότη εγγράφων.

3. Ανασηκώστε το κάλυµµα σαν να επρόκειτο να τοποθετήσετε ένα πρωτότυπο στη
γυάλινη επιφάνεια.

4. Ανασηκώστε το µηχανισµό του αυτόµατου τροφοδότη εγγράφων.
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Κάτω από τον αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων υπάρχει µια γυάλινη λωρίδα.

5. Καθαρίστε τη γυάλινη λωρίδα µε ένα µαλακό πανί ή σφουγγάρι ελαφρά βουτηγµένο
σε καθαριστικό για γυάλινες επιφάνειες.

Προσοχή Μην χρησιµοποιείτε λειαντικά, ασετόν, βενζίνη ή τετραχλωρίδιο του
άνθρακα στη γυάλινη επιφάνεια, διότι µπορεί να καταστραφεί. Μην ρίχνετε ή
ψεκάζετε υγρά απευθείας επάνω στη γυάλινη επιφάνεια. Το υγρό µπορεί να
εισέλθει κάτω από τη γυάλινη επιφάνεια και να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.

6. Χαµηλώστε το µηχανισµό του αυτόµατου τροφοδότη εγγράφων και κλείστε το
κάλυµµα του αυτόµατου τροφοδότη εγγράφων.

7. Κλείστε το κάλυµµα.
8. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη συσκευή

HP All-in-One.

Έλεγχος των εκτιµώµενων επιπέδων µελάνης
Μπορείτε εύκολα να ελέγξετε το επίπεδο µελάνης, ώστε να καθορίσετε πόσο σύντοµα
θα χρειαστεί να αντικαταστήσετε ένα δοχείο µελάνης. Το επίπεδο µελάνης δείχνει κατά
προσέγγιση την ποσότητα µελάνης που αποµένει στα δοχεία.

Συµβουλή Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε µια αναφορά αυτόµατου ελέγχου για να
διαπιστώσετε αν τα δοχεία µελάνης χρειάζονται αντικατάσταση.

Σηµείωση Το HP All-in-One µπορεί να εντοπίσει µόνο τα επίπεδα µελάνης για
γνήσια δοχεία µελάνης HP. Τα επίπεδα µελάνης σε δοχεία που έχουν επαναπληρωθεί
ή έχουν χρησιµοποιηθεί σε άλλες συσκευές ενδέχεται να µην εµφανίζονται µε
ακρίβεια.

Σηµείωση Η εµφανιζόµενη στάθµη µελανιού αποτελεί µια απλή εκτίµηση. Ο
πραγµατικός όγκος µελανιού ενδεχοµένως να διαφοροποιείται.
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Για να ελέγξετε τα επίπεδα µελάνης από το λογισµικό Κέντρο λειτουργιών HP
1. Στο Κέντρο λειτουργιών HP κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθµίσεις, τοποθετήστε το

δείκτη στη επιλογή Ρυθµίσεις εκτύπωσης και κάντε κλικ στο Εργαλειοθήκη
εκτυπωτή.

Σηµείωση Μπορείτε επίσης να ανοίξετε την Εργαλειοθήκη εκτυπωτή από το
πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες εκτύπωσης. Στο πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες
εκτύπωσης, κάντε κλικ στην καρτέλα Υπηρεσίες και στη συνέχεια κάντε κλικ
στην καρτέλα Εκτέλεση εργασιών σέρβις σε αυτήν τη συσκευή.

Εµφανίζεται η Εργαλειοθήκη εκτυπωτή.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Εκτιµώµενα επίπεδα µελάνης.

Εµφανίζονται τα εκτιµώµενα επίπεδα µελάνης για τα δοχεία.

Σχετικά θέµατα
Εκτύπωση αναφοράς ελέγχου λειτουργίας

Εκτύπωση αναφοράς ελέγχου λειτουργίας
Εάν αντιµετωπίζετε προβλήµατα µε την εκτύπωση, εκτυπώστε µια αναφορά ελέγχου
λειτουργίας προτού αντικαταστήσετε τα δοχεία µελάνης. Η αναφορά αυτή προσφέρει
χρήσιµες πληροφορίες για διάφορα θέµατα της συσκευής, συµπεριλαµβανοµένων και
των δοχείων µελάνης.

Για να εκτυπώσετε µια αναφορά ελέγχου λειτουργίας
1. Τοποθετήστε αχρησιµοποίητο, απλό, λευκό χαρτί letter, A4 ή legal στο δίσκο εισόδου.
2. Πατήστε Ρύθµιση.
3. Πατήστε 2 και µετά πατήστε 4.

Έτσι µπορείτε να επιλέξετε το Αναφορά εκτύπωσης και, στη συνέχεια, το Αναφορά
ελέγχου λειτουργίας.
Η συσκευή HP All-in-One εκτυπώνει µια αναφορά ελέγχου λειτουργίας, η οποία
µπορεί να υποδείξει την πηγή του προβλήµατος εκτύπωσης. Παρακάτω εικονίζεται
ένα παράδειγµα της περιοχής ελέγχου µελάνης στην αναφορά.

4. Βεβαιωθείτε ότι οι γραµµές χρώµατος εκτείνονται σε όλη τη σελίδα.

Εάν η µαύρη γραµµή λείπει, αν είναι ξεθωριασµένη, παρουσιάζει ραβδώσεις ή
γραµµές, ενδέχεται να υπάρχει πρόβληµα µε το δοχείο µαύρης µελάνης στη δεξιά
υποδοχή.
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Εάν κάποια από τις υπόλοιπες τρεις γραµµές λείπει, αν είναι ξεθωριασµένη,
παρουσιάζει ραβδώσεις ή γραµµές, ενδέχεται να υπάρχει πρόβληµα µε το δοχείο
µελάνης τριών χρωµάτων στην αριστερή υποδοχή.

Εάν οι γραµµές χρωµάτων δεν εµφανίζονται σε µαύρο, κυανό, µατζέντα και κίτρινο,
µπορεί να πρέπει να καθαρίσετε τα δοχεία µελάνης. Εάν το πρόβληµα δεν επιλύεται
µε τον καθαρισµό των δοχείων µελάνης, ίσως πρέπει να αντικαταστήσετε τα δοχεία
µελάνης.

Σχετικά θέµατα
• Καθαρισµός δοχείων µελάνης
• Αντικατάσταση δοχείων µελάνης
• Ευθυγράµµιση δοχείων µελάνης

Εργασία µε τα δοχεία µελάνης
Για να εξασφαλίσετε την καλύτερη ποιότητα εκτύπωσης από τη συσκευή HP All-in-One,
πρέπει να εκτελείτε ορισµένες απλές εργασίες συντήρησης και, όταν λαµβάνετε
ειδοποίηση µε µήνυµα στην οθόνη, να αντικαθιστάτε τα δοχεία µελάνης.

Σηµείωση Το µελάνι των δοχείων χρησιµοποιείται µε αρκετούς διαφορετικούς
τρόπους κατά τη διαδικασία εκτύπωσης, συµπεριλαµβανοµένων της διαδικασίας
προετοιµασίας, η οποία προετοιµάζει τη συσκευή και τα δοχεία για εκτύπωση, καθώς
και της συντήρησης κεφαλών εκτύπωσης που διατηρεί καθαρά τα ακροφύσια και
οµαλή ροή µελανιού. Επιπλέον, έπειτα από τη χρήση του µελανιού αποµένουν
κάποια υπολείµµατα στο δοχείο.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/
inkusage.

Αυτή η ενότητα περιλαµβάνει τα παρακάτω θέµατα:

• Χειρισµός δοχείων µελάνης
• Αντικατάσταση δοχείων µελάνης
• Χρήση δοχείου µελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης
• Χρήση προστατευτικού δοχείου µελάνης
• Ευθυγράµµιση δοχείων µελάνης
• Καθαρισµός δοχείων µελάνης
• Καθαρισµός επαφών δοχείων µελάνης
• Καθαρισµός της περιοχής γύρω από τα ακροφύσια µελάνης
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Χειρισµός δοχείων µελάνης
Πριν αντικαταστήσετε ή καθαρίσετε ένα δοχείο µελάνης, θα πρέπει να γνωρίζετε τα
ονόµατα των εξαρτηµάτων και πώς να χειρίζεστε τα δοχεία µελάνης.

1 Χάλκινες επαφές

2 Πλαστική ταινία µε ροζ άκρα κοπής (πρέπει να αφαιρεθεί πριν την εγκατάσταση)

3 Ακροφύσια µελάνης κάτω από την ταινία

Κρατάτε τα δοχεία µελάνης από τις δύο µαύρες πλαστικές πλευρές µε την ετικέτα τους
προς τα πάνω. Μην αγγίζετε τις χάλκινες επαφές ή τα ακροφύσια µελάνης.

Σηµείωση Χειρίζεστε τα δοχεία µελάνης µε προσοχή. Εάν τα δοχεία µελάνης
πέσουν ή χτυπηθούν ενδέχεται να δηµιουργηθούν προσωρινά προβλήµατα
εκτύπωσης ή ακόµη και µόνιµη βλάβη.

Αντικατάσταση δοχείων µελάνης
Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες όταν η στάθµη της µελάνης είναι χαµηλή.

Σηµείωση Όταν το στάθµη µελανιού της κεφαλής εκτύπωσης είναι χαµηλή, στην
οθόνη εµφανίζεται ένα µήνυµα. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τη στάθµη των µελανιών
µε τη χρήση του λογισµικού HP Photosmart Studio (µόνο για χρήστες Mac) στον
υπολογιστή σας.

Σηµείωση Όταν το επίπεδο µελάνης των δοχείων είναι χαµηλό, στην οθόνη
εµφανίζεται ένα µήνυµα. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τα επίπεδα µελάνης
χρησιµοποιώντας την επιλογή Εργαλειοθήκη εκτυπωτή που είναι διαθέσιµη στο
λογισµικό Κέντρο λειτουργιών HP ή στο πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες εκτύπωσης
στον υπολογιστή σας.

Όταν στην οθόνη εµφανιστεί ένα µήνυµα χαµηλού επιπέδου µελάνης, βεβαιωθείτε ότι
έχετε διαθέσιµο ένα νέο δοχείο µελάνης προς αντικατάσταση. Θα πρέπει επίσης να
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αντικαθιστάτε τα δοχεία µελάνης όταν το κείµενο εκτυπώνεται αχνό ή όταν παρατηρείτε
προβλήµατα στην ποιότητα εκτύπωσης που σχετίζονται µε τα δοχεία µελάνης.

Για να παραγγείλετε δοχεία µελάνης για τη συσκευή HP All-in-One, επισκεφθείτε τη
διεύθυνση www.hp.com/learn/suresupply. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε χώρα/περιοχή,
ακολουθήστε τις οδηγίες για να επιλέξετε το προϊόν σας και κάντε κλικ σε έναν από τους
συνδέσµους αγοράς στη σελίδα.

Για να αντικαταστήσετε τα δοχεία µελάνης
1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP All-in-One είναι ενεργοποιηµένη.

Προσοχή Εάν η συσκευή HP All-in-One είναι απενεργοποιηµένη, όταν ανοίγετε
τη θύρα για να αποκτήσετε πρόσβαση στα δοχεία µελάνης, το HP All-in-One δεν
θα απελευθερώσει τα δοχεία για αλλαγή. Μπορεί να προκαλέσετε βλάβη στη
συσκευή HP All-in-One εάν τα δοχεία µελάνης δεν είναι ασφαλώς τοποθετηµένα
όταν επιχειρήσετε να τα αφαιρέσετε.

2. Ανοίξτε τη θύρα πρόσβασης του δοχείου µελάνης.
Ο φορέας δοχείων µελάνης θα πρέπει να µετακινηθεί στην ακραία δεξιά πλευρά της
συσκευής HP All-in-One. Εάν ο φορέας δοχείων µελάνης δεν µετακινηθεί στη δεξιά
πλευρά, κλείστε τη θύρα. Στη συνέχεια, απενεργοποιήστε το HP All-in-One, και θέστε
το ξανά σε λειτουργία.

3. Περιµένετε µέχρι ο φορέας των δοχείων µελάνης να παραµείνει σταθερός και
αθόρυβος και πιέστε ελαφρά ένα δοχείο µελάνης για να το απελευθερώσετε.
Εάν θέλετε να αντικαταστήσετε το δοχείο µελάνης τριών χρωµάτων, αφαιρέστε το
δοχείο µελάνης από την υποδοχή που βρίσκεται στα αριστερά.
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Εάν θέλετε να αντικαταστήσετε το δοχείο µαύρης µελάνης, αφαιρέστε το δοχείο
µελάνης από την υποδοχή που βρίσκεται στα δεξιά.

1 Υποδοχή για το δοχείο µελάνης τριών χρωµάτων

2 Υποδοχή για το δοχείο µαύρης µελάνης

4. Τραβήξτε το δοχείο µελάνης προς το µέρος σας ώσπου να βγει από την υποδοχή
του.

5. Εάν αφαιρείτε το δοχείο µελάνης επειδή έχει χαµηλά επίπεδα µελάνης ή καθόλου
µελάνη, ανακυκλώστε το. Το πρόγραµµα ανακύκλωσης αναλώσιµων HP Inkjet είναι
διαθέσιµο σε πολλές χώρες/περιοχές και σας δίνει τη δυνατότητα να ανακυκλώσετε
τα χρησιµοποιηµένα δοχεία µελάνης, χωρίς χρέωση. Για περισσότερες πληροφορίες,
επισκεφθείτε την παρακάτω τοποθεσία web:
www.hp.com/recycle
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6. Αφαιρέστε τη συσκευασία του νέου δοχείου µελάνης και προσέχοντας να αγγίξετε
µόνο το µαύρο πλαστικό, αφαιρέστε απαλά την πλαστική ταινία τραβώντας τη ροζ
προεξοχή.

1 Χάλκινες επαφές

2 Πλαστική ταινία µε ροζ προεξοχή (πρέπει να αφαιρεθεί πριν την εγκατάσταση)

3 Ακροφύσια µελάνης κάτω από την ταινία

Προσοχή Μην αγγίζετε τις χάλκινες επαφές ή τα ακροφύσια µελάνης. Εάν
αγγίξετε αυτά τα εξαρτήµατα, µπορεί να προκαλέσετε φραγή δοχείων µελάνης και
προβλήµατα στη µελάνη, καθώς και κακές ηλεκτρικές συνδέσεις.

7. Σύρετε το νέο δοχείο µελάνης προς τα εµπρός µέχρι να εισέλθει στην άδεια υποδοχή.
Στη συνέχεια, πιέστε απαλά το πάνω µέρος του δοχείου µελάνης προς τα εµπρός
µέχρι να ασφαλίσει µέσα στην υποδοχή.
Εάν θέλετε να τοποθετήσετε δοχείο µελάνης τριών χρωµάτων, σύρετέ το µέσα στην
αριστερή υποδοχή.
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Εάν θέλετε να τοποθετήσετε δοχείο µαύρης µελάνης, σύρετέ το µέσα στη δεξιά
υποδοχή.

8. Κλείστε τη θύρα πρόσβασης του δοχείου µελάνης.

9. Εάν εγκαταστήσετε ένα καινούριο δοχείο µελάνης, γίνεται εκκίνηση της διαδικασίας
ευθυγράµµισης δοχείου µελάνης.

10. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει απλό χαρτί στο δίσκο εισόδου και στη συνέχεια
πατήστε ΟΚ.
Η συσκευή HP All-in-One εκτυπώνει ένα φύλλο ευθυγράµµισης δοχείου µελάνης.

11. Τοποθετήστε το φύλλο ευθυγράµµισης δοχείου µελάνης µε την εκτυπωµένη όψη
προς τα πάνω και το επάνω µέρος της σελίδας πρώτο στο κέντρο του δίσκου του
τροφοδότη εγγράφων, και στην συνέχεια πατήστε OK.
Το HP All-in-One ευθυγραµµίζει τα δοχεία µελάνης. Ανακυκλώστε ή απορρίψτε το
φύλλο ευθυγράµµισης δοχείου µελάνης.
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Σχετικά θέµατα
• Έλεγχος των εκτιµώµενων επιπέδων µελάνης
• Παραγγελία δοχείων µελάνης

Χρήση δοχείου µελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης
Μπορείτε να βελτιώσετε την ποιότητα των έγχρωµων φωτογραφιών που εκτυπώνετε και
αντιγράφετε µε το HP All-in-One, αγοράζοντας ένα δοχείο µελάνης φωτογραφικής
εκτύπωσης. Αφαιρέστε το δοχείο µαύρης µελάνης και τοποθετήστε στη θέση του το
δοχείο µελάνης για φωτογραφικές εκτυπώσεις. Εάν εγκαταστήσετε το δοχείο µελάνης
τριών χρωµάτων και το δοχείο µελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης, έχετε ένα σύστηµα
έξι µελανών, το οποίο σάς παρέχει καλύτερη ποιότητα έγχρωµων φωτογραφιών.

Όταν θέλετε να εκτυπώσετε απλά κείµενα εγγράφων, τοποθετήστε το δοχείο µαύρης
µελάνης. Χρησιµοποιήστε ένα προστατευτικό εξάρτηµα για το δοχείο µελάνης, ή
αεροστεγή πλαστική συσκευασία, που θα διατηρεί το δοχείο µελάνης ασφαλές όταν αυτό
δεν χρησιµοποιείται.

Σχετικά θέµατα
• Παραγγελία δοχείων µελάνης
• Αντικατάσταση δοχείων µελάνης
• Χρήση προστατευτικού δοχείου µελάνης

Χρήση προστατευτικού δοχείου µελάνης
Σε ορισµένες χώρες/περιοχές, όταν αγοράζετε ένα δοχείο µελάνης φωτογραφικής
εκτύπωσης µπορεί να λάβετε επίσης ένα προστατευτικό δοχείου µελάνης. Σε άλλες
χώρες/περιοχές, το προστατευτικό δοχείου µελάνης συµπεριλαµβάνεται στη συσκευασία
του HP All-in-One. Εάν δεν συµπεριλαµβάνεται προστατευτικό δοχείου µελάνης ούτε στο
δοχείο µελάνης ούτε στο HP All-in-One, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε µια αεροστεγή
πλαστική συσκευασία για να προστατέψετε το δοχείο µελάνης.

Το εξάρτηµα προστασίας του δοχείου µελάνης έχει σχεδιαστεί για να κρατάει το δοχείο
µελάνης ασφαλές όταν αυτό δεν χρησιµοποιείται και για να το εµποδίζει από το να
στεγνώσει. Όποτε αφαιρείτε ένα δοχείο µελάνης από τη συσκευή HP All-in-One µε σκοπό
να το χρησιµοποιήσετε αργότερα, αποθηκεύετέ το στο προστατευτικό δοχείου µελάνης.
Για παράδειγµα, αν αποφασίσετε να αφαιρέσετε το δοχείο µαύρης µελάνης για να
εκτυπώσετε φωτογραφίες υψηλής ποιότητας µε τα δοχεία µελάνης φωτογραφικής
εκτύπωσης και τριών χρωµάτων, αποθηκεύστε το στο προστατευτικό δοχείου µελάνης.
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Για να τοποθετήσετε το δοχείο µελάνης στο προστατευτικό του εξάρτηµα
▲ Τοποθετήστε το δοχείο µελάνης στο προστατευτικό του σε ελαφριά γωνία και

ασφαλίστε το στη σωστή θέση.

Για να αφαιρέσετε το δοχείο µελάνης από το προστατευτικό του δοχείου µελάνης
▲ Πιέστε το επάνω µέρος του προστατευτικού προς τα κάτω για να απελευθερώσετε

το δοχείο µελάνης και µετά αφαιρέστε µε προσοχή το δοχείο µελάνης.

Ευθυγράµµιση δοχείων µελάνης
Το HP All-in-One σάς ζητά να ευθυγραµµίσετε τα δοχεία κάθε φορά που τοποθετείτε ή
αντικαθιστάτε ένα δοχείο µελάνης. Μπορείτε επίσης να ευθυγραµµίσετε τα δοχεία
µελάνης οποιαδήποτε στιγµή από τον πίνακα ελέγχου ή χρησιµοποιώντας το λογισµικό
που εγκαταστήσατε µε το HP All-in-One. Η ευθυγράµµιση των δοχείων µελάνης
εξασφαλίζει εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας.

Σηµείωση Εάν αφαιρέσετε και εγκαταστήσετε εκ νέου το ίδιο δοχείο µελάνης, η
συσκευή HP All-in-One δεν θα σας ζητήσει να πραγµατοποιήσετε ευθυγράµµιση των
δοχείων µελάνης. Η συσκευή HP All-in-One θυµάται τις τιµές ευθυγράµµισης για το
συγκεκριµένο δοχείο µελάνης, έτσι δεν χρειάζεται να το ευθυγραµµίσετε ξανά.
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Για να ευθυγραµµίσετε τα δοχεία µελάνης από τον πίνακα ελέγχου όταν σας
ζητηθεί
1. Τοποθετήστε αχρησιµοποίητο, απλό, λευκό χαρτί letter, A4 ή legal στο δίσκο εισόδου.

Σηµείωση Εάν κατά την ευθυγράµµιση των δοχείων µελάνης στο δίσκο εισόδου
είχατε τοποθετήσει έγχρωµο χαρτί, η ευθυγράµµιση θα αποτύχει. Τοποθετήστε
απλό, αχρησιµοποίητο λευκό χαρτί στο δίσκο εισόδου και πραγµατοποιήστε την
ευθυγράµµιση ξανά.

Εάν η ευθυγράµµιση αποτύχει ξανά, ενδεχοµένως ο αισθητήρας ή το δοχείο
µελάνης να είναι ελαττωµατικά. Επικοινωνήστε µε την Υποστήριξη HP. Πηγαίνετε
στη διεύθυνση www.hp.com/support. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε τη χώρα/περιοχή
σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Επικοινωνία µε την HP για πληροφορίες
σχετικά µε το πώς να ζητήσετε τεχνική υποστήριξη.

Το HP All-in-One εκτυπώνει ένα φύλλο ευθυγράµµισης δοχείου µελάνης.
2. Τοποθετήστε το φύλλο ευθυγράµµισης δοχείου µελάνης µε την εκτυπωµένη όψη

προς τα κάτω και στο κέντρο επάνω του δίσκου τροφοδότη εγγράφων και στην
συνέχεια πατήστε OK.
Το HP All-in-One ευθυγραµµίζει τα δοχεία µελάνης. Ανακυκλώστε ή απορρίψτε το
φύλλο ευθυγράµµισης δοχείου µελάνης.

Για να ευθυγραµµίσετε τα δοχεία από τον πίνακα ελέγχου οποιαδήποτε στιγµή
1. Τοποθετήστε αχρησιµοποίητο, απλό, λευκό χαρτί letter, A4 ή legal στο δίσκο εισόδου.

Σηµείωση Εάν κατά την ευθυγράµµιση των δοχείων µελάνης στο δίσκο εισόδου
είχατε τοποθετήσει έγχρωµο χαρτί, η ευθυγράµµιση θα αποτύχει. Τοποθετήστε
απλό, αχρησιµοποίητο λευκό χαρτί στο δίσκο εισόδου και πραγµατοποιήστε την
ευθυγράµµιση ξανά.

Εάν η ευθυγράµµιση αποτύχει ξανά, ενδεχοµένως ο αισθητήρας ή το δοχείο
µελάνης να είναι ελαττωµατικά. Επικοινωνήστε µε την Υποστήριξη HP. Πηγαίνετε
στη διεύθυνση www.hp.com/support. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε τη χώρα/περιοχή
σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Επικοινωνία µε την HP για πληροφορίες
σχετικά µε το πώς να ζητήσετε τεχνική υποστήριξη.

2. Πατήστε Ρύθµιση.
3. Πατήστε 6 και µετά πατήστε 2.

Αυτό επιλέγει Εργαλεία και µετά επιλέγει Ευθυγράµµιση δοχείων µελάνης.
Το HP All-in-One εκτυπώνει ένα φύλλο ευθυγράµµισης δοχείου µελάνης.

4. Τοποθετήστε το φύλλο ευθυγράµµισης δοχείου µελάνης µε την εκτυπωµένη όψη
προς τα κάτω και στο κέντρο επάνω του δίσκου τροφοδότη εγγράφων και στην
συνέχεια πατήστε OK.
Το HP All-in-One ευθυγραµµίζει τα δοχεία µελάνης. Ανακυκλώστε ή απορρίψτε το
φύλλο ευθυγράµµισης δοχείου µελάνης.
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Για να ευθυγραµµίσετε τα δοχεία µελάνης από το λογισµικό Κέντρο λειτουργιών
HP
1. Τοποθετήστε αχρησιµοποίητο, απλό, λευκό χαρτί letter, A4 ή legal στο δίσκο εισόδου.

Σηµείωση Εάν κατά την ευθυγράµµιση των δοχείων µελάνης στο δίσκο εισόδου
είχατε τοποθετήσει έγχρωµο χαρτί, η ευθυγράµµιση θα αποτύχει. Τοποθετήστε
απλό, αχρησιµοποίητο λευκό χαρτί στο δίσκο εισόδου και πραγµατοποιήστε την
ευθυγράµµιση ξανά.

Εάν η ευθυγράµµιση αποτύχει ξανά, ενδεχοµένως ο αισθητήρας ή το δοχείο
µελάνης να είναι ελαττωµατικά. Επικοινωνήστε µε την Υποστήριξη HP. Πηγαίνετε
στη διεύθυνση www.hp.com/support. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε τη χώρα/περιοχή
σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Επικοινωνία µε την HP για πληροφορίες
σχετικά µε το πώς να ζητήσετε τεχνική υποστήριξη.

2. Στο Κέντρο λειτουργιών HP κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθµίσεις, τοποθετήστε το
δείκτη στη επιλογή Ρυθµίσεις εκτύπωσης και κάντε κλικ στο Εργαλειοθήκη
εκτυπωτή.

Σηµείωση Μπορείτε επίσης να ανοίξετε την Εργαλειοθήκη εκτυπωτή από το
πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες εκτύπωσης. Στο πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες
εκτύπωσης, κάντε κλικ στην καρτέλα Υπηρεσίες και στη συνέχεια κάντε κλικ
στην καρτέλα Εκτέλεση εργασιών σέρβις σε αυτήν τη συσκευή.

Εµφανίζεται το πλαίσιο Εργαλειοθήκη εκτυπωτή.
3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Υπηρεσίες συσκευής.
4. Κάντε κλικ στο Ευθυγράµµιση δοχείων µελάνης.

Το HP All-in-One εκτυπώνει ένα φύλλο ευθυγράµµισης δοχείου µελάνης.
5. Τοποθετήστε το φύλλο ευθυγράµµισης δοχείου µελάνης µε την εκτυπωµένη όψη

προς τα κάτω και στο κέντρο επάνω του δίσκου τροφοδότη εγγράφων και στην
συνέχεια πατήστε OK.
Το HP All-in-One ευθυγραµµίζει τα δοχεία µελάνης. Ανακυκλώστε ή απορρίψτε το
φύλλο ευθυγράµµισης δοχείου µελάνης.

Καθαρισµός δοχείων µελάνης
Χρησιµοποιήστε αυτή τη λειτουργία όταν µια αναφορά ελέγχου λειτουργίας εµφανίζει
ραβδώσεις ή λευκές γραµµές ή όταν ένα χρώµα εµφανίζεται θολό µετά την τοποθέτηση
ενός δοχείου µελάνης για πρώτη φορά. Μην καθαρίζετε τα δοχεία µελάνης χωρίς λόγο,
καθώς σπαταλάτε µελάνη και ελαττώνεται η διάρκεια ζωής των ακροφυσίων µελάνης.
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Για να καθαρίσετε τα δοχεία µελάνης από τον πίνακα ελέγχου
1. Τοποθετήστε αχρησιµοποίητο, απλό, λευκό χαρτί letter, A4 ή legal στο δίσκο εισόδου.
2. Πατήστε Ρύθµιση.
3. Πατήστε 6 και µετά πατήστε 1.

Έτσι µπορείτε να επιλέξετε το Εργαλεία και, στη συνέχεια, το Καθαρισµός δοχείου
µελάνης.
Η συσκευή HP All-in-One εκτυπώνει µια σελίδα, την οποία µπορείτε να ανακυκλώσετε
ή να πετάξετε.
Εάν η ποιότητα του αντιγράφου ή της εκτύπωσης φαίνεται κακή αφού έχετε καθαρίσει
τα δοχεία, δοκιµάστε να καθαρίσετε τις επαφές των δοχείων µελάνης πριν
αντικαταστήσετε το χαλασµένο δοχείο.

Για να καθαρίσετε τα δοχεία µελάνης από το λογισµικό Κέντρο λειτουργιών HP
1. Τοποθετήστε αχρησιµοποίητο, απλό, λευκό χαρτί letter, A4 ή legal στο δίσκο εισόδου.
2. Στο Κέντρο λειτουργιών HP κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθµίσεις, τοποθετήστε το

δείκτη στη επιλογή Ρυθµίσεις εκτύπωσης και κάντε κλικ στο Εργαλειοθήκη
εκτυπωτή.

Σηµείωση Μπορείτε επίσης να ανοίξετε την Εργαλειοθήκη εκτυπωτή από το
πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες εκτύπωσης. Στο πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες
εκτύπωσης, κάντε κλικ στην καρτέλα Υπηρεσίες και στη συνέχεια κάντε κλικ
στην καρτέλα Εκτέλεση εργασιών σέρβις σε αυτήν τη συσκευή.

Εµφανίζεται η Εργαλειοθήκη εκτυπωτή.
3. Επιλέξτε την καρτέλα Υπηρεσίες συσκευής.
4. Κάντε κλικ στην επιλογή Καθαρισµός δοχείων µελάνης.
5. Ακολουθήστε τις προτροπές µέχρι να µείνετε ικανοποιηµένοι µε την ποιότητα της

εκτύπωσης και επιλέξτε Τέλος.
Εάν η ποιότητα του αντιγράφου ή της εκτύπωσης φαίνεται κακή αφού έχετε καθαρίσει
τα δοχεία, δοκιµάστε να καθαρίσετε τις επαφές των δοχείων µελάνης πριν
αντικαταστήσετε το χαλασµένο δοχείο.

Σχετικά θέµατα
• Καθαρισµός επαφών δοχείων µελάνης
• Αντικατάσταση δοχείων µελάνης

Καθαρισµός επαφών δοχείων µελάνης
Καθαρίστε τις επαφές των δοχείων µελάνης µόνο αν λαµβάνετε συνεχώς µηνύµατα στην
οθόνη, µε τα οποία σας ζητείται να ελέγξετε ένα δοχείο έπειτα από τον καθαρισµό ή την
ευθυγράµµιση των δοχείων µελάνης.
Πριν καθαρίσετε τις επαφές των δοχείων µελάνης, αφαιρέστε το δοχείο µελάνης και
βεβαιωθείτε ότι τίποτα δεν καλύπτει τις επαφές του δοχείου και τοποθετήστε το ξανά. Αν
συνεχίζετε να λαµβάνετε µηνύµατα για να ελέγξετε τα δοχεία µελάνης, καθαρίστε τις
επαφές των δοχείων.
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Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε τα παρακάτω υλικά:

• Κοµµάτια αφρολέξ, ύφασµα χωρίς χνούδι, ή οποιοδήποτε µαλακό υλικό που δεν
σχίζεται και δεν αφήνει χνούδι.

Συµβουλή Τα φίλτρα του καφέ δεν αφήνουν χνούδι και εξυπηρετούν για τον
καθαρισµό των δοχείων µελάνης.

• Απιονισµένο, φιλτραρισµένο ή εµφιαλωµένο νερό (το νερό της βρύσης µπορεί να
περιέχει µολυσµατικές ουσίες οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στα δοχεία
µελάνης).

Προσοχή Μην χρησιµοποιείτε πεπιεσµένα καθαριστικά ή αλκοόλη για τον
καθαρισµό των επαφών των δοχείων µελάνης. Είναι δυνατό να προκληθεί βλάβη
στο δοχείο µελάνης ή στο HP All-in-One.

Για να καθαρίσετε τις επαφές των δοχείων µελάνης
1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή HP All-in-One και ανοίξτε τη θύρα πρόσβασης των

δοχείων µελάνης.
Ο φορέας δοχείων µελάνης µετακινείται στην ακραία δεξιά πλευρά της συσκευής
HP All-in-One.

2. Περιµένετε µέχρι ο φορέας των δοχείων µελάνης να παραµείνει σταθερός και
αθόρυβος και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το πίσω µέρος της
συσκευής HP All-in-One.

Σηµείωση Ανάλογα µε το πόση ώρα είναι αποσυνδεδεµένη η συσκευή
HP All-in-One, η ηµεροµηνία και η ώρα ενδέχεται να διαγραφούν. Θα πρέπει να
ρυθµίσετε ξανά την ηµεροµηνία και την ώρα, όταν ξανασυνδέσετε το καλώδιο στη
συσκευή.

3. Πιέστε ελαφρά το δοχείο µελάνης για να το ελευθερώσετε και στη συνέχεια τραβήξτε
το προς το µέρος σας για να βγει από την υποδοχή του.

Σηµείωση Μην αφαιρείτε και τα δύο δοχεία µελάνης ταυτόχρονα. Αφαιρείτε και
καθαρίζετε ένα δοχείο µελάνης κάθε φορά. Μην αφήνετε τα δοχεία µελάνης έξω
από τη συσκευή HP All-in-One για περισσότερο από 30 λεπτά.

4. Ελέγξτε τις επαφές του δοχείου µελάνης για υπολείµµατα µελάνης και σκόνης.
5. Βρέξτε ένα κοµµάτι αφρολέξ ή ένα ύφασµα χωρίς χνούδι σε απιονισµένο νερό και

στύψτε το.
6. Κρατήστε το δοχείο µελάνης από τις δύο του πλευρές.
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7. Καθαρίστε µόνο τις χάλκινες επαφές. Αφήστε τα δοχεία µελάνης να στεγνώσουν για
περίπου δέκα λεπτά.

1 Χάλκινες επαφές

2 Ακροφύσια (µην τα καθαρίζετε)

8. Σύρετε το δοχείο µελάνης για να µπει ξανά στην υποδοχή του. Πιέστε το δοχείο
µελάνης προς τα µπροστά µέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

9. Επαναλάβετε αν χρειάζεται για το δεύτερο δοχείο µελάνης.
10. Κλείστε προσεκτικά τη θύρα πρόσβασης των δοχείων µελάνης και συνδέστε το

καλώδιο τροφοδοσίας στο πίσω µέρος της συσκευής HP All-in-One.

Σχετικά θέµατα
Καθαρισµός της περιοχής γύρω από τα ακροφύσια µελάνης

Καθαρισµός της περιοχής γύρω από τα ακροφύσια µελάνης
Εάν χρησιµοποιείτε τη συσκευή HP All-in-One σε σκονισµένο περιβάλλον, µπορεί να
συσσωρευτεί µικρή ποσότητα υπολειµµάτων στη συσκευή. Τα υπολείµµατα µπορεί να
περιλαµβάνουν σκόνη, τρίχες και ίνες από χαλιά ή υφάσµατα. Η συσσώρευση
υπολειµµάτων στα δοχεία µελάνης µπορεί να δηµιουργήσει ραβδώσεις και µουτζούρες
µελάνης στις εκτυπωµένες σελίδες. Οι ραβδώσεις µπορούν να διορθωθούν καθαρίζοντας
την περιοχή γύρω από τα ακροφύσια µελάνης, όπως περιγράφεται εδώ.

Σηµείωση Καθαρίστε το χώρο γύρω από τα ακροφύσια µελάνης µόνο, εάν
συνεχίσετε να βλέπετε λωρίδες και µουτζούρες στις τυπωµένες σελίδες, αφού έχετε
ήδη καθαρίσει τα δοχεία µελάνης µέσω του πίνακα ελέγχου ή του λογισµικού που
έχετε εγκαταστήσει στη συσκευή HP All-in-One.
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Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε τα παρακάτω υλικά:

• Κοµµάτια αφρολέξ, ύφασµα χωρίς χνούδι, ή οποιοδήποτε µαλακό υλικό που δεν
σχίζεται και δεν αφήνει χνούδι.

Συµβουλή Τα φίλτρα του καφέ δεν αφήνουν χνούδι και εξυπηρετούν για τον
καθαρισµό των δοχείων µελάνης.

• Απιονισµένο, φιλτραρισµένο ή εµφιαλωµένο νερό (το νερό της βρύσης µπορεί να
περιέχει µολυσµατικές ουσίες οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στα δοχεία
µελάνης).

Προσοχή Μην αγγίζετε τις χάλκινες επαφές ή τα ακροφύσια µελάνης. Εάν
αγγίξετε αυτά τα εξαρτήµατα, µπορεί να προκαλέσετε φραγή δοχείων µελάνης και
προβλήµατα στη µελάνη, καθώς και κακές ηλεκτρικές συνδέσεις.

Για να καθαρίσετε την περιοχή γύρω από τα ακροφύσια µελάνης
1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή HP All-in-One και ανοίξτε τη θύρα πρόσβασης των

δοχείων µελάνης.
Ο φορέας δοχείων µελάνης µετακινείται στην ακραία δεξιά πλευρά της συσκευής
HP All-in-One.

2. Περιµένετε µέχρι ο φορέας των δοχείων µελάνης να παραµείνει σταθερός και
αθόρυβος και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το πίσω µέρος της
συσκευής HP All-in-One.

Σηµείωση Ανάλογα µε το πόση ώρα είναι αποσυνδεδεµένη η συσκευή
HP All-in-One, η ηµεροµηνία και η ώρα ενδέχεται να διαγραφούν. Θα πρέπει να
ρυθµίσετε ξανά την ηµεροµηνία και την ώρα, όταν ξανασυνδέσετε το καλώδιο στη
συσκευή.

3. Πιέστε ελαφρά το δοχείο µελάνης για να το ελευθερώσετε και στη συνέχεια τραβήξτε
το προς το µέρος σας για να βγει από την υποδοχή του.

Σηµείωση Μην αφαιρείτε και τα δύο δοχεία µελάνης ταυτόχρονα. Αφαιρείτε και
καθαρίζετε ένα δοχείο µελάνης κάθε φορά. Μην αφήνετε τα δοχεία µελάνης έξω
από τη συσκευή HP All-in-One για περισσότερο από 30 λεπτά.

4. Τοποθετήστε τα δοχεία µελάνης σε ένα χαρτί µε τα ακροφύσια προς τα πάνω.
5. Βρέξτε ελαφρώς µια καθαρή µπατονέτα µε απιονισµένο νερό.
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6. Καθαρίστε την επιφάνεια και τις άκρες γύρω από την περιοχή των ακροφυσίων µε τη
µπατονέτα, όπως φαίνεται παρακάτω.

1 Έλασµα ακροφυσίου (µην το καθαρίζετε)

2 Επιφάνεια και άκρες γύρω από τα ακροφύσια

Προσοχή Μην καθαρίζετε το έλασµα του ακροφυσίου.

7. Σύρετε το δοχείο µελάνης για να µπει ξανά στην υποδοχή του. Πιέστε το δοχείο
µελάνης προς τα µπροστά µέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

8. Επαναλάβετε αν χρειάζεται για το δεύτερο δοχείο µελάνης.
9. Κλείστε προσεκτικά τη θύρα πρόσβασης των δοχείων µελάνης και συνδέστε το

καλώδιο τροφοδοσίας στο πίσω µέρος της συσκευής HP All-in-One.

Σχετικά θέµατα
Καθαρισµός δοχείων µελάνης
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12 Αντιµετώπιση προβληµάτων
Αυτή η ενότητα περιλαµβάνει τα παρακάτω θέµατα:

• Συµβουλές αντιµετώπισης προβληµάτων
• Αντιµετώπιση προβληµάτων ποιότητας εκτύπωσης
• Aντιµετώπιση προβληµάτων εκτύπωσης
• Αντιµετώπιση προβληµάτων φαξ
• Αντιµετώπιση προβληµάτων αντιγραφής
• Aντιµετώπιση προβληµάτων σάρωσης
• Ενηµέρωση συσκευής
• Σφάλµατα

Συµβουλές αντιµετώπισης προβληµάτων
Αυτή η ενότητα περιλαµβάνει τα παρακάτω θέµατα:

• Η συσκευή HP All-in-One δεν ενεργοποιείται
• Προβλήµατα επικοινωνίας κατά τη σύνδεση µέσω USB
• Πληροφορίες σχετικά µε τα δοχεία µελάνης
• Πληροφορίες σχετικά µε το χαρτί
• Συµβουλές για τη χρήση του αυτόµατου τροφοδότη εγγράφων
• Αποκατάσταση εµπλοκών χαρτιού
• Αντιµετώπιση προβληµάτων δοχείων µελάνης

Η συσκευή HP All-in-One δεν ενεργοποιείται
Αιτία: Η συσκευή HP All-in-One δεν είναι σωστά συνδεδεµένη σε πηγή
τροφοδοσίας.

Λύση:
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σταθερά συνδεδεµένο τόσο στη

συσκευή HP All-in-One όσο και στην πρίζα. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας
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σε γειωµένη πρίζα, συσκευή προστασίας από απότοµες µεταβολές τάσης, ή
πολύπριζο.

1 Σύνδεση τροφοδοσίας

2 Καλώδιο τροφοδοσίας και τροφοδοτικό ισχύος

3 Γειωµένη πρίζα

• Εάν χρησιµοποιείτε πολύπριζο, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιηµένο.
∆ιαφορετικά, δοκιµάστε να συνδέσετε απευθείας τη συσκευή HP All-in-One σε
µια γειωµένη πρίζα.

• ∆οκιµάστε την πηγή τροφοδοσίας για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί. Συνδέστε µια
συσκευή που ξέρετε ότι λειτουργεί και δείτε αν τροφοδοτείται µε ρεύµα. Εάν δεν
τροφοδοτείται, µπορεί να υπάρχει πρόβληµα µε την πρίζα.

• Εάν έχετε συνδέσει τη συσκευή HP All-in-One σε πρίζα µε διακόπτη, βεβαιωθείτε
ότι ο διακόπτης είναι ενεργοποιηµένος. Εάν ο διακόπτης είναι ανοικτός αλλά η
συσκευή εξακολουθεί να µη λειτουργεί, ίσως υπάρχει πρόβληµα µε την πρίζα.

Αιτία: Πατήσατε το κουµπί Λειτουργία πάρα πολύ γρήγορα.

Λύση: Η συσκευή HP All-in-One µπορεί να µην ανταποκριθεί εάν πατήσετε το
κουµπί Λειτουργία πολύ γρήγορα. Πατήστε το κουµπί Λειτουργία µια φορά. Ενδέχεται
να χρειαστεί λίγος χρόνος µέχρι να ενεργοποιηθεί η συσκευή HP All-in-One. Εάν
πατήσετε ξανά το κουµπί Λειτουργία πριν ενεργοποιηθεί η συσκευή, ενδέχεται τα την
απενεργοποιήσετε.

Προσοχή Εάν η συσκευή HP All-in-One εξακολουθεί να µην ενεργοποιείται,
µπορεί να έχει µηχανική βλάβη. Αποσυνδέστε τη συσκευή HP All-in-One από την
πηγή τροφοδοσίας και επικοινωνήστε µε την HP. Μεταβείτε στη διεύθυνση:
www.hp.com/support. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε τη χώρα/περιοχή σας και κάντε
κλικ στο Επικοινωνία µε την HP για πληροφορίες σχετικά µε το πώς να ζητήσετε
τεχνική υποστήριξη.
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Προβλήµατα επικοινωνίας κατά τη σύνδεση µέσω USB
Εάν η συσκευή HP All-in-One και ο υπολογιστής δεν επικοινωνούν, δοκιµάστε τα
παρακάτω:
• Κοιτάξτε στην οθόνη στη συσκευή HP All-in-One. Εάν η οθόνη είναι κενή και το κουµπί

Λειτουργία δεν είναι αναµµένο, το HP All-in-One είναι απενεργοποιηµένο.
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι καλά συνδεδεµένο στο HP All-in-One
και σε πρίζα. Πατήστε το κουµπί Λειτουργία για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή
HP All-in-One.

• Ελέγξτε το καλώδιο USB. Εάν χρησιµοποιείτε παλαιότερο καλώδιο, µπορεί να µην
λειτουργεί σωστά. ∆οκιµάστε να το συνδέσετε σε άλλο προϊόν για να δείτε εάν
λειτουργεί το καλώδιο USB. Εάν αντιµετωπίζετε προβλήµατα, το καλώδιο USB
µπορεί να χρειάζεται αντικατάσταση. Βεβαιωθείτε επίσης ότι το καλώδιο δεν ξεπερνά
τα 3 µέτρα σε µήκος.

• Βεβαιωθείτε ότι οι θύρες USB του υπολογιστή είναι ενεργοποιηµένες. Για
περισσότερες πληροφορίες, ελέγξτε την τεκµηρίωση που συνόδευε το λειτουργικό
σύστηµα που διαθέτετε.

• Ελέγξτε τη σύνδεση από τη συσκευή HP All-in-One στον υπολογιστή σας.
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB είναι καλά συνδεδεµένο στη θύρα USB στο πίσω
µέρος της συσκευής HP All-in-One. Βεβαιωθείτε ότι το άλλο άκρο του καλωδίου USB
είναι συνδεδεµένο στη θύρα USB του υπολογιστή. Αφού συνδέσετε το καλώδιο
σωστά, κλείστε και ανοίξτε ξανά τη συσκευή HP All-in-One.

• Εάν συνδέετε τη συσκευή HP All-in-One µέσω διανοµέα USB, βεβαιωθείτε ότι ο
διανοµέας είναι ενεργοποιηµένος. Εάν ο διανοµέας είναι ενεργοποιηµένος, δοκιµάστε
να τη συνδέσετε απευθείας στον υπολογιστή.

• Ελέγξτε άλλους εκτυπωτές ή σαρωτές. Ίσως χρειαστεί να αποσυνδέσετε παλαιότερα
προϊόντα από τον υπολογιστή.

• ∆οκιµάστε να συνδέσετε το καλώδιο USB σε άλλη θύρα USB στον υπολογιστή σας.
Αφού ελέγξετε όλες τις συνδέσεις, δοκιµάστε να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή.
Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το HP All-in-One.
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την εγκατάσταση του HP All-in-One και τη
σύνδεσή του στον υπολογιστή σας, ανατρέξτε στην αφίσα εγκατάστασης που συνόδευε
το HP All-in-One.

Πληροφορίες σχετικά µε τα δοχεία µελάνης
Για βέλτιστα αποτελέσµατα, χρησιµοποιείτε δοχεία µελάνης HP. Οι παρακάτω
συµβουλές σάς βοηθούν στη συντήρηση των δοχείων µελάνης HP και εξασφαλίζουν
οµοιόµορφη ποιότητα εκτύπωσης.

• ∆ιατηρήστε όλα τα δοχεία µελάνης στην αρχική σφραγισµένη συσκευασία τους, έως
ότου τα χρειαστείτε.

• Φυλάσσετε τα δοχεία µελάνης σε θερµοκρασία δωµατίου (15,6°-26,6° C ή 60°-78°
F).

• Μην ξανακολλάτε την προστατευτική ταινία, εάν την έχετε αφαιρέσει από το δοχείο
µελάνης. Η επανατοποθέτηση της ταινίας µπορεί να καταστρέψει το δοχείο µελάνης.
Τοποθετήστε το δοχείο µελάνης στη συσκευή HP All-in-One αµέσως µόλις
αφαιρέσετε την ταινία. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, αποθηκεύστε το σε ένα
προστατευτικό δοχείων µελάνης ή σε ένα αεροστεγές πλαστικό δοχείο.

• Η HP συνιστά να µην αφαιρείτε τα δοχεία µελάνης από τη συσκευή HP All-in-One,
έως ότου έχετε τα νέα δοχεία έτοιµα για εγκατάσταση.

• Απενεργοποιήστε τη συσκευή HP All-in-One από τον πίνακα ελέγχου. Μην
απενεργοποιείτε τη συσκευή αποσυνδέοντας το πολύπριζο ή αποσυνδέοντας το
καλώδιο τροφοδοσίας από τη συσκευή HP All-in-One. Εάν δεν απενεργοποιήσετε
σωστά τη συσκευή HP All-in-One, ο φορέας δοχείων µελάνης δεν θα επιστρέψει στη
σωστή θέση και τα δοχεία µελάνης µπορεί να στεγνώσουν.

• Μην ανοίγετε τη θύρα πρόσβασης δοχείου µελάνης εκτός και αν είναι απολύτως
απαραίτητο. Με αυτή την ενέργεια τα δοχεία µελάνης εκτίθενται στον αέρα, ο οποίος
µειώνει τη διάρκεια ζωής τους.

Σηµείωση Εάν αφήσετε τη θύρα του φορέα των δοχείων µελάνης ανοικτή για
µεγάλο χρονικό διάστηµα, η συσκευή HP All-in-One θα κλείσει τα δοχεία µελάνης
προκειµένου να τα προστατέψει από την έκθεση στον αέρα.

• Καθαρίστε τα δοχεία µελάνης, όταν παρατηρείτε σηµαντική µείωση στην ποιότητα
εκτύπωσης.

Συµβουλή Μπορεί να παρατηρήσετε µείωση στην ποιότητα εκτύπωσης, εάν τα
δοχεία δεν χρησιµοποιηθούν για αρκετό καιρό.

• Μην καθαρίζετε τα δοχεία µελάνης χωρίς λόγο. Έτσι σπαταλάτε µελάνη και
ελαττώνεται η διάρκεια ζωής των δοχείων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα δοχεία µελάνης, ανατρέξτε στο θέµα
Αντιµετώπιση προβληµάτων δοχείων µελάνης.

Πληροφορίες σχετικά µε το χαρτί
Η συσκευή HP All-in-One έχει σχεδιαστεί, ώστε να δέχεται τους περισσότερους τύπους
χαρτιού. ∆οκιµάστε διαφορετικούς τύπους χαρτιού προτού αγοράσετε µεγάλες
ποσότητες. Βρείτε έναν τύπο χαρτιού που λειτουργεί καλά και µπορείτε να τον αγοράσετε
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εύκολα. Τα χαρτιά Ανώτερης ποιότητας HP έχουν σχεδιαστεί για αποτέλεσµα βέλτιστης
ποιότητας. Ακόµα, ακολουθήστε αυτές τις συµβουλές:

• Μην χρησιµοποιείτε υπερβολικά λεπτό χαρτί, χαρτί µε λεία υφή ή εύκαµπτο χαρτί. Η
τροφοδοσία του µπορεί να µη γίνει σωστά και να προκληθεί εµπλοκή χαρτιού.

• Αποθηκεύστε τα φωτογραφικά µέσα στην αρχική συσκευασία τους µέσα σε µια
κλειστή πλαστική σακούλα σε επίπεδη επιφάνεια και σε δροσερό και ξηρό µέρος.
Όταν είστε έτοιµοι να εκτυπώσετε, αφαιρέσετε µόνο το χαρτί το οποίο σκοπεύετε να
χρησιµοποιήσετε άµεσα. Όταν ολοκληρώσετε την εκτύπωση, τοποθετήστε το
φωτογραφικό χαρτί που δεν χρησιµοποιήσατε στην πλαστική σακούλα.

• Μην αφήνετε χαρτί που δεν χρησιµοποιείται στο δίσκο εισόδου. Το χαρτί µπορεί να
κυρτώσει, γεγονός που µπορεί να υποβαθµίσει την ποιότητα των εκτυπώσεών σας.
Το κυρτωµένο χαρτί µπορεί επίσης να προκαλέσει εµπλοκές χαρτιού.

• Κρατάτε πάντα το φωτογραφικό χαρτί από τις άκρες. Τα δακτυλικά αποτυπώµατα
στο φωτογραφικό χαρτί µπορεί να υποβαθµίσουν την ποιότητα εκτύπωσης.

• Μην χρησιµοποιείτε χαρτί βαρείας υφής. Μπορεί να προκαλέσει την κακή εκτύπωση
κειµένου ή γραφικών.

• Μην συνδυάζετε διαφορετικούς τύπους και µεγέθη χαρτιού στο δίσκο εισόδου. Όλη
η στοίβα χαρτιού στο δίσκο εισόδου πρέπει να είναι ίδιου µεγέθους και τύπου.

• Να αποθηκεύετε τις εκτυπωµένες φωτογραφίες κάτω από µια γυάλινη επιφάνεια ή
σε ένα βιβλίο αποθήκευσης για να αποτρέψετε το άπλωµα της µελάνης µε την
πάροδο του χρόνου λόγω υγρασίας. Χρησιµοποιήστε Φωτογραφικό χαρτί ανώτερης
ποιότητας HP για άριστη απόδοση.

Συµβουλές για τη χρήση του αυτόµατου τροφοδότη εγγράφων
Ακολουθήστε αυτές τις απλές συµβουλές για να αποφύγετε συνηθισµένα προβλήµατα
κατά τη χρήση του αυτόµατου τροφοδότη εγγράφων.

• Αφαιρέστε συρραπτικά ή συνδετήρες από το πρωτότυπο έγγραφο.
• Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί δεν είναι υπερβολικά λεπτό ή χοντρό για να το επεξεργαστεί

η συσκευή HP All-in-One.
• Μην φορτώνετε υπερβολικά το δίσκο του τροφοδότη εγγράφων. Στο δίσκο του

τροφοδότη εγγράφων µπορούν να τοποθετηθούν έως και 20 φύλλα χαρτιού letter ή
A4 ή έως και 15 φύλλα χαρτιού legal.

• Μην χρησιµοποιείτε χαρτί που ήταν δεµένο σε σπιράλ ή ξεφτισµένο χαρτί. Εάν είναι
απαραίτητο να χρησιµοποιήσετε χαρτί που έχει αφαιρεθεί από σπιράλ, κόψτε τις
ξεφτισµένες άκρες.

• Μην τοποθετείτε φωτογραφίες στον αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων. Ο αυτόµατος
τροφοδότης εγγράφων µπορεί να καταστρέψει φωτογραφίες. Τοποθετείτε πάντα τις
φωτογραφίες στη γυάλινη επιφάνεια για να τις σαρώσετε ή να τις αντιγράψετε.

• Βεβαιωθείτε ότι οι οδηγοί πλάτους χαρτιού στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων
εφάπτονται µε το χαρτί χωρίς να το κυρτώνουν.

• Τοποθετήστε τα πρωτότυπά σας στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων, µε την πλευρά
εκτύπωσης προς τα επάνω.

Αποκατάσταση εµπλοκών χαρτιού
Εάν το χαρτί τοποθετήθηκε στο δίσκο εισόδου, ίσως χρειάζεται να βγάλετε το χαρτί που
έχει µπλοκάρει στην πίσω θύρα.
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Το χαρτί µπορεί επίσης να µπλοκάρει στον αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων. Υπάρχουν
αρκετές συνηθισµένες ενέργειες που µπορούν να προκαλέσουν εµπλοκή χαρτιού στον
αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων:

• Τοποθέτηση υπερβολικά µεγάλης ποσότητας χαρτιού στο δίσκο του τροφοδότη
εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το µέγιστο αριθµό φύλλων που
επιτρέπει ο αυτόµατος τροφοδότης εγγράφων, ανατρέξτε στην ενότητα Τεχνικές
πληροφορίες.

• Χρήση χαρτιού που είναι υπερβολικά λεπτό ή χοντρό για τη συσκευή HP All-in-One.
• Προσθήκη χαρτιού στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων την ώρα που η συσκευή

HP All-in-One τροφοδοτεί σελίδες.

Για να αποκαταστήσετε µια εµπλοκή χαρτιού από την πίσω θύρα
1. Πιέστε την προεξοχή στην αριστερή πλευρά της πίσω θύρας για να απελευθερώσετε

τη θύρα. Αφαιρέστε τη θύρα τραβώντας την από τη συσκευή HP All-in-One.

Προσοχή Η προσπάθεια απεµπλοκής χαρτιού από το µπροστινό µέρος της
συσκευής HP All-in-One µπορεί να καταστρέψει το µηχανισµό εκτύπωσης. Η
απεµπλοκή χαρτιού πρέπει να γίνεται πάντα από την πίσω θύρα.

2. Τραβήξτε απαλά το χαρτί έξω από τους κυλίνδρους.

Προσοχή Εάν το χαρτί σχιστεί καθώς το αφαιρείτε από τους κυλίνδρους, ελέγξτε
τους κυλίνδρους και τους τροχούς για τυχόν σχισµένα κοµµάτια χαρτιού που
µπορεί να έχουν παραµείνει στο εσωτερικό της συσκευής. Εάν δεν αφαιρέσετε
όλα τα κοµµάτια χαρτιού από τη συσκευή HP All-in-One, είναι πιθανό να
δηµιουργηθούν περισσότερες εµπλοκές χαρτιού.

3. Τοποθετήστε πάλι την πίσω θύρα. Πιέστε µαλακά την πόρτα προς τα µπροστά µέχρι
να κλείσει.

4. Πατήστε OK για να συνεχίσετε την τρέχουσα εργασία.
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Για να αποκαταστήσετε µια εµπλοκή χαρτιού στον αυτόµατο τροφοδότη
εγγράφων
1. Ανασηκώστε το κάλυµµα του αυτόµατου τροφοδότη εγγράφων.

2. Τραβήξτε απαλά το χαρτί έξω από τους κυλίνδρους.

Προσοχή Εάν το χαρτί σχιστεί καθώς το αφαιρείτε από τους κυλίνδρους, ελέγξτε
τους κυλίνδρους και τους τροχούς για τυχόν σχισµένα κοµµάτια χαρτιού που
µπορεί να έχουν παραµείνει στο εσωτερικό της συσκευής. Εάν δεν αφαιρέσετε
όλα τα κοµµάτια χαρτιού από τη συσκευή HP All-in-One, είναι πιθανό να
δηµιουργηθούν περισσότερες εµπλοκές χαρτιού.

3. Κλείστε το κάλυµµα του αυτόµατου τροφοδότη εγγράφων.
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Αντιµετώπιση προβληµάτων δοχείων µελάνης
Εάν αντιµετωπίζετε προβλήµατα µε την εκτύπωση, µπορεί να υπάρχει πρόβληµα σε ένα
από τα δοχεία µελάνης.

Αντιµετώπιση προβληµάτων µε τα δοχεία µελάνης
1. Αφαιρέστε το δοχείο µαύρης µελάνης από την υποδοχή στα δεξιά. Μην αγγίζετε τα

ακροφύσια µελάνης ή τις χάλκινες επαφές. Ελέγξτε για τυχόν ζηµιά στις χάλκινες
επαφές ή στα ακροφύσια µελάνης.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει την πλαστική ταινία. Εάν καλύπτει ακόµα τα
ακροφύσια µελάνης, αφαιρέστε την προσεκτικά από τα δοχεία µελάνης,
χρησιµοποιώντας τη ροζ προεξοχή.

2. Τοποθετήστε ξανά το δοχείο µελάνης σπρώχνοντάς το εµπρός και µέσα στην
υποδοχή. Στη συνέχεια σπρώξτε το δοχείο µελάνης µέχρι να ασφαλίσει στην
υποδοχή.

3. Επαναλάβετε τα βήµατα 1 και 2 για το δοχείο µελάνης τριών χρωµάτων της αριστερής
πλευράς.

4. Εάν το πρόβληµα εξακολουθεί, εκτυπώστε µια αναφορά ελέγχου λειτουργίας για να
διαπιστώσετε εάν υπάρχει πρόβληµα µε τα δοχεία µελάνης.
Η αναφορά αυτή παρέχει χρήσιµες πληροφορίες σχετικά µε τα δοχεία µελάνης που
χρησιµοποιείτε, συµπεριλαµβανοµένων πληροφοριών κατάστασης.

5. Εάν η αναφορά ελέγχου λειτουργίας εµφανίσει πρόβληµα, καθαρίστε τα δοχεία
µελάνης.

6. Εάν το πρόβληµα εξακολουθεί να υφίσταται, καθαρίστε τις χάλκινες επαφές των
δοχείων µελάνης µε ένα ελαφρώς νοτιµσµένο πανί που δεν αφήνει χνούδι.
χρησιµοποιήστε απεσταγµένο νερό.

7. Εάν εξακολουθείτε να αντιµετωπίζετε προβλήµατα µε την εκτύπωση, βρείτε ποιο
δοχείο µελάνης έχει το πρόβληµα και αντικαταστήστε το.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα:

• Αντικατάσταση δοχείων µελάνης
• Εκτύπωση αναφοράς ελέγχου λειτουργίας
• Καθαρισµός δοχείων µελάνης
• Καθαρισµός επαφών δοχείων µελάνης
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Αντιµετώπιση προβληµάτων ποιότητας εκτύπωσης
Αυτή η ενότητα περιλαµβάνει τα παρακάτω θέµατα:

• Η µελάνη απλώνει ή δηµιουργεί µουτζούρες
• Ο αυτόµατος τροφοδότης εγγράφων συλλέγει πολλές σελίδες ταυτόχρονα ή καµία.
• Η µελάνη δεν γεµίζει πλήρως το κείµενο ή τα γραφικά
• Οι άκρες του κειµένου είναι ακανόνιστες
• Η εκτύπωση έχει µια οριζόντια λωρίδα παραµόρφωσης κοντά στο κάτω µέρος της

σελίδας
• Τα χρώµατα διαχέονται το ένα µέσα στο άλλο στην εκτύπωση
• Οι εκτυπώσεις έχουν οριζόντιες ραβδώσεις ή γραµµές
• Οι εκτυπώσεις είναι αχνές ή άτονες
• Οι εκτυπώσεις φαίνονται θαµπές ή θολές.
• Οι εκτυπώσεις έχουν κάθετες ραβδώσεις
• Οι εκτυπώσεις είναι στραβές ή ασύµµετρες
• Η ποιότητα εκτύπωσης του φαξ που έλαβα είναι χαµηλή
• Ορισµένες σελίδες του φαξ που έλαβα είναι αχνές ή κενές
• ∆ιαχέεται µελάνι στο χαρτί όταν αντιγράφω ή εκτυπώνω µια φωτογραφία
• Το χαρτί δεν τροφοδοτείται από το δίσκο εισόδου

Η µελάνη απλώνει ή δηµιουργεί µουτζούρες
Αιτία: Ο τύπος χαρτιού δεν είναι κατάλληλος για τη συσκευή HP All-in-One.

Λύση: Χρησιµοποιήστε χαρτιά Ανώτερης ποιότητας HP Premium ή οποιονδήποτε
άλλο τύπο χαρτιού που είναι κατάλληλος για τη συσκευή HP All-in-One.

Αιτία: Τα δοχεία µελάνης πρέπει να καθαριστούν.

Λύση: Για να δείτε εάν υπάρχει πρόβληµα µε τα δοχεία µελάνης, εκτυπώστε µια
αναφορά ελέγχου λειτουργίας. Εάν η αναφορά ελέγχου λειτουργίας εµφανίσει
πρόβληµα, καθαρίστε τα δοχεία µελάνης. Εάν το πρόβληµα εξακολουθεί, ίσως
πρέπει να αντικαταστήσετε τα δοχεία µελάνης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα δοχεία µελάνης, ανατρέξτε στο θέµα
Αντιµετώπιση προβληµάτων δοχείων µελάνης.

Αιτία: Το χαρτί είναι πολύ κοντά στο δοχείο µελάνης κατά την διάρκεια της
εκτύπωσης.

Λύση: Εάν το χαρτί είναι πολύ κοντά στο δοχείο µελάνης κατά την διάρκεια της
εκτύπωσης, η µελάνη µπορεί να µουτζουρωθεί. Αυτό µπορεί να συµβεί εάν το χαρτί
είναι ανασηκωµένο, τσαλακωµένο ή πολύ χοντρό, όπως είναι ένας φάκελος
αλληλογραφίας. Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί είναι επίπεδα τοποθετηµένο στο δίσκο
εισόδου και ότι δεν είναι πολύ τσαλακωµένο.
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Ο αυτόµατος τροφοδότης εγγράφων συλλέγει πολλές σελίδες ταυτόχρονα ή
καµία.

Αιτία: Το διαχωριστικό ή οι κύλινδροι στο εσωτερικό του αυτόµατου τροφοδότη
εγγράφων µπορεί να χρειάζονται καθάρισµα. Μετά από εκτεταµένη χρήση ή εάν
αντιγράφετε χειρόγραφα πρωτότυπα ή πρωτότυπα γραµµένα µε έντονο µελάνι,
γραφίτης µολυβιού, κερί ή µελάνι µπορεί να συσσωρευτούν στους κυλίνδρους και στο
διαχωριστικό.
• Εάν ο αυτόµατος τροφοδότης εγγράφων δεν ανασύρει καθόλου χαρτί, οι

κύλινδροι στο εσωτερικό του τροφοδότη χρειάζονται καθάρισµα.
• Εάν ο αυτόµατος τροφοδότης εγγράφων ανασύρει πολλές σελίδες χαρτιού αντί

για µία, το διαχωριστικό στο εσωτερικό του τροφοδότη χρειάζεται καθάρισµα.

Λύση: Τοποθετήστε ένα ή δύο φύλλα αχρησιµοποίητου απλού, λευκού χαρτιού
πλήρους µεγέθους στον δίσκο του τροφοδότη εγγράφων και πατήστε Έναρξη
αντιγρ., Ασπρόµαυρη. Καθώς το απλό χαρτί περνά από τον αυτόµατο τροφοδότη
εγγράφων, το χαρτί αφήνει και τραβά υπολείµµατα από τους κυλίνδρους και το
διαχωριστικό.

Συµβουλή Εάν ο αυτόµατος τροφοδότης εγγράφων δεν ανασύρει το χαρτί,
δοκιµάστε να καθαρίσετε τον µπροστινό κύλινδρο. Καθαρίστε τον κύλινδρο µε ένα
µαλακό ύφασµα χωρίς χνούδι, νοτισµένο µε απιονισµένο νερό.

Εάν το πρόβληµα παραµένει ή εάν ο αυτόµατος τροφοδότης εγγράφων δεν ανασύρει
το απλό χαρτί, καθαρίστε τους κυλίνδρους και το διαχωριστικό µε το χέρι.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Καθαρισµός αυτόµατου τροφοδότη
εγγράφων."

Η µελάνη δεν γεµίζει πλήρως το κείµενο ή τα γραφικά
Αιτία: Τα δοχεία µελάνης πρέπει να καθαριστούν ή η µελάνη έχει τελειώσει.

Λύση: Ελέγξτε τα εκτιµώµενα επίπεδα µελάνης των δοχείων. Εάν το επίπεδο των
δοχείων µελάνης είναι χαµηλό ή τα δοχεία είναι άδεια, πρέπει να τα αντικαταστήσετε.

Εάν υπάρχει µελάνη στα δοχεία αλλά εξακολουθείτε να αντιµετωπίζετε πρόβληµα,
εκτυπώστε µια αναφορά ελέγχου λειτουργίας για να δείτε εάν υπάρχει πρόβληµα στα
δοχεία µελάνης. Εάν η αναφορά ελέγχου λειτουργίας εµφανίσει πρόβληµα, καθαρίστε
τα δοχεία µελάνης. Εάν το πρόβληµα εξακολουθεί, ίσως πρέπει να αντικαταστήσετε
τα δοχεία µελάνης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα δοχεία µελάνης, ανατρέξτε στο θέµα
Αντιµετώπιση προβληµάτων δοχείων µελάνης.

Αιτία: Η ρύθµιση Τύπος χαρτιού είναι λάθος.
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Λύση: Αλλάξτε τη ρύθµιση Τύπος χαρτιού, ώστε να ταιριάζει στον τύπο χαρτιού
που είναι τοποθετηµένο στο δίσκο χαρτιού.

Για να ρυθµίσετε τον τύπο χαρτιού για αντίγραφα
1. Στην περιοχή Αντίγραφο, πατήστε Μενού επανειληµµένα, έως ότου εµφανιστεί

Τύπος χαρτιού.
2. Πατήστε  µέχρι να εµφανιστεί ο κατάλληλος τύπος χαρτιού.
3. Πατήστε Έναρξη αντιγρ., Ασπρόµαυρη ή Έναρξη αντιγρ., Έγχρωµη.

Για να ρυθµίσετε τον τύπο χαρτιού για εκτύπωση
1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
2. Στο µενού Αρχείο στην εφαρµογή λογισµικού, κάντε κλικ στην επιλογή

Εκτύπωση.
3. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP All-in-One είναι ο προεπιλεγµένος εκτυπωτής.
4. Κάντε κλικ στο κουµπί που ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες.

Ανάλογα µε την εφαρµογή λογισµικού που χρησιµοποιείτε, το συγκεκριµένο
κουµπί µπορεί να ονοµάζεται Ιδιότητες, Επιλογές, Ρύθµιση εκτυπωτή,
Εκτυπωτής ή Προτιµήσεις.

5. Επιλέξτε την καρτέλα Χαρτί/Ποιότητα.
6. Στη λίστα Ο τύπος είναι, κάντε κλικ στον τύπο χαρτιού που έχετε τοποθετήσει

στο δίσκο εισόδου.

Αιτία: Η ρύθµιση ποιότητας εκτύπωσης ή αντιγραφής της συσκευής HP All-in-One
είναι πολύ χαµηλή.

Λύση: Ελέγξτε τη ρύθµιση ποιότητας. Ορίστε µια υψηλότερη ρύθµιση ποιότητας για
να αυξήσετε την ποσότητα µελάνης που χρησιµοποιείται στην εκτύπωση ή την
αντιγραφή.

Για να αλλάξετε την ταχύτητα ή την ποιότητα εκτύπωσης
1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
2. Στο µενού Αρχείο στην εφαρµογή λογισµικού, κάντε κλικ στην επιλογή

Εκτύπωση.
3. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP All-in-One είναι ο προεπιλεγµένος εκτυπωτής.
4. Κάντε κλικ στο κουµπί που ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες.

Ανάλογα µε την εφαρµογή λογισµικού που χρησιµοποιείτε, το συγκεκριµένο
κουµπί µπορεί να ονοµάζεται Ιδιότητες, Επιλογές, Ρύθµιση εκτυπωτή,
Εκτυπωτής ή Προτιµήσεις.

5. Επιλέξτε την καρτέλα Χαρτί/Ποιότητα.
6. Στη λίστα Ο τύπος είναι, κάντε κλικ στον τύπο χαρτιού που έχετε τοποθετήσει

στο δίσκο εισόδου.
7. Στην περιοχή Ποιότητα εκτύπωσης, επιλέξτε την κατάλληλη ρύθµιση ποιότητας

για την εργασία σας.
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Αλλάξτε την ποιότητα αντιγραφής.
1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
2. Τοποθετήστε το πρωτότυπό σας µε τη πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω στη

δεξιά µπροστινή γωνία του δίσκου του τροφοδότη εγγράφων.
Εάν χρησιµοποιήσετε το δίσκο του τροφοδότη εγγράφων, τοποθετήστε τις
σελίδες ώστε το πάνω µέρος του εγγράφου να εισέρχεται πρώτο.

3. Στην περιοχή Αντίγραφο, πατήστε το Ποιότητα, έως ότου ανάψει η κατάλληλη
ρύθµιση ποιότητας.

4. Πατήστε Έναρξη αντιγρ., Ασπρόµαυρη ή Έναρξη αντιγρ., Έγχρωµη.

Οι άκρες του κειµένου είναι ακανόνιστες
Αιτία: Η γραµµατοσειρά έχει προσαρµοσµένο µέγεθος.

Λύση: Ορισµένα προγράµµατα παρέχουν προσαρµοσµένες γραµµατοσειρές που
εµφανίζουν ακανόνιστες άκρες, όταν µεγεθυνθούν ή εκτυπωθούν. Επίσης, εάν θέλετε
να εκτυπώσετε κείµενο bitmap, µπορεί να έχει ακανόνιστες άκρες, όταν µεγεθυνθεί ή
εκτυπωθεί.

Χρησιµοποιήστε γραµµατοσειρές TrueType για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή
HP All-in-One θα τις εκτυπώσει µε οµαλές γραµµατοσειρές. Όταν επιλέγετε µια
γραµµατοσειρά, αναζητήστε το εικονίδιο TrueType.

Η εκτύπωση έχει µια οριζόντια λωρίδα παραµόρφωσης κοντά στο κάτω µέρος της
σελίδας

Αιτία: Η εικόνα έχει αποχρώσεις ανοιχτού µπλε, γκρι ή καφέ κοντά στο κάτω µέρος
της σελίδας.

Λύση: Τοποθετήστε χαρτί υψηλής ποιότητας στο δίσκο εισόδου και εκτυπώστε την
εικόνα µε υψηλή ρύθµιση ποιότητας εκτύπωσης, όπως Βέλτιστη, Μέγιστη
ανάλυση dpi ή Υψηλή ανάλυση. Να βεβαιώνεστε πάντα ότι το χαρτί στο οποίο
εκτυπώνετε είναι επίπεδο. Για βέλτιστα αποτελέσµατα κατά την εκτύπωση εικόνων,
χρησιµοποιήστε Φωτογραφικό χαρτί πολύ ανώτερης ποιότητας HP.

Εάν το πρόβληµα εξακολουθεί, χρησιµοποιήστε το λογισµικό που εγκαταστήσατε
στο HP All-in-One ή µια άλλη εφαρµογή λογισµικού για να περιστρέψτε την εικόνα
κατά 180 µοίρες έτσι, ώστε οι αποχρώσεις ανοιχτού µπλε, γκρι και καφέ της εικόνας
να µην εκτυπώνονται στο κάτω µέρος της σελίδας. Εκτυπώστε την εικόνα µε
εκτύπωση έξι µελανών. Για να κάνετε το παραπάνω, τοποθετήστε το δοχείο µελάνης
φωτογραφικής εκτύπωσης στη θέση του δοχείου µαύρης µελάνης. Εάν
εγκαταστήσετε το δοχείο µελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης και το δοχείο µελάνης
τριών χρωµάτων, έχετε σύστηµα έξι µελανών, το οποίο προσφέρει την καλύτερη
ποιότητα φωτογραφιών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα δοχεία µελάνης, ανατρέξτε στο θέµα
Αντιµετώπιση προβληµάτων δοχείων µελάνης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το χαρτί, δείτε Πληροφορίες
προδιαγραφών για υποστηριζόµενα µέσα.

Κεφάλαιο 12

150 Αντιµετώπιση προβληµάτων



Τα χρώµατα διαχέονται το ένα µέσα στο άλλο στην εκτύπωση
Αιτία: Η ρύθµιση ποιότητας εκτύπωσης ή αντιγραφής είναι πολύ υψηλή για τον
τύπο χαρτιού που είναι τοποθετηµένος στη συσκευή HP All-in-One.
Λύση: Ελέγξτε τη ρύθµιση ποιότητας. Ορίστε µια χαµηλότερη ρύθµιση ποιότητας
για να µειώσετε την ποσότητα µελάνης που χρησιµοποιείται στην εκτύπωση ή την
αντιγραφή.

Για να αλλάξετε την ταχύτητα ή την ποιότητα εκτύπωσης
1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
2. Στο µενού Αρχείο στην εφαρµογή λογισµικού, κάντε κλικ στην επιλογή

Εκτύπωση.
3. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP All-in-One είναι ο προεπιλεγµένος εκτυπωτής.
4. Κάντε κλικ στο κουµπί που ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες.

Ανάλογα µε την εφαρµογή λογισµικού που χρησιµοποιείτε, το συγκεκριµένο
κουµπί µπορεί να ονοµάζεται Ιδιότητες, Επιλογές, Ρύθµιση εκτυπωτή,
Εκτυπωτής ή Προτιµήσεις.

5. Επιλέξτε την καρτέλα Χαρτί/Ποιότητα.
6. Στη λίστα Ο τύπος είναι, κάντε κλικ στον τύπο χαρτιού που έχετε τοποθετήσει

στο δίσκο εισόδου.
7. Στην περιοχή Ποιότητα εκτύπωσης, επιλέξτε την κατάλληλη ρύθµιση ποιότητας

για την εργασία σας.

Αλλάξτε την ποιότητα αντιγραφής.
1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
2. Τοποθετήστε το πρωτότυπό σας µε τη πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω στη

δεξιά µπροστινή γωνία του δίσκου του τροφοδότη εγγράφων.
Εάν χρησιµοποιήσετε το δίσκο του τροφοδότη εγγράφων, τοποθετήστε τις
σελίδες ώστε το πάνω µέρος του εγγράφου να εισέρχεται πρώτο.

3. Στην περιοχή Αντίγραφο, πατήστε το Ποιότητα, έως ότου ανάψει η κατάλληλη
ρύθµιση ποιότητας.

4. Πατήστε Έναρξη αντιγρ., Ασπρόµαυρη ή Έναρξη αντιγρ., Έγχρωµη.

Αιτία: Ο τύπος χαρτιού δεν είναι κατάλληλος για τη συσκευή HP All-in-One.

Λύση: Χρησιµοποιήστε χαρτιά ανώτερης ποιότητας HP ή οποιονδήποτε άλλο τύπο
χαρτιού που είναι κατάλληλος για τη συσκευή HP All-in-One.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την επιλογή χαρτιού, δείτε Πληροφορίες
προδιαγραφών για υποστηριζόµενα µέσα.

Αιτία: Εκτυπώνετε στη λάθος πλευρά του χαρτιού.

Λύση: Τοποθετήστε το χαρτί µε την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω. Για
παράδειγµα εάν θέλετε να χρησιµοποιήσετε γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί,
τοποθετήστε το χαρτί µε τη γυαλιστερή πλευρά προς τα κάτω.

Αιτία: Χρησιµοποιείτε µελάνη τρίτου κατασκευαστή.
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Λύση: Η HP συνιστά τη χρήση αυθεντικών δοχείων µελάνης HP. Τα αυθεντικά
δοχεία µελάνης HP έχουν σχεδιαστεί και δοκιµαστεί σε εκτυπωτές HP για να σας
βοηθήσουν να παράγετε εύκολα σπουδαία αποτελέσµατα, κάθε φορά.

Σηµείωση Η HP δεν µπορεί να εγγυηθεί για την ποιότητα ή την αξιοπιστία
µελάνης τρίτων κατασκευαστών. Η ανάγκη επισκευής εκτυπωτή που προκύπτει
από βλάβη εκτυπωτή ή ζηµιά οφειλόµενη στη χρήση µελάνης τρίτου
κατασκευαστή, δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

Αιτία: Τα δοχεία µελάνης πρέπει να καθαριστούν.

Λύση: Για να δείτε εάν υπάρχει πρόβληµα µε τα δοχεία µελάνης, εκτυπώστε µια
αναφορά ελέγχου λειτουργίας. Εάν η αναφορά ελέγχου λειτουργίας εµφανίσει
πρόβληµα, καθαρίστε τα δοχεία µελάνης. Εάν το πρόβληµα εξακολουθεί, ίσως
πρέπει να αντικαταστήσετε τα δοχεία µελάνης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα δοχεία µελάνης, ανατρέξτε στο θέµα
Αντιµετώπιση προβληµάτων δοχείων µελάνης.

Οι εκτυπώσεις έχουν οριζόντιες ραβδώσεις ή γραµµές
Αιτία: Το χαρτί τροφοδοτείται λάθος ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.

Λύση: Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει σωστά το χαρτί.

Για να τοποθετήσετε χαρτί πλήρους µεγέθους
1. Αφαιρέστε το δίσκο εξόδου.
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2. Σπρώξτε τον οδηγό πλάτους χαρτιού τελείως στην άκρη.

3. Χτυπήστε ελαφρά µια στοίβα χαρτιού σε επίπεδη επιφάνεια για να
ευθυγραµµιστούν οι άκρες της και στη συνέχεια ελέγξτε τα παρακάτω:
• Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι σκισµένο, σκονισµένο, τσαλακωµένο ή µε

λυγισµένες άκρες.
• Βεβαιωθείτε ότι όλα τα φύλλα της στοίβας είναι του ίδιου µεγέθους και τύπου.

4. Τοποθετήστε τη στοίβα χαρτιού στο δίσκο εισόδου µε τη στενή άκρη προς τα
εµπρός και την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω. Σύρετε τη στοίβα χαρτιού
εµπρός µέχρι να σταµατήσει.

Προσοχή Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP All-in-One βρίσκεται σε κατάσταση
αναµονής και δεν παράγει ήχο όταν τοποθετείτε χαρτί στο δίσκο εισόδου. Εάν
η συσκευή HP All-in-One επισκευάζει τα δοχεία µελάνης ή είναι
απασχοληµένη µε κάποια εργασία, ο οδηγός χαρτιού στο εσωτερικό της
συσκευής µπορεί να µην είναι στη θέση του. Υπάρχει κίνδυνος να σπρώξετε
πολύ το χαρτί, µε αποτέλεσµα το HP All-in-One να αποβάλει λευκές σελίδες.

Συµβουλή Εάν χρησιµοποιείτε letterhead, τοποθετήστε πρώτα το επάνω
µέρος της σελίδας µε την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω. Για περισσότερη
βοήθεια σχετικά µε την τοποθέτηση χαρτιού πλήρους µεγέθους και letterhead,
ανατρέξτε στο διάγραµµα επάνω στη βάση του δίσκου εισόδου.
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5. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα µέσα µέχρι να σταµατήσει στην άκρη
του χαρτιού.
Μην φορτώνετε υπερβολικά το δίσκο εισόδου. Βεβαιωθείτε ότι η στοίβα χαρτιού
χωρά στο δίσκο εισόδου και δεν ξεπερνά το επάνω άκρο του οδηγού πλάτους
χαρτιού.

6. Επανατοποθετήστε το δίσκο εξόδου.

7. Σηκώστε την προέκταση του δίσκου προς το µέρος σας.

Σηµείωση Όταν χρησιµοποιείτε χαρτί µεγέθους legal, αφήνετε την
προέκταση του δίσκου κλειστή.

Αιτία: Η ρύθµιση ποιότητας εκτύπωσης ή αντιγραφής της συσκευής HP All-in-One
είναι πολύ χαµηλή.
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Λύση: Ελέγξτε τη ρύθµιση ποιότητας. Ορίστε µια υψηλότερη ρύθµιση ποιότητας για
να αυξήσετε την ποσότητα µελάνης που χρησιµοποιείται στην εκτύπωση ή την
αντιγραφή.

Για να αλλάξετε την ταχύτητα ή την ποιότητα εκτύπωσης
1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
2. Στο µενού Αρχείο στην εφαρµογή λογισµικού, κάντε κλικ στην επιλογή

Εκτύπωση.
3. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP All-in-One είναι ο προεπιλεγµένος εκτυπωτής.
4. Κάντε κλικ στο κουµπί που ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες.

Ανάλογα µε την εφαρµογή λογισµικού που χρησιµοποιείτε, το συγκεκριµένο
κουµπί µπορεί να ονοµάζεται Ιδιότητες, Επιλογές, Ρύθµιση εκτυπωτή,
Εκτυπωτής ή Προτιµήσεις.

5. Επιλέξτε την καρτέλα Χαρτί/Ποιότητα.
6. Στη λίστα Ο τύπος είναι, κάντε κλικ στον τύπο χαρτιού που έχετε τοποθετήσει

στο δίσκο εισόδου.
7. Στην περιοχή Ποιότητα εκτύπωσης, επιλέξτε την κατάλληλη ρύθµιση ποιότητας

για την εργασία σας.

Αλλάξτε την ποιότητα αντιγραφής.
1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
2. Τοποθετήστε το πρωτότυπό σας µε τη πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω στη

δεξιά µπροστινή γωνία του δίσκου του τροφοδότη εγγράφων.
Εάν χρησιµοποιήσετε το δίσκο του τροφοδότη εγγράφων, τοποθετήστε τις
σελίδες ώστε το πάνω µέρος του εγγράφου να εισέρχεται πρώτο.

3. Στην περιοχή Αντίγραφο, πατήστε το Ποιότητα, έως ότου ανάψει η κατάλληλη
ρύθµιση ποιότητας.

4. Πατήστε Έναρξη αντιγρ., Ασπρόµαυρη ή Έναρξη αντιγρ., Έγχρωµη.

Αιτία: Τα δοχεία µελάνης πρέπει να καθαριστούν ή η µελάνη έχει τελειώσει.

Λύση: Ελέγξτε τα εκτιµώµενα επίπεδα µελάνης των δοχείων. Εάν το επίπεδο των
δοχείων µελάνης είναι χαµηλό ή τα δοχεία είναι άδεια, πρέπει να τα αντικαταστήσετε.

Εάν υπάρχει µελάνη στα δοχεία αλλά εξακολουθείτε να αντιµετωπίζετε πρόβληµα,
εκτυπώστε µια αναφορά ελέγχου λειτουργίας για να δείτε εάν υπάρχει πρόβληµα στα
δοχεία µελάνης. Εάν η αναφορά ελέγχου λειτουργίας εµφανίσει πρόβληµα, καθαρίστε
τα δοχεία µελάνης. Εάν το πρόβληµα εξακολουθεί, ίσως πρέπει να αντικαταστήσετε
τα δοχεία µελάνης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα δοχεία µελάνης, ανατρέξτε στο θέµα
Αντιµετώπιση προβληµάτων δοχείων µελάνης.

Αιτία: Μπορεί να έχουν συγκεντρωθεί ίνες ή σκόνη γύρω από τα ακροφύσια
µελάνης στα δοχεία µελάνης.
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Λύση: Ελέγξτε τα δοχεία µελάνης. Εάν φαίνεται σαν να υπάρχουν ίνες ή σκόνη
γύρω από τα ακροφύσια µελάνης, καθαρίστε την περιοχή των ακροφυσίων µελάνης
στα δοχεία µελάνης.

Για να καθαρίσετε την περιοχή γύρω από τα ακροφύσια µελάνης
1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή HP All-in-One και ανοίξτε τη θύρα πρόσβασης των

δοχείων µελάνης.
Ο φορέας δοχείων µελάνης µετακινείται στην ακραία δεξιά πλευρά της
συσκευής HP All-in-One.

2. Περιµένετε µέχρι ο φορέας των δοχείων µελάνης να παραµείνει σταθερός και
αθόρυβος και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το πίσω µέρος της
συσκευής HP All-in-One.

Σηµείωση Ανάλογα µε το πόση ώρα είναι αποσυνδεδεµένη η συσκευή
HP All-in-One, η ηµεροµηνία και η ώρα ενδέχεται να διαγραφούν. Θα πρέπει
να ρυθµίσετε ξανά την ηµεροµηνία και την ώρα, όταν ξανασυνδέσετε το
καλώδιο στη συσκευή.

3. Πιέστε ελαφρά το δοχείο µελάνης για να το ελευθερώσετε και στη συνέχεια
τραβήξτε το προς το µέρος σας για να βγει από την υποδοχή του.

Σηµείωση Μην αφαιρείτε και τα δύο δοχεία µελάνης ταυτόχρονα. Αφαιρείτε
και καθαρίζετε ένα δοχείο µελάνης κάθε φορά. Μην αφήνετε τα δοχεία
µελάνης έξω από τη συσκευή HP All-in-One για περισσότερο από 30 λεπτά.

4. Τοποθετήστε τα δοχεία µελάνης σε ένα χαρτί µε τα ακροφύσια προς τα πάνω.
5. Βρέξτε ελαφρώς µια καθαρή µπατονέτα µε απιονισµένο νερό.
6. Καθαρίστε την επιφάνεια και τις άκρες γύρω από την περιοχή των ακροφυσίων

µε τη µπατονέτα, όπως φαίνεται παρακάτω.

1 Έλασµα ακροφυσίου (µην το καθαρίζετε)

2 Επιφάνεια και άκρες γύρω από τα ακροφύσια

Προσοχή Μην καθαρίζετε το έλασµα του ακροφυσίου.

7. Σύρετε το δοχείο µελάνης για να µπει ξανά στην υποδοχή του. Πιέστε το δοχείο
µελάνης προς τα µπροστά µέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.
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8. Επαναλάβετε αν χρειάζεται για το δεύτερο δοχείο µελάνης.
9. Κλείστε προσεκτικά τη θύρα πρόσβασης των δοχείων µελάνης και συνδέστε το

καλώδιο τροφοδοσίας στο πίσω µέρος της συσκευής HP All-in-One.

Αιτία: Η συσκευή αποστολής φαξ παρουσιάζει προβλήµατα.

Λύση: Ζητήστε από τον αποστολέα να ελέγξει τη συσκευή φαξ για τυχόν
προβλήµατα.

Αιτία: Η σύνδεση της γραµµής τηλεφώνου έχει παρεµβολές. Οι γραµµές
τηλεφώνου µε χαµηλή ποιότητα ήχου (θόρυβο) µπορεί να προκαλέσουν προβλήµατα
στην ποιότητα εκτύπωσης.

Λύση: Εάν η αποτυχία οφείλεται σε θόρυβο στη γραµµή τηλεφώνου, επικοινωνήστε
µε τον αποστολέα για να ξαναστείλει το φαξ. Η ποιότητα µπορεί να είναι καλύτερη
όταν δοκιµάσετε ξανά. Μπορείτε να ελέγξτε την ποιότητα ήχου της γραµµής
τηλεφώνου, συνδέοντας µια συσκευή τηλεφώνου στην πρίζα και ακούγοντας εάν
υπάρχουν παράσιτα ή άλλος θόρυβος. Εάν το πρόβληµα εξακολουθεί,
απενεργοποιήστε τη Λειτ. διόρθ. σφάλµατος (Λ∆Σ) και επικοινωνήστε µε την
τηλεφωνική σας εταιρεία.

Για να αλλάξετε τη ρύθµιση λειτουργίας διόρθωσης σφάλµατος από τον πίνακα
ελέγχου
1. Πατήστε Ρύθµιση.
2. Πατήστε 5 και στη συνέχεια 6.

Έτσι µπορείτε να επιλέξετε το Ρύθµ. φαξ για προχωρηµένους και, στη συνέχεια,
το Λειτ. διόρθ. σφάλµατος.

3. Πατήστε  για να επιλέξετε Αναµµένες ή Απενεργοποίηση.
4. Πατήστε OK.

Οι εκτυπώσεις είναι αχνές ή άτονες
Αιτία: Τα δοχεία µελάνης πρέπει να καθαριστούν ή η µελάνη έχει τελειώσει.

Λύση: Ελέγξτε τα εκτιµώµενα επίπεδα µελάνης των δοχείων. Εάν το επίπεδο των
δοχείων µελάνης είναι χαµηλό ή τα δοχεία είναι άδεια, πρέπει να τα αντικαταστήσετε.

Εάν υπάρχει µελάνη στα δοχεία αλλά εξακολουθείτε να αντιµετωπίζετε πρόβληµα,
εκτυπώστε µια αναφορά ελέγχου λειτουργίας για να δείτε εάν υπάρχει πρόβληµα στα
δοχεία µελάνης. Εάν η αναφορά ελέγχου λειτουργίας εµφανίσει πρόβληµα, καθαρίστε
τα δοχεία µελάνης. Εάν το πρόβληµα εξακολουθεί, ίσως πρέπει να αντικαταστήσετε
τα δοχεία µελάνης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα δοχεία µελάνης, ανατρέξτε στο θέµα
Αντιµετώπιση προβληµάτων δοχείων µελάνης.

Αιτία: Η ρύθµιση ποιότητας εκτύπωσης ή αντιγραφής της συσκευής HP All-in-One
είναι πολύ χαµηλή.
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Λύση: Ελέγξτε τη ρύθµιση ποιότητας. Ορίστε µια υψηλότερη ρύθµιση ποιότητας για
να αυξήσετε την ποσότητα µελάνης που χρησιµοποιείται στην εκτύπωση ή την
αντιγραφή.

Για να αλλάξετε την ταχύτητα ή την ποιότητα εκτύπωσης
1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
2. Στο µενού Αρχείο στην εφαρµογή λογισµικού, κάντε κλικ στην επιλογή

Εκτύπωση.
3. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP All-in-One είναι ο προεπιλεγµένος εκτυπωτής.
4. Κάντε κλικ στο κουµπί που ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες.

Ανάλογα µε την εφαρµογή λογισµικού που χρησιµοποιείτε, το συγκεκριµένο
κουµπί µπορεί να ονοµάζεται Ιδιότητες, Επιλογές, Ρύθµιση εκτυπωτή,
Εκτυπωτής ή Προτιµήσεις.

5. Επιλέξτε την καρτέλα Χαρτί/Ποιότητα.
6. Στη λίστα Ο τύπος είναι, κάντε κλικ στον τύπο χαρτιού που έχετε τοποθετήσει

στο δίσκο εισόδου.
7. Στην περιοχή Ποιότητα εκτύπωσης, επιλέξτε την κατάλληλη ρύθµιση ποιότητας

για την εργασία σας.

Αλλάξτε την ποιότητα αντιγραφής.
1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
2. Τοποθετήστε το πρωτότυπό σας µε τη πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω στη

δεξιά µπροστινή γωνία του δίσκου του τροφοδότη εγγράφων.
Εάν χρησιµοποιήσετε το δίσκο του τροφοδότη εγγράφων, τοποθετήστε τις
σελίδες ώστε το πάνω µέρος του εγγράφου να εισέρχεται πρώτο.

3. Στην περιοχή Αντίγραφο, πατήστε το Ποιότητα, έως ότου ανάψει η κατάλληλη
ρύθµιση ποιότητας.

4. Πατήστε Έναρξη αντιγρ., Ασπρόµαυρη ή Έναρξη αντιγρ., Έγχρωµη.

Αιτία: Ο τύπος χαρτιού δεν είναι κατάλληλος για τη συσκευή HP All-in-One.

Λύση: Εάν το χαρτί που χρησιµοποιείτε έχει πολλές ίνες, η µελάνη που
χρησιµοποιεί η συσκευή HP All-in-One µπορεί να µην καλύψει την επιφάνεια
εκτύπωσης. Χρησιµοποιήστε χαρτιά ανώτερης ποιότητας HP ή οποιονδήποτε άλλο
τύπο χαρτιού που είναι κατάλληλος για τη συσκευή HP All-in-One.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την επιλογή χαρτιού, δείτε Πληροφορίες
προδιαγραφών για υποστηριζόµενα µέσα.

Αιτία: Η ρύθµιση Ανοιχτόχρ/σκουρ. για το HP All-in-One είναι υπερβολικά
ανοιχτή.
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Λύση: Ρυθµίστε τη φωτεινότητα των αντιγράφων.

Για να προσαρµόσετε την αντίθεση του αντιγράφου από τον πίνακα ελέγχου
1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
2. Τοποθετήστε το πρωτότυπό σας µε τη πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω στη

δεξιά µπροστινή γωνία του δίσκου του τροφοδότη εγγράφων.
Εάν χρησιµοποιήσετε το δίσκο του τροφοδότη εγγράφων, τοποθετήστε τις
σελίδες ώστε το πάνω µέρος του εγγράφου να εισέρχεται πρώτο.

3. Στην περιοχή Αντίγραφο, πατήστε το Μενού επανειληµµένα, έως ότου εµφανιστεί
το Ανοιχτόχρ/σκουρ..

4. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
• Πατήστε  για να κάνετε το αντίγραφο πιο σκούρο.
• Πατήστε  για να κάνετε το αντίγραφο πιο ανοιχτό.

5. Πατήστε Έναρξη αντιγρ., Ασπρόµαυρη ή Έναρξη αντιγρ., Έγχρωµη.

Αιτία: Η ρύθµιση Τύπος χαρτιού είναι λάθος.

Λύση: Αλλάξτε τη ρύθµιση Τύπος χαρτιού, ώστε να ταιριάζει στον τύπο χαρτιού
που είναι τοποθετηµένο στο δίσκο χαρτιού.

Για να ρυθµίσετε τον τύπο χαρτιού για αντίγραφα
1. Στην περιοχή Αντίγραφο, πατήστε Μενού επανειληµµένα, έως ότου εµφανιστεί

Τύπος χαρτιού.
2. Πατήστε  µέχρι να εµφανιστεί ο κατάλληλος τύπος χαρτιού.
3. Πατήστε Έναρξη αντιγρ., Ασπρόµαυρη ή Έναρξη αντιγρ., Έγχρωµη.

Για να ρυθµίσετε τον τύπο χαρτιού για εκτύπωση
1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
2. Στο µενού Αρχείο στην εφαρµογή λογισµικού, κάντε κλικ στην επιλογή

Εκτύπωση.
3. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP All-in-One είναι ο προεπιλεγµένος εκτυπωτής.
4. Κάντε κλικ στο κουµπί που ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες.

Ανάλογα µε την εφαρµογή λογισµικού που χρησιµοποιείτε, το συγκεκριµένο
κουµπί µπορεί να ονοµάζεται Ιδιότητες, Επιλογές, Ρύθµιση εκτυπωτή,
Εκτυπωτής ή Προτιµήσεις.

5. Επιλέξτε την καρτέλα Χαρτί/Ποιότητα.
6. Στη λίστα Ο τύπος είναι, κάντε κλικ στον τύπο χαρτιού που έχετε τοποθετήσει

στο δίσκο εισόδου.

Αιτία: Η αντιγραφή εικόνας χαµηλής ποιότητας, όπως µια φωτογραφίας από
εφηµερίδα, µπορεί να δηµιουργήσει γραµµές ή λωρίδες στο αντίγραφο. Αυτά λέγονται
µοτίβα moiré.

Λύση: Για να µειώσετε τα µοτίβα moiré, δοκιµάστε να τοποθετήσετε ένα ή
περισσότερα διαφανή προστατευτικά πλαστικά φύλλα απευθείας στη γυάλινη
επιφάνεια και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το πρωτότυπο µε την πλευρά εκτύπωσης
προς τα κάτω, επάνω από τα προστατευτικά φύλλα.
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Αιτία: Μπορεί να έχουν κολλήσει υπολείµµατα στη γυάλινη επιφάνεια ή στο πίσω
µέρος του καλύµµατος εγγράφων. Αυτό προκαλεί χαµηλή ποιότητα αντιγραφής και
µείωση της ταχύτητας επεξεργασίας.

Λύση:

Για να καθαρίσετε τη γυάλινη επιφάνεια
1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή HP All-in-One, και σηκώστε το κάλυµµα.
2. Καθαρίστε τη γυάλινη επιφάνεια µε ένα µαλακό πανί ή σφουγγάρι ελαφρά

βουτηγµένο σε καθαριστικό για γυάλινες επιφάνειες.

Προσοχή Μην χρησιµοποιείτε λειαντικά, ασετόν, βενζίνη ή τετραχλωρίδιο
του άνθρακα στη γυάλινη επιφάνεια, διότι µπορεί να καταστραφεί. Μην ρίχνετε
ή ψεκάζετε υγρά απευθείας επάνω στη γυάλινη επιφάνεια. Το υγρό µπορεί
να εισέλθει κάτω από τη γυάλινη επιφάνεια και να προκαλέσει βλάβη στη
συσκευή.

3. Σκουπίστε τη γυάλινη επιφάνεια µε στεγνό, µαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι
για προστασία από τους λεκέδες.

4. Ενεργοποιήστε το HP All-in-One.

Για να καθαρίσετε την πίσω όψη του καλύµµατος
1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή HP All-in-One, αποσυνδέστε το καλώδιο και

σηκώστε το κάλυµµα.

Σηµείωση Ανάλογα µε το πόση ώρα είναι αποσυνδεδεµένη η συσκευή
HP All-in-One, η ηµεροµηνία και η ώρα ενδέχεται να διαγραφούν. Θα πρέπει
να ρυθµίσετε ξανά την ηµεροµηνία και την ώρα, όταν ξανασυνδέσετε το
καλώδιο στη συσκευή.

2. Καθαρίστε το λευκό πίσω κάλυµµα εγγράφων µε ένα µαλακό πανί ή σφουγγάρι
που είναι ελαφρά βουτηγµένο σε σαπούνι και ζεστό νερό.
Καθαρίστε απαλά την πίσω όψη για να αφαιρέσετε τα υπολείµµατα. Μην τρίβετε
την πίσω όψη του καλύµµατος.

3. Σκουπίστε την πίσω όψη µε στεγνό, µαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι.

Προσοχή Μη χρησιµοποιείτε σφουγγάρια καθαρισµού από χαρτί, καθώς
µπορεί να χαράξουν την επιφάνεια.

4. Εάν απαιτείται επιπλέον καθαρισµός, επαναλάβετε τα προηγούµενα βήµατα
χρησιµοποιώντας ισοπροπυλική αλκοόλη (καθαρό οινόπνευµα) και
σκουπίζοντας την πίσω όψη σχολαστικά µε ένα βρεγµένο πανί για να αφαιρέσετε
τα υπολείµµατα αλκοόλης.

Προσοχή Προσέξτε να µη χυθεί οινόπνευµα στη γυάλινη επιφάνεια ή στο
εξωτερικό του HP All-in-One, αφού έτσι µπορεί να προκληθεί βλάβη στη
συσκευή.
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Οι εκτυπώσεις φαίνονται θαµπές ή θολές.
Αιτία: Ο αποστολέας του φαξ χρησιµοποιεί χαµηλή ανάλυση ή το πρωτότυπο ήταν
χαµηλής ποιότητας.
Λύση: Ζητήστε από τον αποστολέα να αυξήσει την ανάλυση και να ελέγξει την
ποιότητα του πρωτοτύπου.

Αιτία: Το χαρτί που είναι τοποθετηµένο στο δίσκο εισόδου δεν είναι το κατάλληλο
για τη συσκευή HP All-in-One.

Λύση: Εάν το χαρτί που χρησιµοποιείτε έχει πολλές ίνες, η µελάνη που
χρησιµοποιεί η συσκευή HP All-in-One µπορεί να µην καλύψει την επιφάνεια
εκτύπωσης. Χρησιµοποιήστε χαρτιά ανώτερης ποιότητας HP ή οποιονδήποτε άλλο
τύπο χαρτιού που είναι κατάλληλος για τη συσκευή HP All-in-One.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την επιλογή χαρτιού, δείτε Πληροφορίες
προδιαγραφών για υποστηριζόµενα µέσα.

Αιτία: Η ρύθµιση αντιγραφής ή εκτύπωσης Τύπος χαρτιού είναι λάθος.

Λύση: Αλλάξτε τη ρύθµιση Τύπος χαρτιού, ώστε να ταιριάζει στον τύπο χαρτιού
που είναι τοποθετηµένο στο δίσκο χαρτιού.

Για να ρυθµίσετε τον τύπο χαρτιού για αντίγραφα
1. Στην περιοχή Αντίγραφο, πατήστε Μενού επανειληµµένα, έως ότου εµφανιστεί

Τύπος χαρτιού.
2. Πατήστε  µέχρι να εµφανιστεί ο κατάλληλος τύπος χαρτιού.
3. Πατήστε Έναρξη αντιγρ., Ασπρόµαυρη ή Έναρξη αντιγρ., Έγχρωµη.

Για να ρυθµίσετε τον τύπο χαρτιού για εκτύπωση
1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
2. Στο µενού Αρχείο στην εφαρµογή λογισµικού, κάντε κλικ στην επιλογή

Εκτύπωση.
3. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP All-in-One είναι ο προεπιλεγµένος εκτυπωτής.
4. Κάντε κλικ στο κουµπί που ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες.

Ανάλογα µε την εφαρµογή λογισµικού που χρησιµοποιείτε, το συγκεκριµένο
κουµπί µπορεί να ονοµάζεται Ιδιότητες, Επιλογές, Ρύθµιση εκτυπωτή,
Εκτυπωτής ή Προτιµήσεις.

5. Επιλέξτε την καρτέλα Χαρτί/Ποιότητα.
6. Στη λίστα Ο τύπος είναι, κάντε κλικ στον τύπο χαρτιού που έχετε τοποθετήσει

στο δίσκο εισόδου.

Αιτία: Η ρύθµιση ποιότητας εκτύπωσης ή αντιγραφής της συσκευής HP All-in-One
είναι πολύ χαµηλή.
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Λύση: Ελέγξτε τη ρύθµιση ποιότητας. Ορίστε µια υψηλότερη ρύθµιση ποιότητας για
να αυξήσετε την ποσότητα µελάνης που χρησιµοποιείται στην εκτύπωση ή την
αντιγραφή.

Για να αλλάξετε την ταχύτητα ή την ποιότητα εκτύπωσης
1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
2. Στο µενού Αρχείο στην εφαρµογή λογισµικού, κάντε κλικ στην επιλογή

Εκτύπωση.
3. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP All-in-One είναι ο προεπιλεγµένος εκτυπωτής.
4. Κάντε κλικ στο κουµπί που ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες.

Ανάλογα µε την εφαρµογή λογισµικού που χρησιµοποιείτε, το συγκεκριµένο
κουµπί µπορεί να ονοµάζεται Ιδιότητες, Επιλογές, Ρύθµιση εκτυπωτή,
Εκτυπωτής ή Προτιµήσεις.

5. Επιλέξτε την καρτέλα Χαρτί/Ποιότητα.
6. Στη λίστα Ο τύπος είναι, κάντε κλικ στον τύπο χαρτιού που έχετε τοποθετήσει

στο δίσκο εισόδου.
7. Στην περιοχή Ποιότητα εκτύπωσης, επιλέξτε την κατάλληλη ρύθµιση ποιότητας

για την εργασία σας.

Αλλάξτε την ποιότητα αντιγραφής.
1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
2. Τοποθετήστε το πρωτότυπό σας µε τη πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω στη

δεξιά µπροστινή γωνία του δίσκου του τροφοδότη εγγράφων.
Εάν χρησιµοποιήσετε το δίσκο του τροφοδότη εγγράφων, τοποθετήστε τις
σελίδες ώστε το πάνω µέρος του εγγράφου να εισέρχεται πρώτο.

3. Στην περιοχή Αντίγραφο, πατήστε το Ποιότητα, έως ότου ανάψει η κατάλληλη
ρύθµιση ποιότητας.

4. Πατήστε Έναρξη αντιγρ., Ασπρόµαυρη ή Έναρξη αντιγρ., Έγχρωµη.

Αιτία: Εκτυπώνετε στη λάθος πλευρά του χαρτιού.

Λύση: Τοποθετήστε χαρτί µε την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω. Για
παράδειγµα εάν θέλετε να χρησιµοποιήσετε γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί,
τοποθετήστε το χαρτί µε τη γυαλιστερή πλευρά προς τα κάτω.

Οι εκτυπώσεις έχουν κάθετες ραβδώσεις
Αιτία: Ο τύπος χαρτιού δεν είναι κατάλληλος για τη συσκευή HP All-in-One.

Λύση: Εάν το χαρτί που χρησιµοποιείτε έχει πολλές ίνες, η µελάνη που
χρησιµοποιεί η συσκευή HP All-in-One µπορεί να µην καλύψει την επιφάνεια
εκτύπωσης. Χρησιµοποιήστε χαρτιά ανώτερης ποιότητας HP ή οποιονδήποτε άλλο
τύπο χαρτιού που είναι κατάλληλος για τη συσκευή HP All-in-One.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την επιλογή χαρτιού, δείτε Πληροφορίες
προδιαγραφών για υποστηριζόµενα µέσα.

Αιτία: Η γυάλινη επιφάνεια ή ο αυτόµατος τροφοδότης εγγράφων της συσκευής
αποστολής φαξ είναι βρώµικα.
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Λύση: Εάν το φαξ έχει κάθετες γραµµές ή ραβδώσεις, η συσκευή αποστολής φαξ
του αποστολέα µπορεί να υπολείµµατα ή σκόνη στη γυάλινη επιφάνεια ή στον
αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων. Ρωτήστε τον αποστολέα εάν η γυάλινη επιφάνεια ή
ο αυτόµατος τροφοδότης εγγράφων είναι καθαρά.

Οι εκτυπώσεις είναι στραβές ή ασύµµετρες
Αιτία: Το χαρτί τροφοδοτείται λάθος ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.

Λύση: Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί έχει τοποθετηθεί σωστά.

Για να τοποθετήσετε χαρτί πλήρους µεγέθους
1. Αφαιρέστε το δίσκο εξόδου.

2. Σπρώξτε τον οδηγό πλάτους χαρτιού τελείως στην άκρη.

3. Χτυπήστε ελαφρά µια στοίβα χαρτιού σε επίπεδη επιφάνεια για να
ευθυγραµµιστούν οι άκρες της και στη συνέχεια ελέγξτε τα παρακάτω:
• Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι σκισµένο, σκονισµένο, τσαλακωµένο ή µε

λυγισµένες άκρες.
• Βεβαιωθείτε ότι όλα τα φύλλα της στοίβας είναι του ίδιου µεγέθους και τύπου.
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4. Τοποθετήστε τη στοίβα χαρτιού στο δίσκο εισόδου µε τη στενή άκρη προς τα
εµπρός και την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω. Σύρετε τη στοίβα χαρτιού
εµπρός µέχρι να σταµατήσει.

Προσοχή Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP All-in-One βρίσκεται σε κατάσταση
αναµονής και δεν παράγει ήχο όταν τοποθετείτε χαρτί στο δίσκο εισόδου. Εάν
η συσκευή HP All-in-One επισκευάζει τα δοχεία µελάνης ή είναι
απασχοληµένη µε κάποια εργασία, ο οδηγός χαρτιού στο εσωτερικό της
συσκευής µπορεί να µην είναι στη θέση του. Υπάρχει κίνδυνος να σπρώξετε
πολύ το χαρτί, µε αποτέλεσµα το HP All-in-One να αποβάλει λευκές σελίδες.

Συµβουλή Εάν χρησιµοποιείτε letterhead, τοποθετήστε πρώτα το επάνω
µέρος της σελίδας µε την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω. Για περισσότερη
βοήθεια σχετικά µε την τοποθέτηση χαρτιού πλήρους µεγέθους και letterhead,
ανατρέξτε στο διάγραµµα επάνω στη βάση του δίσκου εισόδου.

5. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα µέσα µέχρι να σταµατήσει στην άκρη
του χαρτιού.
Μην φορτώνετε υπερβολικά το δίσκο εισόδου. Βεβαιωθείτε ότι η στοίβα χαρτιού
χωρά στο δίσκο εισόδου και δεν ξεπερνά το επάνω άκρο του οδηγού πλάτους
χαρτιού.
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6. Επανατοποθετήστε το δίσκο εξόδου.

7. Σηκώστε την προέκταση του δίσκου προς το µέρος σας.

Σηµείωση Όταν χρησιµοποιείτε χαρτί µεγέθους legal, αφήνετε την
προέκταση του δίσκου κλειστή.

Αιτία: Το πρωτότυπο µπορεί να µην τοποθετήθηκε σωστά στη συσκευή αποστολής
φαξ.

Λύση: Ζητήστε στον αποστολέα να ελέγξει αν το φαξ στάλθηκε σωστά.

Αιτία: Στο δίσκο εισόδου έχει τοποθετηθεί πάνω από ένας τύπος χαρτιού.

Λύση: Τοποθετήστε µόνο έναν τύπο χαρτιού τη φορά. Όταν εκτυπώνετε φαξ,
βεβαιωθείτε ότι στο δίσκο εισόδου υπάρχει τοποθετηµένο χαρτί µεγέθους letter, A4
ή legal.

Η ποιότητα εκτύπωσης του φαξ που έλαβα είναι χαµηλή
Αιτία: Η σύνδεση της γραµµής τηλεφώνου έχει παρεµβολές.

Λύση: Εάν η αποτυχία οφείλεται σε θόρυβο στη γραµµή τηλεφώνου, επικοινωνήστε
µε τον αποστολέα για να ξαναστείλει το φαξ. Η ποιότητα µπορεί να είναι καλύτερη
όταν δοκιµάσετε ξανά. Μπορείτε να ελέγξτε την ποιότητα ήχου της γραµµής
τηλεφώνου, συνδέοντας µια συσκευή τηλεφώνου στην πρίζα και ακούγοντας εάν
υπάρχουν παράσιτα ή άλλος θόρυβος. Εάν το πρόβληµα εξακολουθεί,
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απενεργοποιήστε τη Λειτ. διόρθ. σφάλµατος (Λ∆Σ) και επικοινωνήστε µε την
τηλεφωνική σας εταιρεία.

Για να αλλάξετε τη ρύθµιση λειτουργίας διόρθωσης σφάλµατος από τον πίνακα
ελέγχου
1. Πατήστε Ρύθµιση.
2. Πατήστε 5 και στη συνέχεια 6.

Έτσι µπορείτε να επιλέξετε το Ρύθµ. φαξ για προχωρηµένους και, στη συνέχεια,
το Λειτ. διόρθ. σφάλµατος.

3. Πατήστε  για να επιλέξετε Αναµµένες ή Απενεργοποίηση.
4. Πατήστε OK.

Αιτία: Η συσκευή αποστολής φαξ παρουσιάζει προβλήµατα.
Λύση: Ζητήστε από τον αποστολέα να ελέγξει τη συσκευή αποστολής φαξ για τυχόν
προβλήµατα. Επίσης, ελέγξτε εάν τα φαξ από άλλους αποστολείς παρουσιάζουν τα
ίδια προβλήµατα.

Αιτία: Η γυάλινη επιφάνεια ή ο αυτόµατος τροφοδότης εγγράφων της συσκευής
αποστολής φαξ είναι βρώµικα.

Λύση: Εάν το φαξ έχει κάθετες γραµµές ή ραβδώσεις, η συσκευή αποστολής φαξ
του αποστολέα µπορεί να έχει υπολείµµατα ή σκόνη στη γυάλινη επιφάνεια ή στον
αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων. Ρωτήστε τον αποστολέα εάν η γυάλινη επιφάνεια ή
ο αυτόµατος τροφοδότης εγγράφων είναι καθαρά.

Αιτία: Τα δοχεία µελάνης πρέπει να καθαριστούν ή η µελάνη έχει τελειώσει.

Λύση: Ελέγξτε τα εκτιµώµενα επίπεδα µελάνης των δοχείων. Εάν το επίπεδο των
δοχείων µελάνης είναι χαµηλό ή τα δοχεία είναι άδεια, πρέπει να τα αντικαταστήσετε.

Εάν υπάρχει µελάνη στα δοχεία αλλά εξακολουθείτε να αντιµετωπίζετε πρόβληµα,
εκτυπώστε µια αναφορά ελέγχου λειτουργίας για να δείτε εάν υπάρχει πρόβληµα στα
δοχεία µελάνης. Εάν η αναφορά ελέγχου λειτουργίας εµφανίσει πρόβληµα, καθαρίστε
τα δοχεία µελάνης. Εάν το πρόβληµα εξακολουθεί, ίσως πρέπει να αντικαταστήσετε
τα δοχεία µελάνης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα δοχεία µελάνης, ανατρέξτε στο θέµα
Αντιµετώπιση προβληµάτων δοχείων µελάνης.

Ορισµένες σελίδες του φαξ που έλαβα είναι αχνές ή κενές
Αιτία: Τα δοχεία µελάνης πρέπει να καθαριστούν ή η µελάνη έχει τελειώσει.

Λύση: Ελέγξτε τα εκτιµώµενα επίπεδα µελάνης των δοχείων. Εάν το επίπεδο των
δοχείων µελάνης είναι χαµηλό ή τα δοχεία είναι άδεια, πρέπει να τα αντικαταστήσετε.

Εάν υπάρχει µελάνη στα δοχεία αλλά εξακολουθείτε να αντιµετωπίζετε πρόβληµα,
εκτυπώστε µια αναφορά ελέγχου λειτουργίας για να δείτε εάν υπάρχει πρόβληµα στα
δοχεία µελάνης. Εάν η αναφορά ελέγχου λειτουργίας εµφανίσει πρόβληµα, καθαρίστε
τα δοχεία µελάνης. Εάν το πρόβληµα εξακολουθεί, ίσως πρέπει να αντικαταστήσετε
τα δοχεία µελάνης.
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα δοχεία µελάνης, ανατρέξτε στο θέµα
Αντιµετώπιση προβληµάτων δοχείων µελάνης.

Αιτία: Ο αποστολέας δεν τοποθέτησε σωστά τα πρωτότυπα στη συσκευή
αποστολής φαξ.

Λύση: Ρωτήστε τον αποστολέα εάν τα πρωτότυπα τοποθετήθηκαν σωστά στη
συσκευή αποστολής φαξ εάν στάλθηκε κατά λάθος κενή σελίδα.

Αιτία: Η συσκευή HP All-in-One τράβηξε δύο φύλλα χαρτί κατά την εκτύπωση του
φαξ.

Λύση: Εάν στη συσκευή HP All-in-One έχουν αποµείνει µόνο µερικά φύλλα,
τοποθετήστε περισσότερο χαρτί στο δίσκο εισόδου. Εάν υπάρχει αρκετό χαρτί στο
δίσκο εισόδου, αφαιρέστε το, στοιβάξτε το πάνω σε µια επίπεδη επιφάνεια και
ξανατοποθετήστε το στο δίσκο εισόδου.

Αιτία: Το χαρτί που είναι τοποθετηµένο στο δίσκο εισόδου δεν είναι κατάλληλο για
το φαξ.

Λύση: Εάν το χαρτί που χρησιµοποιείτε έχει πολλές ίνες, η µελάνη που
χρησιµοποιεί η συσκευή HP All-in-One µπορεί να µην καλύψει την επιφάνεια
εκτύπωσης. Χρησιµοποιήστε χαρτιά ανώτερης ποιότητας HP ή οποιονδήποτε άλλο
τύπο χαρτιού που είναι κατάλληλος για τη συσκευή HP All-in-One.

∆ιαχέεται µελάνι στο χαρτί όταν αντιγράφω ή εκτυπώνω µια φωτογραφία
Αιτία: Είναι συνηθισµένο να διαχέεται µια µικρή ποσότητα µελάνης (σε µερικά
χιλιοστά) κατά τη δηµιουργία ενός αντιγράφου φωτογραφίας. Εάν διαχέεται µελάνη
σε περισσότερο από λίγα χιλιοστά, η συσκευή HP All-in-One µπορεί να εκτιµά ότι το
τοποθετηµένο χαρτί είναι πλατύτερο από ό,τι πραγµατικά είναι.

Συµβουλή Ένας τρόπος για να καταλάβετε ότι η συσκευή διαχέει µελάνη στο
χαρτί, είναι να ελέγξετε την πίσω πλευρά των σελίδων που εκτυπώνετε αφού
εκτελέσετε µια εργασία δηµιουργίας αντιγράφου ή εκτύπωσης. Εάν η πίσω
πλευρά της σελίδας έχει ραβδώσεις µελάνης, η συσκευή HP All-in-One µπορεί να
έχει πραγµατοποιήσει διάχυση µελάνης και στο προηγούµενο αντίγραφο ή την
προηγούµενη εργασία εκτύπωσης.

Λύση: Ελέγξτε τη ρύθµιση µεγέθους χαρτιού. Ορίστε µέγεθος χαρτιού που να
ταιριάζει µε το χαρτί που είναι τοποθετηµένο στο δίσκο εισόδου.

Για να ορίσετε το µέγεθος χαρτιού από τον πίνακα ελέγχου
1. Στην περιοχή Αντίγραφο, πατήστε Μενού επανειληµµένα, έως ότου εµφανιστεί

Μέγ. χαρτ. αντ..
2. Πατήστε  µέχρι να εµφανιστεί το κατάλληλο µέγεθος χαρτιού.
3. Πατήστε Έναρξη αντιγρ., Ασπρόµαυρη ή Έναρξη αντιγρ., Έγχρωµη.
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Το χαρτί δεν τροφοδοτείται από το δίσκο εισόδου
Αιτία: ∆εν υπάρχει αρκετό χαρτί στο δίσκο εισόδου.

Λύση: Εάν η συσκευή HP All-in-One δεν έχει χαρτί ή εάν έχουν αποµείνει µόνο
µερικά φύλλα, τοποθετήστε περισσότερο χαρτί στο δίσκο εισόδου. Εάν υπάρχει χαρτί
στο δίσκο εισόδου, αφαιρέστε το, στοιβάξτε το πάνω σε µια επίπεδη επιφάνεια και
ξανατοποθετήστε το στο δίσκο. Για να συνεχίσετε µε την εργασία εκτύπωσης,
πατήστε OK στον πίνακα ελέγχου της συσκευής HP All-in-One.

Aντιµετώπιση προβληµάτων εκτύπωσης
Χρησιµοποιήστε αυτή την ενότητα για να επιλύσετε τα παρακάτω προβλήµατα
εκτύπωσης:

• Οι φάκελοι δεν εκτυπώνονται σωστά
• Η εκτύπωση χωρίς περίγραµµα µπορεί να έχει µη αναµενόµενα αποτελέσµατα
• Η συσκευή HP All-in-One δεν αποκρίνεται
• Η συσκευή HP All-in-One εκτυπώνει ακατανόητους χαρακτήρες
• ∆εν συµβαίνει τίποτε όταν προσπαθώ να εκτυπώσω
• Οι σελίδες του εγγράφου µου δεν εκτυπώθηκαν µε τη σωστή σειρά
• Το έγγραφό µου δεν εκτυπώθηκε
• Τα περιθώρια δεν εκτυπώνονται όπως αναµενόταν
• Το κείµενο ή τα γραφικά είναι περικοµµένα στην άκρη της σελίδας
• Εµφανίστηκε µια κενή σελίδα κατά την εκτύπωση
• Μελάνη διαχέεται στο εσωτερικό του HP All-in-One κατά την εκτύπωση φωτογραφίας

Οι φάκελοι δεν εκτυπώνονται σωστά
Αιτία: Η στοίβα των φακέλων δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.

Λύση: Αφαιρέστε όλο το χαρτί από το δίσκο εισόδου. Τοποθετήστε µια στοίβα
φακέλων στο δίσκο εισόδου µε τα φύλλα των φακέλων προς τα πάνω και προς τα
αριστερά.

Σηµείωση Για να αποφύγετε εµπλοκές χαρτιού, κλείστε τους φακέλους πριν
τους τοποθετήσετε.
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Για να τοποθετήσετε φακέλους
1. Αφαιρέστε το δίσκο εξόδου.
2. Αφαιρέστε όλο το χαρτί από το δίσκο εισόδου.
3. Τοποθετήστε έναν ή περισσότερους φακέλους στη δεξιά πλευρά του δίσκου

εισόδου µε τα φύλλα των φακέλων προς τα επάνω και προς τα αριστερά. Σύρετε
τη δεσµίδα των φακέλων προς τα εµπρός µέχρι να σταµατήσει.

Συµβουλή Για περισσότερη βοήθεια σχετικά µε την τοποθέτηση φακέλων,
ανατρέξτε στο διάγραµµα επάνω στη βάση του δίσκου εισόδου.

4. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα µέσα πάνω στη στοίβα των φακέλων
µέχρι να σταµατήσει.
Μην υπερφορτώνετε το δίσκο εισόδου. Βεβαιωθείτε ότι η στοίβα φακέλων χωρά
στο δίσκο εισόδου κι ότι δεν ξεπερνά το επάνω άκρο του οδηγού πλάτους χαρτιού.

5. Επανατοποθετήστε το δίσκο εξόδου.

Αιτία: ∆εν έχει τοποθετηθεί ο σωστός τύπος φακέλων.

Λύση: Μη χρησιµοποιείτε γυαλιστερούς ή ανάγλυφους φακέλους ή φακέλους µε
άγκιστρα ή προθήκες.

Αιτία: Η µελάνη µουτζουρώνει το φάκελο.

Λύση: Εάν η µελάνη κάνει µουτζούρες κατά την εκτύπωση φακέλων, κλείστε τους
φακέλους πριν τους τοποθετήσετε. Εάν το πρόβληµα εξακολουθεί, αφαιρέσετε το
δοχείο µαύρης µελάνης και εκτυπώστε µόνο µε το δοχείο µελάνης τριών χρωµάτων
που είναι εγκατεστηµένο.

Η εκτύπωση χωρίς περίγραµµα µπορεί να έχει µη αναµενόµενα αποτελέσµατα
Αιτία: Η εκτύπωση µιας εικόνας χωρίς περιγράµµατα από µια εφαρµογή
λογισµικού τρίτου κατασκευαστή θα έχει απροσδόκητα αποτελέσµατα.

Λύση: Προσπαθήστε να εκτυπώσετε την εικόνα από το λογισµικό φωτογραφιών
που συνόδευε τη συσκευή HP All-in-One.
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Η συσκευή HP All-in-One δεν αποκρίνεται
Αιτία: Η συσκευή HP All-in-One είναι απασχοληµένη µε άλλη εργασία.

Λύση: Εάν η συσκευή HP All-in-One εκτελεί µια άλλη εργασία, όπως αντιγραφή,
αποστολή φαξ ή σάρωση, η εργασία εκτύπωσης θα καθυστερήσει έως ότου το
HP All-in-One ολοκληρώσει την τρέχουσα εργασία.

Ορισµένα έγγραφα χρειάζονται χρόνο για να εκτυπωθούν. Εάν δεν έχει εκτυπωθεί
κάτι αρκετά λεπτά µετά την αποστολή µιας εργασίας εκτύπωσης στη συσκευή
HP All-in-One, ελέγξτε την οθόνη του HP All-in-One για να δείτε αν υπάρχει κάποιο
µήνυµα.

Αιτία: Η συσκευή HP All-in-One παρουσίασε εµπλοκή χαρτιού.

Λύση: Για πληροφορίες σχετικά µε την αποκατάσταση εµπλοκών χαρτιού, δείτε
Αποκατάσταση εµπλοκών χαρτιού.

Αιτία: Έχει τελειώσει το χαρτί στη συσκευή HP All-in-One.

Λύση: Τοποθετήστε χαρτί στο δίσκο εισόδου.

Για να τοποθετήσετε χαρτί πλήρους µεγέθους
1. Αφαιρέστε το δίσκο εξόδου.

2. Σπρώξτε τον οδηγό πλάτους χαρτιού τελείως στην άκρη.
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3. Χτυπήστε ελαφρά µια στοίβα χαρτιού σε επίπεδη επιφάνεια για να
ευθυγραµµιστούν οι άκρες της και στη συνέχεια ελέγξτε τα παρακάτω:
• Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι σκισµένο, σκονισµένο, τσαλακωµένο ή µε

λυγισµένες άκρες.
• Βεβαιωθείτε ότι όλα τα φύλλα της στοίβας είναι του ίδιου µεγέθους και τύπου.

4. Τοποθετήστε τη στοίβα χαρτιού στο δίσκο εισόδου µε τη στενή άκρη προς τα
εµπρός και την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω. Σύρετε τη στοίβα χαρτιού
εµπρός µέχρι να σταµατήσει.

Προσοχή Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP All-in-One βρίσκεται σε κατάσταση
αναµονής και δεν παράγει ήχο όταν τοποθετείτε χαρτί στο δίσκο εισόδου. Εάν
η συσκευή HP All-in-One επισκευάζει τα δοχεία µελάνης ή είναι
απασχοληµένη µε κάποια εργασία, ο οδηγός χαρτιού στο εσωτερικό της
συσκευής µπορεί να µην είναι στη θέση του. Υπάρχει κίνδυνος να σπρώξετε
πολύ το χαρτί, µε αποτέλεσµα το HP All-in-One να αποβάλει λευκές σελίδες.

Συµβουλή Εάν χρησιµοποιείτε letterhead, τοποθετήστε πρώτα το επάνω
µέρος της σελίδας µε την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω. Για περισσότερη
βοήθεια σχετικά µε την τοποθέτηση χαρτιού πλήρους µεγέθους και letterhead,
ανατρέξτε στο διάγραµµα επάνω στη βάση του δίσκου εισόδου.

5. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα µέσα µέχρι να σταµατήσει στην άκρη
του χαρτιού.
Μην φορτώνετε υπερβολικά το δίσκο εισόδου. Βεβαιωθείτε ότι η στοίβα χαρτιού
χωρά στο δίσκο εισόδου και δεν ξεπερνά το επάνω άκρο του οδηγού πλάτους
χαρτιού.
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6. Επανατοποθετήστε το δίσκο εξόδου.

7. Σηκώστε την προέκταση του δίσκου προς το µέρος σας.

Σηµείωση Όταν χρησιµοποιείτε χαρτί µεγέθους legal, αφήνετε την
προέκταση του δίσκου κλειστή.

Αιτία: Ο φορέας του δοχείου µελάνης δεν λειτουργεί.

Λύση: Απενεργοποιήστε το HP All-in-One, αφαιρέστε όποια αντικείµενα
εµποδίζουν τη διαδροµή του φορέα (συµπεριλαµβανοµένων υλικών συσκευασίας)
και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε ξανά το HP All-in-One.

Αιτία: Ο υπολογιστής δεν επικοινωνεί µε τη συσκευή HP All-in-One.

Λύση: Εάν η συσκευή HP All-in-One δεν έχει συνδεθεί σωστά µε τον υπολογιστή,
µπορεί να εµφανιστούν σφάλµατα επικοινωνίας. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB
είναι καλά συνδεδεµένο στο HP All-in-One και στον υπολογιστή, όπως εικονίζεται
παρακάτω.
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Εάν οι συνδέσεις είναι σωστές και δεν έχει πραγµατοποιηθεί εκτύπωση αρκετά λεπτά
µετά την αποστολή µιας εργασίας εκτύπωσης στη συσκευή HP All-in-One, ελέγξτε
την κατάσταση του HP All-in-One. Στο λογισµικό Κέντρο λειτουργιών HP, κάντε κλικ
στο στοιχείο Κατάσταση.

Για να εκτυπώσετε µια δοκιµαστική σελίδα
1. Επιλέξτε το εικονίδιο ∆ιαχείριση συσκευών HP από το Dock.

Εµφανίζεται το παράθυρο HP Device Manager (∆ιαχείριση συσκευών HP).
2. Στο αναπτυσόµενο µενού Πληροφορίες και ρυθµίσεις επιλέξτε Συντήρηση

εκτυπωτή.
3. Επιλέξτε το HP All-in-One και έπειτα επιλέξτε Εκκίνηση βοηθητικού

προγράµµατος.
4. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση δοκιµαστικής σελίδας.

Εάν η σύνδεση είναι ρυθµισµένη και λειτουργεί κανονικά, εκτυπώνεται µια
δοκιµαστική σελίδα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη ρύθµιση της
συσκευής HP All-in-One, ανατρέξτε στην αφίσα εγκατάστασης που συνόδευε το
HP All-in-One.

Αιτία: Το HP All-in-One είναι απενεργοποιηµένο.

Λύση: Κοιτάξτε στην οθόνη στη συσκευή HP All-in-One. Εάν η οθόνη είναι κενή και
η λυχνία δίπλα στο κουµπί Λειτουργία δεν είναι αναµµένη, το HP All-in-One είναι
απενεργοποιηµένο. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι καλά συνδεδεµένο
στο HP All-in-One και σε πρίζα. Πατήστε το κουµπί Λειτουργία για να ενεργοποιήσετε
τη συσκευή HP All-in-One.

Αιτία: Η συσκευή HP All-in-One παρουσίασε σφάλµα.

Λύση: Απενεργοποιήστε το HP All-in-One και στη συνέχεια αποσυνδέστε το
καλώδιο τροφοδοσίας. Συνδέστε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουµπί Λειτουργία για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή HP All-in-One.

Σηµείωση Ανάλογα µε το πόση ώρα είναι αποσυνδεδεµένη η συσκευή
HP All-in-One, η ηµεροµηνία και η ώρα ενδέχεται να διαγραφούν. Θα πρέπει να
ρυθµίσετε ξανά την ηµεροµηνία και την ώρα, όταν ξανασυνδέσετε το καλώδιο στη
συσκευή.

Η συσκευή HP All-in-One εκτυπώνει ακατανόητους χαρακτήρες
Αιτία: Η µνήµη της συσκευής HP All-in-One είναι πλήρης.

Λύση: Απενεργοποιήστε τη συσκευή HP All-in-One και τον υπολογιστή για 60
δευτερόλεπτα, ενεργοποιήστε τα και πάλι και δοκιµάστε να εκτυπώσετε.

Αιτία: Το έγγραφο είναι κατεστραµµένο.

Λύση: ∆οκιµάστε να εκτυπώσετε ένα άλλο έγγραφο από την ίδια εφαρµογή. Εάν
αυτό πετύχει, δοκιµάστε να εκτυπώσετε µια προγενέστερα αποθηκευµένη έκδοση
του εγγράφου που δεν είναι κατεστραµµένη.
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∆εν συµβαίνει τίποτε όταν προσπαθώ να εκτυπώσω
Αιτία: Το HP All-in-One είναι απενεργοποιηµένο.

Λύση: Κοιτάξτε στην οθόνη στη συσκευή HP All-in-One. Εάν η οθόνη είναι κενή και
η λυχνία δίπλα στο κουµπί Λειτουργία δεν είναι αναµµένη, το HP All-in-One είναι
απενεργοποιηµένο. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι καλά συνδεδεµένο
στο HP All-in-One και σε πρίζα. Πατήστε το κουµπί Λειτουργία για να ενεργοποιήσετε
τη συσκευή HP All-in-One.

Αιτία: Η συσκευή HP All-in-One είναι απασχοληµένη µε άλλη εργασία.

Λύση: Εάν η συσκευή HP All-in-One εκτελεί µια άλλη εργασία, όπως αντιγραφή,
αποστολή φαξ ή σάρωση, η εργασία εκτύπωσης θα καθυστερήσει έως ότου το
HP All-in-One ολοκληρώσει την τρέχουσα εργασία.

Ορισµένα έγγραφα χρειάζονται χρόνο για να εκτυπωθούν. Εάν δεν έχει εκτυπωθεί
κάτι αρκετά λεπτά µετά την αποστολή µιας εργασίας εκτύπωσης στη συσκευή
HP All-in-One, ελέγξτε την οθόνη του HP All-in-One για να δείτε αν υπάρχει κάποιο
µήνυµα.

Αιτία: Η συσκευή HP All-in-One δεν είναι ο επιλεγµένος εκτυπωτής.

Λύση: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP All-in-One είναι ο επιλεγµένος εκτυπωτής
στην εφαρµογή λογισµικού.

Συµβουλή Μπορείτε να ορίσετε τη συσκευή HP All-in-One ως προεπιλεγµένο
εκτυπωτή για να εξασφαλίσετε ότι ο εκτυπωτής θα επιλέγεται αυτόµατα όταν
ενεργοποιείτε την επιλογή Εκτύπωση στο µενού Αρχείο στις διάφορες
εφαρµογές λογισµικού.

Αιτία: Ο υπολογιστής δεν επικοινωνεί µε τη συσκευή HP All-in-One.

Λύση: Εάν η συσκευή HP All-in-One δεν έχει συνδεθεί σωστά µε τον υπολογιστή,
µπορεί να εµφανιστούν σφάλµατα επικοινωνίας. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB
είναι καλά συνδεδεµένο στο HP All-in-One και στον υπολογιστή, όπως εικονίζεται
παρακάτω.
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Εάν οι συνδέσεις είναι σωστές και δεν έχει πραγµατοποιηθεί εκτύπωση αρκετά λεπτά
µετά την αποστολή µιας εργασίας εκτύπωσης στη συσκευή HP All-in-One, ελέγξτε
την κατάσταση του HP All-in-One. Στο λογισµικό Κέντρο λειτουργιών HP, κάντε κλικ
στο στοιχείο Κατάσταση.

Για να εκτυπώσετε µια δοκιµαστική σελίδα
1. Επιλέξτε το εικονίδιο ∆ιαχείριση συσκευών HP από το Dock.

Εµφανίζεται το παράθυρο HP Device Manager (∆ιαχείριση συσκευών HP).
2. Στο αναπτυσόµενο µενού Πληροφορίες και ρυθµίσεις επιλέξτε Συντήρηση

εκτυπωτή.
3. Επιλέξτε το HP All-in-One και έπειτα επιλέξτε Εκκίνηση βοηθητικού

προγράµµατος.
4. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση δοκιµαστικής σελίδας.

Εάν η σύνδεση είναι ρυθµισµένη και λειτουργεί κανονικά, εκτυπώνεται µια
δοκιµαστική σελίδα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη ρύθµιση της
συσκευής HP All-in-One, ανατρέξτε στην αφίσα εγκατάστασης που συνόδευε το
HP All-in-One.

Αιτία: Η συσκευή HP All-in-One παρουσίασε εµπλοκή χαρτιού.

Λύση: Για πληροφορίες σχετικά µε την αποκατάσταση εµπλοκών χαρτιού, δείτε
Αποκατάσταση εµπλοκών χαρτιού.

Αιτία: Ο φορέας του δοχείου µελάνης δεν λειτουργεί.

Λύση: Απενεργοποιήστε το HP All-in-One, αφαιρέστε όποια αντικείµενα
εµποδίζουν τη διαδροµή του φορέα (συµπεριλαµβανοµένων υλικών συσκευασίας)
και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε ξανά το HP All-in-One.

Αιτία: Έχει τελειώσει το χαρτί στη συσκευή HP All-in-One.
Λύση: Τοποθετήστε χαρτί στο δίσκο εισόδου.

Για να τοποθετήσετε χαρτί πλήρους µεγέθους
1. Αφαιρέστε το δίσκο εξόδου.
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2. Σπρώξτε τον οδηγό πλάτους χαρτιού τελείως στην άκρη.

3. Χτυπήστε ελαφρά µια στοίβα χαρτιού σε επίπεδη επιφάνεια για να
ευθυγραµµιστούν οι άκρες της και στη συνέχεια ελέγξτε τα παρακάτω:
• Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι σκισµένο, σκονισµένο, τσαλακωµένο ή µε

λυγισµένες άκρες.
• Βεβαιωθείτε ότι όλα τα φύλλα της στοίβας είναι του ίδιου µεγέθους και τύπου.

4. Τοποθετήστε τη στοίβα χαρτιού στο δίσκο εισόδου µε τη στενή άκρη προς τα
εµπρός και την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω. Σύρετε τη στοίβα χαρτιού
εµπρός µέχρι να σταµατήσει.

Προσοχή Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP All-in-One βρίσκεται σε κατάσταση
αναµονής και δεν παράγει ήχο όταν τοποθετείτε χαρτί στο δίσκο εισόδου. Εάν
η συσκευή HP All-in-One επισκευάζει τα δοχεία µελάνης ή είναι
απασχοληµένη µε κάποια εργασία, ο οδηγός χαρτιού στο εσωτερικό της
συσκευής µπορεί να µην είναι στη θέση του. Υπάρχει κίνδυνος να σπρώξετε
πολύ το χαρτί, µε αποτέλεσµα το HP All-in-One να αποβάλει λευκές σελίδες.

Συµβουλή Εάν χρησιµοποιείτε letterhead, τοποθετήστε πρώτα το επάνω
µέρος της σελίδας µε την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω. Για περισσότερη
βοήθεια σχετικά µε την τοποθέτηση χαρτιού πλήρους µεγέθους και letterhead,
ανατρέξτε στο διάγραµµα επάνω στη βάση του δίσκου εισόδου.
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5. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα µέσα µέχρι να σταµατήσει στην άκρη
του χαρτιού.
Μην φορτώνετε υπερβολικά το δίσκο εισόδου. Βεβαιωθείτε ότι η στοίβα χαρτιού
χωρά στο δίσκο εισόδου και δεν ξεπερνά το επάνω άκρο του οδηγού πλάτους
χαρτιού.

6. Επανατοποθετήστε το δίσκο εξόδου.

7. Σηκώστε την προέκταση του δίσκου προς το µέρος σας.

Σηµείωση Όταν χρησιµοποιείτε χαρτί µεγέθους legal, αφήνετε την
προέκταση του δίσκου κλειστή.

Οι σελίδες του εγγράφου µου δεν εκτυπώθηκαν µε τη σωστή σειρά
Αιτία: Οι ρυθµίσεις εκτύπωσης έχουν οριστεί ώστε να εκτυπώνεται πρώτα η πρώτη
σελίδα του εγγράφου σας. Λόγω του τρόπου που τροφοδοτείται το χαρτί µέσα από
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τη συσκευή HP All-in-One, η πρώτη σελίδα θα βρίσκεται τελευταία στη στοίβα, µε την
όψη προς τα πάνω.

Λύση: Εκτυπώστε το έγγραφο µε την αντίστροφη σειρά. Όταν ολοκληρωθεί η
εκτύπωση του εγγράφου, οι σελίδες θα έχουν τη σωστή σειρά.

Για να εκτυπώσετε ένα πολυσέλιδο έγγραφο µε αντίθετη σειρά
1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
2. Ανοίξτε το πρόγραµµα οδήγησης του εκτυπωτή.
3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρηµένους.
4. Κάντε κλικ στην Επιλογή διάταξης για να επιλέξετε τη σειρά µε την οποία θα

εκτυπωθούν οι σελίδες.

Το έγγραφό µου δεν εκτυπώθηκε
Αιτία: Ο δίσκος εισόδου είναι άδειος ή υπάρχει εµπλοκή χαρτιού.

Λύση: Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει χαρτί στο δίσκο εισόδου και ότι δεν υπάρχει
εµπλοκή χαρτιού.

Για να τοποθετήσετε χαρτί πλήρους µεγέθους
1. Αφαιρέστε το δίσκο εξόδου.

2. Σπρώξτε τον οδηγό πλάτους χαρτιού τελείως στην άκρη.
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3. Χτυπήστε ελαφρά µια στοίβα χαρτιού σε επίπεδη επιφάνεια για να
ευθυγραµµιστούν οι άκρες της και στη συνέχεια ελέγξτε τα παρακάτω:
• Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι σκισµένο, σκονισµένο, τσαλακωµένο ή µε

λυγισµένες άκρες.
• Βεβαιωθείτε ότι όλα τα φύλλα της στοίβας είναι του ίδιου µεγέθους και τύπου.

4. Τοποθετήστε τη στοίβα χαρτιού στο δίσκο εισόδου µε τη στενή άκρη προς τα
εµπρός και την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω. Σύρετε τη στοίβα χαρτιού
εµπρός µέχρι να σταµατήσει.

Προσοχή Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP All-in-One βρίσκεται σε κατάσταση
αναµονής και δεν παράγει ήχο όταν τοποθετείτε χαρτί στο δίσκο εισόδου. Εάν
η συσκευή HP All-in-One επισκευάζει τα δοχεία µελάνης ή είναι
απασχοληµένη µε κάποια εργασία, ο οδηγός χαρτιού στο εσωτερικό της
συσκευής µπορεί να µην είναι στη θέση του. Υπάρχει κίνδυνος να σπρώξετε
πολύ το χαρτί, µε αποτέλεσµα το HP All-in-One να αποβάλει λευκές σελίδες.

Συµβουλή Εάν χρησιµοποιείτε letterhead, τοποθετήστε πρώτα το επάνω
µέρος της σελίδας µε την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω. Για περισσότερη
βοήθεια σχετικά µε την τοποθέτηση χαρτιού πλήρους µεγέθους και letterhead,
ανατρέξτε στο διάγραµµα επάνω στη βάση του δίσκου εισόδου.

5. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα µέσα µέχρι να σταµατήσει στην άκρη
του χαρτιού.
Μην φορτώνετε υπερβολικά το δίσκο εισόδου. Βεβαιωθείτε ότι η στοίβα χαρτιού
χωρά στο δίσκο εισόδου και δεν ξεπερνά το επάνω άκρο του οδηγού πλάτους
χαρτιού.
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6. Επανατοποθετήστε το δίσκο εξόδου.

7. Σηκώστε την προέκταση του δίσκου προς το µέρος σας.

Σηµείωση Όταν χρησιµοποιείτε χαρτί µεγέθους legal, αφήνετε την
προέκταση του δίσκου κλειστή.

Για πληροφορίες σχετικά µε την αποκατάσταση εµπλοκών χαρτιού, δείτε
Αποκατάσταση εµπλοκών χαρτιού.

Αιτία: Μπορεί να έχει τελειώσει η µελάνη στα δοχεία µελάνης.

Λύση: Ελέγξτε τα εκτιµώµενα επίπεδα µελάνης των δοχείων. Εάν το επίπεδο των
δοχείων µελάνης είναι χαµηλό ή τα δοχεία είναι άδεια, πρέπει να τα αντικαταστήσετε.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα δοχεία µελάνης, ανατρέξτε στο θέµα
Αντιµετώπιση προβληµάτων δοχείων µελάνης.

Τα περιθώρια δεν εκτυπώνονται όπως αναµενόταν
Αιτία: Τα περιθώρια δεν έχουν ρυθµιστεί σωστά στην εφαρµογή.
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Λύση: Ελέγξτε τα περιθώρια του εκτυπωτή.

Για να ελέγξετε τις ρυθµίσεις περιθωρίου
1. Πραγµατοποιήστε προεπισκόπηση της εργασίας εκτύπωσης πριν τη στείλετε στη

συσκευή HP All-in-One.
2. Ελέγξτε τα περιθώρια.

Η συσκευή HP All-in-One χρησιµοποιεί τα περιθώρια που έχετε ορίσει στην
εφαρµογή, αρκεί να είναι µεγαλύτερα από τα ελάχιστα περιθώρια που
υποστηρίζει το HP All-in-One.

3. Εάν τα περιθώρια δεν είναι ικανοποιητικά, ακυρώστε την εργασία εκτύπωσης και
στη συνέχεια προσαρµόστε τα περιθώρια στην εφαρµογή λογισµικού.

Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθµίσεις περιθωρίου για το έγγραφο δεν υπερβαίνουν την
εκτυπώσιµη περιοχή της συσκευής HP All-in-One.

Αιτία: Η ρύθµιση µεγέθους χαρτιού µπορεί να µην είναι σωστή για την εργασία που
εκτυπώνετε.

Λύση: Επαληθεύστε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή ρύθµιση µεγέθους χαρτιού για την
εργασία σας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει το σωστό µέγεθος χαρτιού στο δίσκο
εισόδου.

Αιτία: Οι οδηγοί χαρτιού δεν είναι στη σωστή θέση.

Λύση: Αφαιρέστε τη στοίβα χαρτιού από το δίσκο εισόδου και, στη συνέχεια,
τοποθετήστε ξανά το χαρτί ακολουθώντας τα παρακάτω βήµατα.

Για να τοποθετήσετε χαρτί πλήρους µεγέθους
1. Αφαιρέστε το δίσκο εξόδου.
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2. Σπρώξτε τον οδηγό πλάτους χαρτιού τελείως στην άκρη.

3. Χτυπήστε ελαφρά µια στοίβα χαρτιού σε επίπεδη επιφάνεια για να
ευθυγραµµιστούν οι άκρες της και στη συνέχεια ελέγξτε τα παρακάτω:
• Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι σκισµένο, σκονισµένο, τσαλακωµένο ή µε

λυγισµένες άκρες.
• Βεβαιωθείτε ότι όλα τα φύλλα της στοίβας είναι του ίδιου µεγέθους και τύπου.

4. Τοποθετήστε τη στοίβα χαρτιού στο δίσκο εισόδου µε τη στενή άκρη προς τα
εµπρός και την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω. Σύρετε τη στοίβα χαρτιού
εµπρός µέχρι να σταµατήσει.

Προσοχή Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP All-in-One βρίσκεται σε κατάσταση
αναµονής και δεν παράγει ήχο όταν τοποθετείτε χαρτί στο δίσκο εισόδου. Εάν
η συσκευή HP All-in-One επισκευάζει τα δοχεία µελάνης ή είναι
απασχοληµένη µε κάποια εργασία, ο οδηγός χαρτιού στο εσωτερικό της
συσκευής µπορεί να µην είναι στη θέση του. Υπάρχει κίνδυνος να σπρώξετε
πολύ το χαρτί, µε αποτέλεσµα το HP All-in-One να αποβάλει λευκές σελίδες.

Συµβουλή Εάν χρησιµοποιείτε letterhead, τοποθετήστε πρώτα το επάνω
µέρος της σελίδας µε την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω. Για περισσότερη
βοήθεια σχετικά µε την τοποθέτηση χαρτιού πλήρους µεγέθους και letterhead,
ανατρέξτε στο διάγραµµα επάνω στη βάση του δίσκου εισόδου.
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5. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα µέσα µέχρι να σταµατήσει στην άκρη
του χαρτιού.
Μην φορτώνετε υπερβολικά το δίσκο εισόδου. Βεβαιωθείτε ότι η στοίβα χαρτιού
χωρά στο δίσκο εισόδου και δεν ξεπερνά το επάνω άκρο του οδηγού πλάτους
χαρτιού.

6. Επανατοποθετήστε το δίσκο εξόδου.

7. Σηκώστε την προέκταση του δίσκου προς το µέρος σας.

Σηµείωση Όταν χρησιµοποιείτε χαρτί µεγέθους legal, αφήνετε την
προέκταση του δίσκου κλειστή.

Αιτία: Η στοίβα των φακέλων δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.

Λύση: Αφαιρέστε όλο το χαρτί από το δίσκο εισόδου. Τοποθετήστε µια στοίβα
φακέλων στο δίσκο εισόδου µε τα φύλλα των φακέλων προς τα πάνω και προς τα
αριστερά.

Aντιµετώπιση προβληµάτων εκτύπωσης 183



Σηµείωση Για να αποφύγετε εµπλοκές χαρτιού, κλείστε τους φακέλους πριν
τους τοποθετήσετε.

Το κείµενο ή τα γραφικά είναι περικοµµένα στην άκρη της σελίδας
Αιτία: Τα περιθώρια δεν έχουν ρυθµιστεί σωστά στην εφαρµογή.

Λύση: Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθµίσεις περιθωρίου για το έγγραφο δεν υπερβαίνουν
την εκτυπώσιµη περιοχή της συσκευής HP All-in-One.

Για να ελέγξετε τις ρυθµίσεις περιθωρίου
1. Πραγµατοποιήστε προεπισκόπηση της εργασίας εκτύπωσης πριν τη στείλετε στη

συσκευή HP All-in-One.
2. Ελέγξτε τα περιθώρια.

Η συσκευή HP All-in-One χρησιµοποιεί τα περιθώρια που έχετε ορίσει στην
εφαρµογή, αρκεί να είναι µεγαλύτερα από τα ελάχιστα περιθώρια που
υποστηρίζει το HP All-in-One.

3. Εάν τα περιθώρια δεν είναι ικανοποιητικά, ακυρώστε την εργασία εκτύπωσης και
στη συνέχεια προσαρµόστε τα περιθώρια στην εφαρµογή λογισµικού.

Αιτία: Το µέγεθος του εγγράφου που εκτυπώνετε είναι το µεγαλύτερο από το
µέγεθος του χαρτιού που είναι τοποθετηµένο στο δίσκο εισόδου.

Λύση: Βεβαιωθείτε ότι η διάταξη του εγγράφου που δοκιµάζετε να εκτυπώσετε
χωρά σε µέγεθος χαρτιού υποστηριζόµενο από τη συσκευή HP All-in-One.

Για να πραγµατοποιήσετε προεπισκόπηση της διάταξης της εκτύπωσης
1. Τοποθετήστε το σωστό µέγεθος χαρτιού στο δίσκο εισόδου.
2. Πραγµατοποιήστε προεπισκόπηση της εργασίας εκτύπωσης πριν τη στείλετε στη

συσκευή HP All-in-One.
3. Ελέγξτε τα γραφικά στο έγγραφο για να βεβαιωθείτε ότι το µέγεθός τους χωρά

στην εκτυπώσιµη περιοχή της συσκευής HP All-in-One.
4. Ακυρώστε την εργασία εκτύπωσης εάν τα γραφικά δεν χωρούν στην εκτυπώσιµη

περιοχή της σελίδας.
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Συµβουλή Ορισµένες εφαρµογές λογισµικού σάς δίνουν τη δυνατότητα να
κλιµακώσετε το έγγραφο ώστε να προσαρµόζεται στο µέγεθος του χαρτιού που
έχει επιλεγεί τελευταία. Επιπλέον, µπορείτε να κλιµακώσετε το µέγεθος ενός
εγγράφου από το πλαίσιο διαλόγου εκτύπωσης Ιδιότητες.

Αιτία: Το χαρτί δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.

Λύση: Εάν η τροφοδοσία δεν γίνεται σωστά, µπορεί να προκληθεί περικοπή
ορισµένων τµηµάτων του εγγράφου.

Αφαιρέστε τη στοίβα χαρτιού από το δίσκο εισόδου και, στη συνέχεια, τοποθετήστε
ξανά το χαρτί ακολουθώντας τα παρακάτω βήµατα.

Για να τοποθετήσετε χαρτί πλήρους µεγέθους
1. Αφαιρέστε το δίσκο εξόδου.

2. Σπρώξτε τον οδηγό πλάτους χαρτιού τελείως στην άκρη.

3. Χτυπήστε ελαφρά µια στοίβα χαρτιού σε επίπεδη επιφάνεια για να
ευθυγραµµιστούν οι άκρες της και στη συνέχεια ελέγξτε τα παρακάτω:
• Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι σκισµένο, σκονισµένο, τσαλακωµένο ή µε

λυγισµένες άκρες.
• Βεβαιωθείτε ότι όλα τα φύλλα της στοίβας είναι του ίδιου µεγέθους και τύπου.
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4. Τοποθετήστε τη στοίβα χαρτιού στο δίσκο εισόδου µε τη στενή άκρη προς τα
εµπρός και την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω. Σύρετε τη στοίβα χαρτιού
εµπρός µέχρι να σταµατήσει.

Προσοχή Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP All-in-One βρίσκεται σε κατάσταση
αναµονής και δεν παράγει ήχο όταν τοποθετείτε χαρτί στο δίσκο εισόδου. Εάν
η συσκευή HP All-in-One επισκευάζει τα δοχεία µελάνης ή είναι
απασχοληµένη µε κάποια εργασία, ο οδηγός χαρτιού στο εσωτερικό της
συσκευής µπορεί να µην είναι στη θέση του. Υπάρχει κίνδυνος να σπρώξετε
πολύ το χαρτί, µε αποτέλεσµα το HP All-in-One να αποβάλει λευκές σελίδες.

Συµβουλή Εάν χρησιµοποιείτε letterhead, τοποθετήστε πρώτα το επάνω
µέρος της σελίδας µε την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω. Για περισσότερη
βοήθεια σχετικά µε την τοποθέτηση χαρτιού πλήρους µεγέθους και letterhead,
ανατρέξτε στο διάγραµµα επάνω στη βάση του δίσκου εισόδου.

5. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα µέσα µέχρι να σταµατήσει στην άκρη
του χαρτιού.
Μην φορτώνετε υπερβολικά το δίσκο εισόδου. Βεβαιωθείτε ότι η στοίβα χαρτιού
χωρά στο δίσκο εισόδου και δεν ξεπερνά το επάνω άκρο του οδηγού πλάτους
χαρτιού.
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6. Επανατοποθετήστε το δίσκο εξόδου.

7. Σηκώστε την προέκταση του δίσκου προς το µέρος σας.

Σηµείωση Όταν χρησιµοποιείτε χαρτί µεγέθους legal, αφήνετε την
προέκταση του δίσκου κλειστή.

Εµφανίστηκε µια κενή σελίδα κατά την εκτύπωση
Αιτία: Εάν εκτυπώνετε ασπρόµαυρο κείµενο και εκτυπώνεται µια κενή σελίδα από
το HP All-in-One, το δοχείο µαύρης µελάνης ίσως να είναι άδειο.

Λύση: Ελέγξτε τα εκτιµώµενα επίπεδα µελάνης των δοχείων. Εάν το επίπεδο των
δοχείων µελάνης είναι χαµηλό ή τα δοχεία είναι άδεια, πρέπει να τα αντικαταστήσετε.

Εάν υπάρχει µελάνη στα δοχεία αλλά εξακολουθείτε να αντιµετωπίζετε πρόβληµα,
εκτυπώστε µια αναφορά ελέγχου λειτουργίας για να δείτε εάν υπάρχει πρόβληµα στα
δοχεία µελάνης. Εάν η αναφορά ελέγχου λειτουργίας εµφανίσει πρόβληµα, καθαρίστε
τα δοχεία µελάνης. Εάν το πρόβληµα εξακολουθεί, ίσως πρέπει να αντικαταστήσετε
τα δοχεία µελάνης.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Αντιµετώπιση προβληµάτων δοχείων
µελάνης."

Αιτία: Το έγγραφο που εκτυπώνετε περιέχει µια επιπλέον κενή σελίδα.

Λύση: Ανοίξτε το αρχείο εγγράφων στην εφαρµογή λογισµικού που χρησιµοποιείτε
και αφαιρέστε τυχόν επιπλέον σελίδες στο τέλος του εγγράφου.

Αιτία: Η συσκευή HP All-in-One πήρε δύο φύλλα χαρτιού.
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Λύση: Εάν στη συσκευή HP All-in-One έχουν αποµείνει µόνο µερικά φύλλα,
τοποθετήστε περισσότερο χαρτί στο δίσκο εισόδου. Εάν υπάρχει αρκετό χαρτί στο
δίσκο εισόδου, αφαιρέστε το, στοιβάξτε το πάνω σε µια επίπεδη επιφάνεια και
ξανατοποθετήστε το στο δίσκο εισόδου. Για να συνεχίσετε µε την εργασία εκτύπωσης,
πατήστε το κουµπί OK στον πίνακα ελέγχου της συσκευής HP All-in-One.

Για να τοποθετήσετε χαρτί πλήρους µεγέθους
1. Αφαιρέστε το δίσκο εξόδου.

2. Σπρώξτε τον οδηγό πλάτους χαρτιού τελείως στην άκρη.

3. Χτυπήστε ελαφρά µια στοίβα χαρτιού σε επίπεδη επιφάνεια για να
ευθυγραµµιστούν οι άκρες της και στη συνέχεια ελέγξτε τα παρακάτω:
• Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι σκισµένο, σκονισµένο, τσαλακωµένο ή µε

λυγισµένες άκρες.
• Βεβαιωθείτε ότι όλα τα φύλλα της στοίβας είναι του ίδιου µεγέθους και τύπου.
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4. Τοποθετήστε τη στοίβα χαρτιού στο δίσκο εισόδου µε τη στενή άκρη προς τα
εµπρός και την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω. Σύρετε τη στοίβα χαρτιού
εµπρός µέχρι να σταµατήσει.

Προσοχή Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP All-in-One βρίσκεται σε κατάσταση
αναµονής και δεν παράγει ήχο όταν τοποθετείτε χαρτί στο δίσκο εισόδου. Εάν
η συσκευή HP All-in-One επισκευάζει τα δοχεία µελάνης ή είναι
απασχοληµένη µε κάποια εργασία, ο οδηγός χαρτιού στο εσωτερικό της
συσκευής µπορεί να µην είναι στη θέση του. Υπάρχει κίνδυνος να σπρώξετε
πολύ το χαρτί, µε αποτέλεσµα το HP All-in-One να αποβάλει λευκές σελίδες.

Συµβουλή Εάν χρησιµοποιείτε letterhead, τοποθετήστε πρώτα το επάνω
µέρος της σελίδας µε την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω. Για περισσότερη
βοήθεια σχετικά µε την τοποθέτηση χαρτιού πλήρους µεγέθους και letterhead,
ανατρέξτε στο διάγραµµα επάνω στη βάση του δίσκου εισόδου.

5. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα µέσα µέχρι να σταµατήσει στην άκρη
του χαρτιού.
Μην φορτώνετε υπερβολικά το δίσκο εισόδου. Βεβαιωθείτε ότι η στοίβα χαρτιού
χωρά στο δίσκο εισόδου και δεν ξεπερνά το επάνω άκρο του οδηγού πλάτους
χαρτιού.
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6. Επανατοποθετήστε το δίσκο εξόδου.

7. Σηκώστε την προέκταση του δίσκου προς το µέρος σας.

Σηµείωση Όταν χρησιµοποιείτε χαρτί µεγέθους legal, αφήνετε την
προέκταση του δίσκου κλειστή.

Αιτία: Η προστατευτική πλαστική ταινία δεν αφαιρέθηκε ολόκληρη από το δοχείο
µελάνης.

Λύση: Ελέγξτε κάθε δοχείο µελάνης. Η ταινία µπορεί να αφαιρέθηκε από τις
χάλκινες επαφές, αλλά µπορεί να καλύπτει ακόµα τα ακροφύσια µελάνης. Εάν η ταινία
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καλύπτει τα ακροφύσια µελάνης, αφαιρέστε την προσεκτικά από τα δοχεία µελάνης.
Μην αγγίζετε τα ακροφύσια µελάνης ή τις χάλκινες επαφές.

1 Χάλκινες επαφές

2 Πλαστική ταινία µε ροζ προεξοχή (πρέπει να αφαιρεθεί πριν την εγκατάσταση)

3 Ακροφύσια µελάνης κάτω από την ταινία

Μελάνη διαχέεται στο εσωτερικό του HP All-in-One κατά την εκτύπωση
φωτογραφίας

Αιτία: Οι ρυθµίσεις εκτύπωσης χωρίς περίγραµµα απαιτούν την τοποθέτηση
φωτογραφικού χαρτιού στο δίσκο εισόδου. ∆εν χρησιµοποιείτε σωστό τύπο χαρτιού.

Λύση: Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει φωτογραφικό χαρτί στο δίσκο εισόδου
πριν εκτυπώσετε µια εργασία εκτύπωσης χωρίς περίγραµµα.

Αντιµετώπιση προβληµάτων φαξ
Χρησιµοποιήστε αυτή την ενότητα για να επιλύσετε τα παρακάτω προβλήµατα φαξ:

• Η συσκευή HP All-in-One παρουσιάζει προβλήµατα αποστολής και λήψης φαξ
• Η συσκευή HP All-in-One δεν µπορεί να στείλει φαξ αλλά µπορεί να λάβει
• Η συσκευή HP All-in-One αντιµετωπίζει προβλήµατα κατά τη µη αυτόµατη αποστολή

φαξ
• Σελίδες από το φαξ που έστειλα λείπουν
• Η ποιότητα του φαξ που έστειλα είναι χαµηλή
• Τµήµατα του φαξ που έστειλα είναι περικοµµένα
• Το φαξ που έστειλα ήταν κενό όταν έγινε η λήψη του
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• Η µετάδοση φαξ είναι αργή
• Η συσκευή HP All-in-One δεν µπορεί να λάβει φαξ αλλά µπορεί να στείλει
• Η συσκευή HP All-in-One αντιµετωπίζει προβλήµατα κατά τη µη αυτόµατη λήψη φαξ
• Στον τηλεφωνητή καταγράφονται τόνοι φαξ
• Η συσκευή HP All-in-One δεν απαντά στις εισερχόµενες κλήσεις φαξ
• Σελίδες από το φαξ που έστειλα λείπουν
• Τα φαξ λαµβάνονται αλλά δεν εκτυπώνονται
• Τµήµατα του φαξ που έλαβα είναι περικοµµένα
• Ο υπολογιστής στον οποίο είµαι συνδεδεµένος διαθέτει µόνο µία θύρα τηλεφώνου
• Ακούω παράσιτα στη γραµµή του τηλεφώνου µου έπειτα από τη σύνδεση µε τη

συσκευή HP All-in-One
• Ο έλεγχος φαξ απέτυχε
• Αντιµετωπίζω προβλήµατα κατά τη λήψη και αποστολή φαξ µέσω Internet
• Η αναφορά αρχείου καταγραφής φαξ παρουσιάζει σφάλµα

Η συσκευή HP All-in-One παρουσιάζει προβλήµατα αποστολής και λήψης φαξ
Αιτία: Η συσκευή HP All-in-One δεν είναι σωστά ρυθµισµένη για φαξ.
Λύση: Ακολουθήστε τις οδηγίες για να ρυθµίσετε τη συσκευή HP All-in-One σωστά
για φαξ βάσει του εξοπλισµού και των υπηρεσιών που διαθέτετε στην ίδια γραµµή
τηλεφώνου µε τη συσκευή HP All-in-One. Στη συνέχεια, εκτελέστε έναν έλεγχο φαξ
για να ελέγξετε την κατάσταση της συσκευής HP All-in-One και να βεβαιωθείτε ότι
είναι σωστά ρυθµισµένη. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Ρύθµιση της
συσκευής HP All-in-One για φαξ.

Η συσκευή HP All-in-One εκτυπώνει µια αναφορά µε τα αποτελέσµατα του ελέγχου.
Εάν ο έλεγχος αποτύχει, δείτε την αναφορά για πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο
αντιµετώπισης του προβλήµατος.

Για να ελέγξετε τη ρύθµιση του φαξ από τον πίνακα ελέγχου
1. Ρυθµίστε τη συσκευή HP All-in-One για φαξ ανάλογα µε τις οδηγίες του

εξοπλισµού του γραφείου ή του σπιτιού σας.
2. Εισαγάγετε τα δοχεία µελάνης και τοποθετήσετε χαρτί πλήρους µεγέθους στο

δίσκο εισόδου πριν ξεκινήσετε τον έλεγχο.
3. Πατήστε Ρύθµιση.
4. Πατήστε 6 και, στη συνέχεια, πατήστε ξανά 6.

Ενεργοποιείται η ρύθµιση Εργαλεία και, στη συνέχεια, η ρύθµιση Εκτέλεση
ελέγχου φαξ.
Η κατάσταση του ελέγχου εµφανίζεται στην οθόνη της συσκευής HP All-in-One
και εκτυπώνεται µια αναφορά.
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5. ∆είτε την αναφορά.
• Εάν ο έλεγχος είναι επιτυχής και εξακολουθείτε να αντιµετωπίζετε

προβλήµατα φαξ, ελέγξτε τις ρυθµίσεις φαξ που εµφανίζονται στην αναφορά
για να βεβαιωθείτε ότι οι ρυθµίσεις είναι σωστές. Μια λάθος ή κενή ρύθµιση
φαξ µπορεί να προκαλέσει προβλήµατα φαξ.

• Εάν ο έλεγχος αποτύχει, δείτε την αναφορά για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά µε τον τρόπο αντιµετώπισης των προβληµάτων που εντοπίστηκαν.

6. Μόλις λάβετε την αναφορά φαξ από τη συσκευή HP All-in-One, πατήστε OK.
Εάν χρειάζεται, επιλύστε τα προβλήµατα που εντοπίστηκαν και εκτελέστε ξανά
τον έλεγχο.

Αιτία: Το HP All-in-One είναι απενεργοποιηµένο.
Λύση: Κοιτάξτε στην οθόνη στη συσκευή HP All-in-One. Εάν η οθόνη είναι κενή και
το κουµπί Λειτουργία δεν είναι αναµµένο, το HP All-in-One είναι απενεργοποιηµένο.
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι καλά συνδεδεµένο στο HP All-in-One
και σε πρίζα. Πατήστε το κουµπί Λειτουργία για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή
HP All-in-One.

Αιτία: Έχει χρησιµοποιηθεί λάθος καλώδιο τηλεφώνου για τη σύνδεση της
συσκευής HP All-in-One ή το καλώδιο τηλεφώνου έχει συνδεθεί σε λάθος θύρα.

Λύση:

Σηµείωση Αυτή η πιθανή λύση ισχύει µόνο για τις χώρες/περιοχές όπου η
συσκευασία του HP All-in-One περιέχει καλώδιο 2 συρµάτων,
συµπεριλαµβανοµένων των: Αργεντινή, Αυστραλία, Βραζιλία, Καναδάς, Χιλή,
Κίνα, Κολοµβία, Ελλάδα, Ινδία, Ινδονησία, Ιρλανδία, Ιαπωνία, Κορέα, Λατινική
Αµερική, Μαλαισία, Μεξικό, Φιλιππίνες, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρωσία, Σαουδική
Αραβία, Σιγκαπούρη, Ισπανία, Ταϊβάν, Ταϊλάνδη, ΗΠΑ, Βενεζουέλα και Βιετνάµ.

Βεβαιωθείτε ότι χρησιµοποιήσατε το τηλεφωνικό καλώδιο που σας παρέχεται στη
συσκευασία της συσκευής HP All-in-One για σύνδεση στην πρίζα τηλεφώνου. Το ένα
άκρο αυτού του ειδικού καλωδίου 2 συρµάτων πρέπει να είναι συνδεδεµένο στη θύρα
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µε την ένδειξη 1-LINE στο πίσω µέρος της συσκευής HP All-in-One και το άλλο άκρο
στην πρίζα σας, όπως εικονίζεται παρακάτω.

1 Πρίζα τηλεφώνου

2 Χρησιµοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται στη συσκευασία του
HP All-in-One.

Αυτό το ειδικό καλώδιο 2 συρµάτων διαφέρει από τα περισσότερα καλώδια 4
συρµάτων που µπορεί να έχετε στο γραφείο σας. Ελέγξτε το άκρο του καλωδίου και
συγκρίνετέ το µε τους δύο τύπους καλωδίου που εικονίζονται παρακάτω.

Εάν χρησιµοποιήσατε καλώδιο 4 συρµάτων, αποσυνδέστε το, βρείτε το καλώδιο 2
συρµάτων που παρέχεται στη συσκευασία και συνδέστε το στη θύρα µε την ένδειξη
1-LINE στο πίσω µέρος του HP All-in-One.

Εάν τη συσκευή HP All-in-One συνόδευε προσαρµογέας καλωδίου τηλεφώνου 2
συρµάτων, µπορείτε να τον χρησιµοποιήσετε µε ένα καλώδιο τηλεφώνου 4
συρµάτων, εάν το παρεχόµενο καλώδιο είναι πολύ µικρό. Συνδέστε τον
προσαρµογέα του καλωδίου τηλεφώνου 2 συρµάτων στη θύρα µε την ένδειξη 1-LINE
στο πίσω µέρος της συσκευής HP All-in-One. Συνδέστε το καλώδιο τηλεφώνου 4
συρµάτων στην ανοιχτή θύρα του προσαρµογέα και στην πρίζα τηλεφώνου. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση του προσαρµογέα καλωδίου
τηλεφώνου 2 συρµάτων, δείτε την τεκµηρίωση που τον συνόδευε.

Αιτία: Άλλος εξοπλισµός γραφείου (όπως τηλεφωνητής και συσκευή τηλεφώνου)
δεν είναι σωστά ρυθµισµένος για τη συσκευή HP All-in-One.
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Λύση:

Σηµείωση Αυτή η πιθανή λύση ισχύει µόνο για τις χώρες/περιοχές όπου η
συσκευασία του HP All-in-One περιέχει καλώδιο 2 συρµάτων,
συµπεριλαµβανοµένων των: Αργεντινή, Αυστραλία, Βραζιλία, Καναδάς, Χιλή,
Κίνα, Κολοµβία, Ελλάδα, Ινδία, Ινδονησία, Ιρλανδία, Ιαπωνία, Κορέα, Λατινική
Αµερική, Μαλαισία, Μεξικό, Φιλιππίνες, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρωσία, Σαουδική
Αραβία, Σιγκαπούρη, Ισπανία, Ταϊβάν, Ταϊλάνδη, ΗΠΑ, Βενεζουέλα και Βιετνάµ.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει σωστά τη συσκευή HP All-in-One στην πρίζα
τηλεφώνου και σε οποιονδήποτε πρόσθετο εξοπλισµό και υπηρεσίες που
χρησιµοποιούν από κοινού τη γραµµή τηλεφώνου µε το HP All-in-One.

Χρησιµοποιήστε τη θύρα µε την ένδειξη 1-LINE στο πίσω µέρος της συσκευής
HP All-in-One για να την συνδέσετε µε την πρίζα τηλεφώνου. Χρησιµοποιήστε τη
θύρα µε την ένδειξη 2-EXT για σύνδεση µε άλλο εξοπλισµό, όπως τηλεφωνητή ή
συσκευή τηλεφώνου, όπως εικονίζεται παρακάτω.

1 Πρίζα τηλεφώνου

2 Χρησιµοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται στη συσκευασία του
HP All-in-One.

3 Τηλέφωνο (προαιρετικό)

Αιτία: Χρησιµοποιείτε διαχωριστή γραµµής τηλεφώνου.

Λύση: Ο διαχωριστής τηλεφωνικής γραµµής µπορεί να προκαλέσει προβλήµατα
στη λειτουργία του φαξ. (∆ιαχωριστής τηλεφωνικής γραµµής είναι ένα διπλό καλώδιο
που συνδέεται στην πρίζα τηλεφώνου.) ∆οκιµάστε να αφαιρέσετε το διαχωριστή και
να συνδέσετε τη συσκευή HP All-in-One απευθείας στην πρίζα τηλεφώνου.

Αιτία: Η πρίζα τηλεφώνου δεν λειτουργεί σωστά.

Λύση: ∆οκιµάστε να συνδέσετε µια συσκευή τηλεφώνου που να λειτουργεί στην
πρίζα τηλεφώνου που χρησιµοποιεί η συσκευή HP All-in-One και ελέγξτε εάν υπάρχει
τόνος κλήσης. Εάν δεν ακούσετε τόνο κλήσης, καλέστε την τηλεφωνική σας εταιρεία
για επισκευή.
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Αιτία: Η σύνδεση της γραµµής τηλεφώνου έχει παρεµβολές. Οι γραµµές
τηλεφώνου µε χαµηλή ποιότητα ήχου (θόρυβο) µπορεί να προκαλέσουν προβλήµατα
φαξ.

Λύση: Εάν η αποτυχία οφείλεται σε θόρυβο στη γραµµή τηλεφώνου, επικοινωνήστε
µε τον αποστολέα για να ξαναστείλει το φαξ. Η ποιότητα µπορεί να είναι καλύτερη
όταν δοκιµάσετε ξανά. Μπορείτε να ελέγξτε την ποιότητα ήχου της γραµµής
τηλεφώνου, συνδέοντας µια συσκευή τηλεφώνου στην πρίζα και ακούγοντας εάν
υπάρχουν παράσιτα ή άλλος θόρυβος. Εάν το πρόβληµα εξακολουθεί,
απενεργοποιήστε τη Λειτ. διόρθ. σφάλµατος (Λ∆Σ) και επικοινωνήστε µε την
τηλεφωνική σας εταιρεία.

Εάν αντιµετωπίζετε ακόµη προβλήµατα µε το φαξ, ρυθµίστε το Ταχύτητα φαξ σε
µικρότερη ταχύτητα όπως Μεσαία ή Αργή.

Για να αλλάξετε τη ρύθµιση λειτουργίας διόρθωσης σφάλµατος από τον πίνακα
ελέγχου
1. Πατήστε Ρύθµιση.
2. Πατήστε 5 και στη συνέχεια 6.

Έτσι µπορείτε να επιλέξετε το Ρύθµ. φαξ για προχωρηµένους και, στη συνέχεια,
το Λειτ. διόρθ. σφάλµατος.

3. Πατήστε  για να επιλέξετε Αναµµένες ή Απενεργοποίηση.
4. Πατήστε OK.

Για να ορίσετε ταχύτητα φαξ από τον πίνακα ελέγχου
1. Πατήστε Ρύθµιση.
2. Πατήστε 5 και στη συνέχεια 7.

Έτσι ενεργοποιείται η ρύθµιση Ρύθµ. φαξ για προχωρηµένους και, στη
συνέχεια, η ρύθµιση Ταχύτητα φαξ.

3. Πατήστε  για να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω και, στη συνέχεια, πατήστε
OK.

Ρύθµιση ταχύτητα φαξ Ταχύτητα φαξ

Γρήγορη v.34 (33600 baud)

Μεσαία v.17 (14400 baud)

Αργή v.29 (9600 baud)

Αιτία: Άλλος εξοπλισµός που χρησιµοποιεί την ίδια γραµµή τηλεφώνου µε τη
συσκευή HP All-in-One µπορεί να είναι σε λειτουργία.

Λύση: Βεβαιωθείτε ότι οι υπόλοιπες συσκευές τηλεφώνου (συσκευές συνδεδεµένες
στην ίδια γραµµή, αλλά όχι συνδεδεµένες στη συσκευή HP All-in-One) ή άλλος
εξοπλισµός δεν είναι σε χρήση ή ανοιχτός. Για παράδειγµα, δεν µπορείτε να
χρησιµοποιήσετε τη συσκευή HP All-in-One για αποστολή και λήψη φαξ, εάν ένα άλλο
τηλέφωνο στην ίδια γραµµή είναι ανοιχτό ή εάν χρησιµοποιείτε ένα µόντεµ τηλεφώνου
του υπολογιστή σας για αποστολή e-mail ή για πρόσβαση στο Internet.
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Αιτία: Η συσκευή HP All-in-One χρησιµοποιεί από κοινού την ίδια γραµµή
τηλεφώνου µε µια υπηρεσία DSL και δεν υπάρχει συνδεδεµένο φίλτρο DSL.

Λύση: Εάν χρησιµοποιείτε υπηρεσία DSL, βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεδεµένο
φίλτρο DSL, αλλιώς η λειτουργία φαξ δεν θα είναι εφικτή. Η υπηρεσία DSL αποστέλλει
ένα ψηφιακό σήµα στη γραµµή τηλεφώνου, το οποίο µπορεί να δηµιουργήσει
παρεµβολές στη συσκευή HP All-in-One, εµποδίζονται το HP All-in-One να στείλει
και να λάβει φαξ. Το φίλτρο DSL καταργεί το ψηφιακό σήµα και επιτρέπει στη
συσκευή HP All-in-One να επικοινωνήσει µε τη γραµµή τηλεφώνου. Για να ελέγξετε
εάν υπάρχει ήδη εγκατεστηµένο φίλτρο, ακούστε τη γραµµή τηλεφώνου ή αναζητήστε
τόνο κλήσης. Εάν ακούτε θόρυβο ή παράσιτα στη γραµµή, πιθανώς να µην διαθέτετε
εγκατεστηµένο φίλτρο DSL ή αν διαθέτετε, ενδεχοµένως να µην είναι σωστά
εγκατεστηµένο. Προµηθευτείτε ένα φίλτρο DSL από τον παροχέα DSL. Εάν διαθέτετε
ήδη φίλτρο DSL, βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά συνδεδεµένο.

Αιτία: Μια άλλη διαδικασία προκάλεσε σφάλµα στη συσκευή HP All-in-One.

Λύση: ∆είτε εάν εµφανίζεται στην οθόνη ή στον υπολογιστή µήνυµα σφάλµατος
που να παρέχει πληροφορίες σχετικά µε το πρόβληµα και τον τρόπο επίλυσής του.
Εάν υπάρχει σφάλµα, η συσκευή HP All-in-One δεν θα µπορεί να στείλει ή να λάβει
φαξ έως ότου διορθωθεί η κατάσταση σφάλµατος.

Μπορείτε επίσης να ελέγξετε την κατάσταση της συσκευής HP All-in-One κάνοντας
κλικ στην επιλογή Κατάσταση στο Κέντρο λειτουργιών HP.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε µηνύµατα σφάλµατος, δείτε Σφάλµατα.

Αιτία: Χρησιµοποιείτε σύστηµα PBX ή µετατροπέα/τερµατικό προσαρµογέα ISDN.

Λύση:
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP All-in-One είναι συνδεδεµένη στη θύρα που έχει

προκαθοριστεί για τη χρήση φαξ και τηλεφώνου. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι ο
προσαρµογέας τερµατικού είναι ρυθµισµένος στον σωστό τύπο διακόπτη για τη
χώρα/περιοχή σας, εφόσον αυτό είναι δυνατό.

Σηµείωση Ορισµένα συστήµατα ISDN σάς δίνουν τη δυνατότητα να
διαµορφώσετε τις θύρες για συγκεκριµένο εξοπλισµό τηλεφώνου. Για
παράδειγµα, ίσως έχετε εκχωρήσει µια θύρα για τηλέφωνο και φαξ Group 3
και µια άλλη θύρα για πολλές χρήσεις. Εάν αντιµετωπίζετε προβλήµατα όταν
υπάρχει σύνδεση στη θύρα φαξ/τηλεφώνου του µετατροπέα ISDN, δοκιµάστε
να χρησιµοποιήσετε τη θύρα που προορίζεται για πολλές χρήσεις (µπορεί να
αναφέρεται ως “multi-combi” ή κάτι παρόµοιο).

• ∆οκιµάστε να ορίσετε το Ταχύτητα φαξ σε Μεσαία ή Αργή.

Αιτία: Η τιµή της ρύθµισης Ταχύτητα φαξ είναι πολύ µεγάλη.

Λύση: Ίσως χρειαστεί να στείλετε και να λάβετε φαξ µε µικρότερη ταχύτητα.
∆οκιµάστε να ρυθµίσετε το Ταχύτητα φαξ σε Μεσαία ή Αργή, εάν χρησιµοποιείτε
κάτι από τα παρακάτω:
• Μια τηλεφωνική υπηρεσία Internet
• Ένα σύστηµα PBX
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• Υπηρεσία Fax over Internet Protocol (FoIP)
• Μια υπηρεσία ISDN

Για να ορίσετε ταχύτητα φαξ από τον πίνακα ελέγχου
1. Πατήστε Ρύθµιση.
2. Πατήστε 5 και στη συνέχεια 7.

Έτσι ενεργοποιείται η ρύθµιση Ρύθµ. φαξ για προχωρηµένους και, στη
συνέχεια, η ρύθµιση Ταχύτητα φαξ.

3. Πατήστε  για να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω και, στη συνέχεια, πατήστε
OK.

Ρύθµιση ταχύτητα φαξ Ταχύτητα φαξ

Γρήγορη v.34 (33600 baud)

Μεσαία v.17 (14400 baud)

Αργή v.29 (9600 baud)

Αιτία: Η συσκευή HP All-in-One µπορεί να έχει συνδεθεί σε πρίζα ρυθµισµένη για
ψηφιακά τηλέφωνα.

Λύση: Βεβαιωθείτε ότι συνδέετε τη συσκευή HP All-in-One σε αναλογική γραµµή
τηλεφώνου, διαφορετικά δεν θα µπορείτε να στείλετε ή να λάβετε φαξ. Για να ελέγξετε
εάν η γραµµή τηλεφώνου είναι ψηφιακή, συνδέστε ένα κοινό αναλογικό τηλέφωνο
στη γραµµή και ακούστε να ελέγξτε εάν υπάρχει τόνος κλήσης. Εάν δεν ακούσετε
κανονικό ήχο κλήσης, η γραµµή τηλεφώνου µπορεί να έχει ρυθµιστεί για ψηφιακά
τηλέφωνα. Συνδέστε τη συσκευή HP All-in-One σε αναλογική γραµµή τηλεφώνου και
δοκιµάστε να στείλετε ή να λάβετε φαξ.

Αιτία: Η συσκευή HP All-in-One µοιράζεται την ίδια γραµµή τηλεφώνου µε µια
υπηρεσία DSL και το DSL µόντεµ µπορεί να µη είναι σωστά γειωµένο.

Λύση: Εάν το DSL µόντεµ δεν είναι σωστά γειωµένο, µπορεί να προκαλέσει θόρυβο
στη γραµµή τηλεφώνου. Οι γραµµές τηλεφώνου µε χαµηλή ποιότητα ήχου (θόρυβο)
µπορεί να προκαλέσουν προβλήµατα φαξ. Μπορείτε να ελέγξτε την ποιότητα ήχου
της γραµµής τηλεφώνου, συνδέοντας µια συσκευή τηλεφώνου στην πρίζα και
ακούγοντας εάν υπάρχουν παράσιτα ή άλλος θόρυβος.

Εάν ακουστεί θόρυβος
1. Απενεργοποιήστε το DSL µόντεµ και διακόψτε πλήρως την τροφοδοσία ρεύµατος

για τουλάχιστον 15 λεπτά.
2. Ενεργοποιήστε και πάλι το DLS µόντεµ.
3. Ακούστε ξανά τον ήχο κλήσης. Εάν ο ήχος κλήσης είναι καθαρός (χωρίς θόρυβο

ή παράσιτα), δοκιµάστε να στείλετε ή να λάβετε φαξ.

Σηµείωση Στο µέλλον ενδέχεται να ακούσετε ξανά παράσιτα στη γραµµή
τηλεφώνου. Εάν η συσκευή HP All-in-One σταµατήσει να στέλνει και να λαµβάνει
φαξ, επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία.
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Εάν στη γραµµή τηλεφώνου εξακολουθείτε να ακούτε παράσιτα, επικοινωνήστε µε
την τηλεφωνική σας εταιρία. Για πληροφορίες σχετικά µε την απενεργοποίηση του
µόντεµ DSL, επικοινωνήστε µε τον παροχέα DSL για υποστήριξη.

Αιτία: Αποστέλλετε φαξ µέσω Internet χρησιµοποιώντας ένα τηλέφωνο IP και
υπήρχε ένα πρόβληµα µε τη µετάδοση.
Λύση: ∆οκιµάστε να στείλετε ξανά το φαξ αργότερα. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η
υπηρεσία παροχής Internet υποστηρίζει τη λειτουργία φαξ µέσω Internet.

Εάν το πρόβληµα παραµένει, επικοινωνήστε µε την υπηρεσία παροχής Internet.

Η συσκευή HP All-in-One δεν µπορεί να στείλει φαξ αλλά µπορεί να λάβει
Αιτία: Η συσκευή HP All-in-One δεν είναι σωστά ρυθµισµένη για φαξ.

Λύση: Ακολουθήστε τις οδηγίες για να ρυθµίσετε τη συσκευή HP All-in-One σωστά
για φαξ βάσει του εξοπλισµού και των υπηρεσιών που διαθέτετε στην ίδια γραµµή
τηλεφώνου µε τη συσκευή HP All-in-One. Στη συνέχεια, εκτελέστε έναν έλεγχο φαξ
για να ελέγξετε την κατάσταση της συσκευής HP All-in-One και να βεβαιωθείτε ότι
είναι σωστά ρυθµισµένη. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Ρύθµιση της
συσκευής HP All-in-One για φαξ."

Η συσκευή HP All-in-One εκτυπώνει µια αναφορά µε τα αποτελέσµατα του ελέγχου.
Εάν ο έλεγχος αποτύχει, δείτε την αναφορά για πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο
αντιµετώπισης του προβλήµατος.

Για να ελέγξετε τη ρύθµιση του φαξ από τον πίνακα ελέγχου
1. Ρυθµίστε τη συσκευή HP All-in-One για φαξ ανάλογα µε τις οδηγίες του

εξοπλισµού του γραφείου ή του σπιτιού σας.
2. Εισαγάγετε τα δοχεία µελάνης και τοποθετήσετε χαρτί πλήρους µεγέθους στο

δίσκο εισόδου πριν ξεκινήσετε τον έλεγχο.
3. Πατήστε Ρύθµιση.
4. Πατήστε 6 και, στη συνέχεια, πατήστε ξανά 6.

Ενεργοποιείται η ρύθµιση Εργαλεία και, στη συνέχεια, η ρύθµιση Εκτέλεση
ελέγχου φαξ.
Η κατάσταση του ελέγχου εµφανίζεται στην οθόνη της συσκευής HP All-in-One
και εκτυπώνεται µια αναφορά.

5. ∆είτε την αναφορά.
• Εάν ο έλεγχος είναι επιτυχής και εξακολουθείτε να αντιµετωπίζετε

προβλήµατα φαξ, ελέγξτε τις ρυθµίσεις φαξ που εµφανίζονται στην αναφορά
για να βεβαιωθείτε ότι οι ρυθµίσεις είναι σωστές. Μια λάθος ή κενή ρύθµιση
φαξ µπορεί να προκαλέσει προβλήµατα φαξ.

• Εάν ο έλεγχος αποτύχει, δείτε την αναφορά για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά µε τον τρόπο αντιµετώπισης των προβληµάτων που εντοπίστηκαν.

6. Μόλις λάβετε την αναφορά φαξ από τη συσκευή HP All-in-One, πατήστε OK.
Εάν χρειάζεται, επιλύστε τα προβλήµατα που εντοπίστηκαν και εκτελέστε ξανά
τον έλεγχο.

Αιτία: Η συσκευή HP All-in-One µπορεί να καλεί πολύ γρήγορα ή πολύ αργά.
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Λύση: Μπορεί να χρειάζεται να εισαγάγετε µερικές παύσεις στην ακολουθία
αριθµών. Για παράδειγµα, αν χρειάζεται να αποκτήσετε πρόσβαση σε µια εξωτερική
γραµµή, πριν καλέσετε τον αριθµό, εισαγάγετε µια παύση µετά τον αριθµό
πρόσβασης. Αν ο αριθµός σας είναι 95555555 και το 9 παρέχει πρόσβαση σε
εξωτερική γραµµή, µπορείτε να εισαγάγετε παύσεις ως εξής: 9-555-5555. Για να
εισάγετε µια παύση στον αριθµό φαξ που πληκτρολογείτε, πατήστε Επανάκληση/
παύση ή πατήστε επανειληµµένα το κουµπί ∆ιάστηµα, µέχρι να εµφανιστεί µια
παύλα (-) στην οθόνη.

Εάν για την αποστολή του φαξ χρησιµοποιείτε µια καταχώρηση γρήγορης κλήσης,
ενηµερώστε την καταχώρηση γρήγορης κλήσης για να εισαγάγετε µερικές παύσεις
στην ακολουθία αριθµών.

Μπορείτε επίσης να στείλετε το φαξ χρησιµοποιώντας την παρακολούθηση κλήσης.
Έτσι µπορείτε να ακούτε τη γραµµή τηλεφώνου καθώς καλείτε. Μπορείτε να ορίσετε
το βήµα της κλήσης σας και να αποκρίνεστε σε µηνύµατα καθώς πραγµατοποιείτε
κλήση.

Αιτία: Ο αριθµός που εισαγάγατε κατά την αποστολή του φαξ δεν έχει τη σωστή
µορφή.

Λύση: Ελέγξτε να δείτε αν ο αριθµός φαξ που εισαγάγατε είναι σωστός και αν έχει
τη σωστή µορφή. Για παράδειγµα, µπορεί να πρέπει να καλέσετε το πρόθεµα "9",
ανάλογα µε το τηλεφωνικό σας σύστηµα.

Εάν η γραµµή τηλεφώνου διαθέτει σύστηµα PBX, βεβαιωθείτε ότι καλείτε τον αριθµό
για εξωτερική γραµµή πριν καλέσετε τον αριθµό φαξ.

Αιτία: Η συσκευή λήψης φαξ παρουσιάζει προβλήµατα.
Λύση: Για να βεβαιωθείτε, δοκιµάστε να καλέσετε τον αριθµό φαξ από µια συσκευή
τηλεφώνου και να ακούσετε τους τόνους φαξ. Εάν δεν ακούτε τόνους φαξ, η συσκευή
λήψης µπορεί να είναι απενεργοποιηµένη ή να µην είναι συνδεδεµένη ή η υπηρεσία
φωνητικού ταχυδροµείου να παρεµβάλλεται στη γραµµή τηλεφώνου του παραλήπτη.
Ζητήστε από τον παραλήπτη να ελέγξει τη συσκευή λήψης φαξ για τυχόν
προβλήµατα.

Η συσκευή HP All-in-One αντιµετωπίζει προβλήµατα κατά τη µη αυτόµατη
αποστολή φαξ

Αιτία: Η συσκευή φαξ του παραλήπτη µπορεί να µην υποστηρίζει µη αυτόµατη
λήψη φαξ.

Λύση: Ρωτήστε τον παραλήπτη για να δείτε εάν το φαξ του µπορεί να λάβει φαξ µε
µη αυτόµατο τρόπο.

Αιτία: ∆εν πατήσατε Έναρξη φαξ, Ασπρόµαυρο ή Έναρξη φαξ, Έγχρωµο εντός
τριών δευτερολέπτων από τη στιγµή που ακούσατε τους ήχους φαξ.

Λύση: Εάν θέλετε να στείλετε φαξ µε µη αυτόµατο τρόπο, φροντίστε να πατήσετε
Έναρξη φαξ, Ασπρόµαυρο ή Έναρξη φαξ, Έγχρωµο µέσα σε τρία δευτερόλεπτα
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από τη στιγµή που θα ακούσετε τους ήχους φαξ του παραλήπτη, διαφορετικά η
µετάδοση µπορεί να αποτύχει.

Για να στείλετε ένα φαξ µε µη αυτόµατο τρόπο από τηλέφωνο
1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπά σας στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων, µε την

πλευρά εκτύπωσης προς τα επάνω.

Σηµείωση Αυτή η λειτουργία δεν υποστηρίζεται εάν τοποθετήσετε τα
πρωτότυπά σας στη γυάλινη επιφάνεια. Πρέπει να τοποθετήσετε τα
πρωτότυπά σας στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων.

2. Εισαγάγετε τον αριθµό χρησιµοποιώντας το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου που
είναι συνδεδεµένο στη συσκευή HP All-in-One.

Σηµείωση Μην χρησιµοποιείτε το πληκτρολόγιο στον πίνακα ελέγχου της
συσκευής HP All-in-One όταν στέλνετε φαξ µε µη αυτόµατο τρόπο. Για να
καλέσετε τον αριθµό του παραλήπτη, πρέπει να χρησιµοποιήσετε το
πληκτρολόγιο του τηλεφώνου σας.

3. Εάν ο παραλήπτης σηκώσει το τηλέφωνο, µπορείτε να συνοµιλήσετε µαζί του
πριν στείλετε το φαξ.

Σηµείωση Εάν στην κλήση απαντήσει µια συσκευή φαξ, θα ακούσετε τόνους
φαξ από τη συσκευή λήψης φαξ. Προχωρήστε το επόµενο βήµα για να
στείλετε το φαξ.

4. Μόλις είστε έτοιµοι να στείλετε το φαξ, πατήστε Έναρξη φαξ, Ασπρόµαυρο ή
Έναρξη φαξ, Έγχρωµο.

Σηµείωση Εάν σας ζητηθεί, πατήστε 1 για να επιλέξετε Αποστολή φαξ και
κατόπιν πατήστε Έναρξη φαξ, Ασπρόµαυρο ή Έναρξη φαξ, Έγχρωµο
ξανά.

Εάν πριν την αποστολή του φαξ µιλήσετε µε τον παραλήπτη, πληροφορήστε τον
ότι πρέπει να πατήσει "Έναρξη" στη συσκευή του φαξ του, µόλις ακούσει τόνους
φαξ.
Η γραµµή τηλεφώνου δεν παράγει ήχο όσο µεταδίδεται το φαξ. Σε αυτό το σηµείο,
µπορείτε να κλείσετε το τηλέφωνο. Εάν θέλετε να συνεχίσετε να µιλάτε µε τον
παραλήπτη, παραµείνετε στη γραµµή µέχρι να ολοκληρωθεί η µετάδοση του φαξ.

Αιτία: Το τηλέφωνο που χρησιµοποιήθηκε για την προετοιµασία της κλήσης φαξ
δεν ήταν απευθείας συνδεδεµένο µε τη συσκευή HP All-in-One ή δεν ήταν σωστά
συνδεδεµένο.
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Λύση:

Σηµείωση Αυτή η πιθανή λύση ισχύει µόνο για τις χώρες/περιοχές όπου η
συσκευασία του HP All-in-One περιέχει καλώδιο 2 συρµάτων,
συµπεριλαµβανοµένων των: Αργεντινή, Αυστραλία, Βραζιλία, Καναδάς, Χιλή,
Κίνα, Κολοµβία, Ελλάδα, Ινδία, Ινδονησία, Ιρλανδία, Ιαπωνία, Κορέα, Λατινική
Αµερική, Μαλαισία, Μεξικό, Φιλιππίνες, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρωσία, Σαουδική
Αραβία, Σιγκαπούρη, Ισπανία, Ταϊβάν, Ταϊλάνδη, ΗΠΑ, Βενεζουέλα και Βιετνάµ.

Για να στείλετε φαξ µε µη αυτόµατο τρόπο, το τηλέφωνο πρέπει να είναι απευθείας
συνδεδεµένο στη θύρα µε την ένδειξη 2-EXT στη συσκευή HP All-in-One, όπως
εικονίζεται παρακάτω.

1 Πρίζα τηλεφώνου

2 Χρησιµοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται στη συσκευασία του
HP All-in-One.

3 Τηλέφωνο

Αιτία: Η τιµή της ρύθµισης Ταχύτητα φαξ ενδέχεται να είναι πολύ µεγάλη.
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Λύση: ∆οκιµάστε να ρυθµίσετε το Ταχύτητα φαξ σε Μεσαία ή Αργή και, στη
συνέχεια, στείλτε ξανά το φαξ.

Για να ορίσετε ταχύτητα φαξ από τον πίνακα ελέγχου
1. Πατήστε Ρύθµιση.
2. Πατήστε 5 και στη συνέχεια 7.

Έτσι ενεργοποιείται η ρύθµιση Ρύθµ. φαξ για προχωρηµένους και, στη
συνέχεια, η ρύθµιση Ταχύτητα φαξ.

3. Πατήστε  για να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω και, στη συνέχεια, πατήστε
OK.

Ρύθµιση ταχύτητα φαξ Ταχύτητα φαξ

Γρήγορη v.34 (33600 baud)

Μεσαία v.17 (14400 baud)

Αργή v.29 (9600 baud)

Αιτία: Η συσκευή HP All-in-One δεν ανίχνευσε πρωτότυπο τοποθετηµένο στο
δίσκο του τροφοδότη εγγράφων.
Λύση: Εάν δεν τοποθετήσατε χαρτί στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων ή εάν το
πρωτότυπο δεν είναι σπρωχτεί µέχρι µέσα, δεν θα µπορείτε να στείλετε φαξ µε µη
αυτόµατο τρόπο. Τοποθετήστε χαρτί στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων ή σπρώξτε
το πρωτότυπο µέχρι µέσα στο δίσκο. Μόλις η συσκευή HP All-in-One ανιχνεύσει το
πρωτότυπο, εµφανίζεται ένα µήνυµα επιβεβαίωσης στην οθόνη.

Σελίδες από το φαξ που έστειλα λείπουν
Αιτία: ∆ύο ή περισσότερες σελίδες τροφοδοτήθηκαν ταυτόχρονα µέσα από το
δίσκο του τροφοδότη εγγράφων.

Λύση: Εκτυπώστε µια αναφορά Τελευταία συναλλαγή για να επαληθεύσετε τον
αριθµό των απεσταλµένων σελίδων. Εάν δύο ή περισσότερες σελίδες κόλλησαν
µεταξύ τους και τροφοδοτήθηκαν ταυτόχρονα µέσα από το δίσκο του τροφοδότη
εγγράφων, ο αριθµός των σελίδων στην αναφορά δεν θα είναι ο ίδιος µε τον
πραγµατικό αριθµό σελίδων. Εάν ο αριθµός των σελίδων που υποδεικνύεται στην
αναφορά δεν ταιριάζει µε τον πραγµατικό αριθµό των σελίδων, ίσως χρειαστεί να
καθαρίσετε το διαχωριστικό στον αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων.

Για να εκτυπώσετε µια αναφορά Τελευταία συναλλαγή
1. Πατήστε Ρύθµιση και, στη συνέχεια, πατήστε το 2.

Με αυτό τον τρόπο επιλέγετε το Αναφορά εκτύπωσης.
2. Πατήστε  για να επιλέξετε Τελευταία συναλλαγή και κατόπιν πατήστε OK.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τον καθαρισµό του διαχωριστικού, δείτε
Καθαρισµός αυτόµατου τροφοδότη εγγράφων.

Αιτία: Η συσκευή λήψης φαξ παρουσιάζει προβλήµατα.
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Λύση: Για να βεβαιωθείτε, δοκιµάστε να καλέσετε τον αριθµό φαξ από µια συσκευή
τηλεφώνου και να ακούσετε τους τόνους φαξ. Εάν δεν ακούτε τόνους φαξ, η συσκευή
λήψης µπορεί να είναι απενεργοποιηµένη ή να µην είναι συνδεδεµένη ή η υπηρεσία
φωνητικού ταχυδροµείου να παρεµβάλλεται στη γραµµή τηλεφώνου του παραλήπτη.
Η µνήµη της συσκευής λήψης φαξ µπορεί να είναι πλήρης ή µπορεί να έχει τελειώσει
το χαρτί στη συσκευή φαξ. Μπορείτε να ζητήσετε από τον παραλήπτη να ελέγξει τη
συσκευή λήψης φαξ για τυχόν προβλήµατα.

Αιτία: Η σύνδεση της γραµµής τηλεφώνου έχει παρεµβολές. Οι γραµµές
τηλεφώνου µε χαµηλή ποιότητα ήχου (θόρυβο) µπορεί να προκαλέσουν προβλήµατα
φαξ.

Λύση: Εάν η αποτυχία οφείλεται σε θόρυβο στη γραµµή τηλεφώνου, επικοινωνήστε
µε τον αποστολέα για να ξαναστείλει το φαξ. Η ποιότητα µπορεί να είναι καλύτερη
όταν δοκιµάσετε ξανά. Μπορείτε να ελέγξτε την ποιότητα ήχου της γραµµής
τηλεφώνου, συνδέοντας µια συσκευή τηλεφώνου στην πρίζα και ακούγοντας εάν
υπάρχουν παράσιτα ή άλλος θόρυβος. Εάν το πρόβληµα εξακολουθεί,
απενεργοποιήστε τη Λειτ. διόρθ. σφάλµατος (Λ∆Σ) και επικοινωνήστε µε την
τηλεφωνική σας εταιρεία.

Για να αλλάξετε τη ρύθµιση λειτουργίας διόρθωσης σφάλµατος από τον πίνακα
ελέγχου
1. Πατήστε Ρύθµιση.
2. Πατήστε 5 και στη συνέχεια 6.

Έτσι µπορείτε να επιλέξετε το Ρύθµ. φαξ για προχωρηµένους και, στη συνέχεια,
το Λειτ. διόρθ. σφάλµατος.

3. Πατήστε  για να επιλέξετε Αναµµένες ή Απενεργοποίηση.
4. Πατήστε OK.

Η ποιότητα του φαξ που έστειλα είναι χαµηλή
Αιτία: Η σύνδεση της γραµµής τηλεφώνου έχει παρεµβολές. Οι γραµµές
τηλεφώνου µε χαµηλή ποιότητα ήχου (θόρυβο) µπορεί να προκαλέσουν προβλήµατα
φαξ.

Λύση: Εάν η αποτυχία οφείλεται σε θόρυβο στη γραµµή τηλεφώνου, επικοινωνήστε
µε τον αποστολέα για να ξαναστείλει το φαξ. Η ποιότητα µπορεί να είναι καλύτερη
όταν δοκιµάσετε ξανά. Μπορείτε να ελέγξτε την ποιότητα ήχου της γραµµής
τηλεφώνου, συνδέοντας µια συσκευή τηλεφώνου στην πρίζα και ακούγοντας εάν
υπάρχουν παράσιτα ή άλλος θόρυβος. Εάν το πρόβληµα εξακολουθεί,
απενεργοποιήστε τη Λειτ. διόρθ. σφάλµατος (Λ∆Σ) και επικοινωνήστε µε την
τηλεφωνική σας εταιρεία.

Εάν το πρόβληµα εξακολουθεί, ελέγξτε εάν η λειτουργία διόρθωσης σφάλµατος Λειτ.
διόρθ. σφάλµατος (Λ∆Σ) έχει ρυθµιστεί σε Αναµµένες. Εάν δεν έχει ρυθµιστεί,
αλλάξτε τη ρύθµιση σε Αναµµένες. Η αποστολή των φαξ µπορεί να διαρκέσει
περισσότερο, αλλά η ποιότητα εκτύπωσης του ληφθέντος φαξ θα είναι καλύτερη.
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Εάν η ποιότητα εκτύπωση εξακολουθεί να είναι κακή, απενεργοποιήστε τη λειτουργία
διόρθωσης σφάλµατος και επικοινωνήστε µε την τηλεφωνική σας υπηρεσία.

Για να αλλάξετε τη ρύθµιση λειτουργίας διόρθωσης σφάλµατος από τον πίνακα
ελέγχου
1. Πατήστε Ρύθµιση.
2. Πατήστε 5 και στη συνέχεια 6.

Έτσι µπορείτε να επιλέξετε το Ρύθµ. φαξ για προχωρηµένους και, στη συνέχεια,
το Λειτ. διόρθ. σφάλµατος.

3. Πατήστε  για να επιλέξετε Αναµµένες ή Απενεργοποίηση.
4. Πατήστε OK.

Αιτία: Η ρύθµιση ανάλυσης φαξ έχει οριστεί σε χαµηλή τιµή, όπως Τυπική.

Λύση: Για βέλτιστη ποιότητα φαξ, αλλάξτε την ανάλυση φαξ σε Λεπτοµερής, Πολύ
λεπτοµερής (εάν είναι διαθέσιµη) ή Φωτογραφικό χαρτί (για ασπρόµαυρες
φωτογραφίες).

Για να αλλάξετε την ανάλυση από τον πίνακα ελέγχου
1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπά σας στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων, µε την

πλευρά εκτύπωσης προς τα επάνω. Εάν στέλνετε ένα µονοσέλιδο φαξ, όπως µια
φωτογραφία, µπορείτε επίσης να τοποθετήσετε το πρωτότυπο στη γυάλινη
επιφάνεια µε την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω.

Σηµείωση Εάν στέλνετε ένα πολυσέλιδο φαξ, πρέπει να τοποθετήσετε τα
πρωτότυπα στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων. ∆εν µπορείτε να στείλετε µε
φαξ ένα πολυσέλιδο έγγραφο από τη γυάλινη επιφάνεια.

2. Στην περιοχή Φαξ, πατήστε Μενού.
Θα εµφανιστεί το µήνυµα Εισαγωγή αριθµού.

3. Εισαγάγετε τον αριθµό φαξ χρησιµοποιώντας το πληκτρολόγιο, πατήστε
Γρήγορη κλήση ή ένα κουµπί γρήγορης κλήσης ενός πατήµατος για να επιλέξετε
µια γρήγορη κλήση ή πατήστε Επανάκληση/παύση για επανάκληση του
τελευταίου κληθέντα αριθµού.

4. Στην περιοχή Φαξ, πατήστε Μενού επανειληµµένα, έως ότου εµφανιστεί η
επιλογή Ανάλυση.

5. Πατήστε  για να τονίσετε µια ρύθµιση ανάλυσης και στη συνέχεια πατήστε OK.
6. Πατήστε Έναρξη φαξ, Ασπρόµαυρο.

• Εάν η συσκευή ανιχνεύσει πρωτότυπο τοποθετηµένο στον αυτόµατο
τροφοδότη εγγράφων, η συσκευή HP All-in-One στέλνει το έγγραφο στον
αριθµό που εισαγάγατε.

• Εάν η συσκευή δεν ανιχνεύσει πρωτότυπο τοποθετηµένο στον
αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων, εµφανίζεται το µήνυµα Φαξ από γυαλί;.
Βεβαιωθείτε ότι το πρωτότυπό σας είναι τοποθετηµένο στη γυάλινη επιφάνεια
και, στη συνέχεια, πατήστε 1 για να επιλέξετε Ναι.

Αιτία: Η γυάλινη επιφάνεια της συσκευής HP All-in-One µπορεί να είναι βρώµικη.
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Λύση: Εάν θέλετε να στείλετε φαξ από τη γυάλινη επιφάνεια, δηµιουργήστε ένα
αντίγραφο για να ελέγξετε την ποιότητα της εκτύπωσης. Εάν η ποιότητα της
εκτύπωσης είναι χαµηλή, καθαρίστε τη γυάλινη επιφάνεια.

Για να δηµιουργήσετε ένα αντίγραφο από τον πίνακα ελέγχου
1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
2. Τοποθετήστε το πρωτότυπό σας µε τη πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω στη

δεξιά µπροστινή γωνία του δίσκου του τροφοδότη εγγράφων.
Εάν χρησιµοποιήσετε το δίσκο του τροφοδότη εγγράφων, τοποθετήστε τις
σελίδες ώστε το πάνω µέρος του εγγράφου να εισέρχεται πρώτο.

3. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
• Πατήστε Έναρξη αντιγρ., Ασπρόµαυρη για να ξεκινήσετε µια ασπρόµαυρη

εργασία αντιγραφής.
• Πατήστε Έναρξη αντιγρ., Έγχρωµη για να ξεκινήσετε µια έγχρωµη εργασία

αντιγραφής.

Σηµείωση Εάν το πρωτότυπό σας είναι έγχρωµο και πατήσετε Έναρξη
αντιγρ., Ασπρόµαυρη θα δηµιουργηθεί ένα ασπρόµαυρο αντίγραφο του
έγχρωµου πρωτοτύπου, ενώ εάν πατήσετε Έναρξη αντιγρ., Έγχρωµη θα
δηµιουργηθεί ένα αντίγραφο πλήρων χρωµάτων του έγχρωµου πρωτοτύπου.

Για να καθαρίσετε τη γυάλινη επιφάνεια
1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή HP All-in-One, και σηκώστε το κάλυµµα.
2. Καθαρίστε τη γυάλινη επιφάνεια µε ένα µαλακό πανί ή σφουγγάρι ελαφρά

βουτηγµένο σε καθαριστικό για γυάλινες επιφάνειες.

Προσοχή Μην χρησιµοποιείτε λειαντικά, ασετόν, βενζίνη ή τετραχλωρίδιο
του άνθρακα στη γυάλινη επιφάνεια, διότι µπορεί να καταστραφεί. Μην ρίχνετε
ή ψεκάζετε υγρά απευθείας επάνω στη γυάλινη επιφάνεια. Το υγρό µπορεί
να εισέλθει κάτω από τη γυάλινη επιφάνεια και να προκαλέσει βλάβη στη
συσκευή.

3. Σκουπίστε τη γυάλινη επιφάνεια µε στεγνό, µαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι
για προστασία από τους λεκέδες.

4. Ενεργοποιήστε το HP All-in-One.

Αιτία: Η συσκευή λήψης φαξ παρουσιάζει προβλήµατα.
Λύση: Για να βεβαιωθείτε, δοκιµάστε να καλέσετε τον αριθµό φαξ από µια συσκευή
τηλεφώνου και να ακούσετε τους τόνους φαξ. Εάν δεν ακούτε τόνους φαξ, η συσκευή
λήψης µπορεί να είναι απενεργοποιηµένη ή να µην είναι συνδεδεµένη ή η υπηρεσία
φωνητικού ταχυδροµείου να παρεµβάλλεται στη γραµµή τηλεφώνου του παραλήπτη.
Ζητήστε από τον παραλήπτη να ελέγξει τη συσκευή λήψης φαξ για τυχόν
προβλήµατα.

Αιτία: Η τιµή της ρύθµισης Ανοιχτόχρ/σκουρ. ενδέχεται να είναι υπερβολικά
ανοιχτή. Εάν στέλνετε ένα αχνό, ξεθωριασµένο ή χειρόγραφο φαξ ή ένα έγγραφο µε
υδατογράφηµα (όπως µια κόκκινη σφραγίδα), µπορείτε να αλλάξετε τη ρύθµιση
Ανοιχτόχρ/σκουρ. για να στείλετε το φαξ πιο σκούρο από το πρωτότυπο.
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Λύση: ∆ηµιουργήστε ένα αντίγραφο για να ελέγξετε την ποιότητα της εκτύπωσης.
Εάν η εκτύπωση είναι πολύ ανοιχτή, µπορείτε να την κάνετε πιο σκούρα
προσαρµόζοντας τη ρύθµιση Ανοιχτόχρ/σκουρ. κατά την αποστολή του φαξ.

Για να αλλάξετε τη ρύθµιση Ανοιχτόχρ/σκουρ. από τον πίνακα ελέγχου
1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπά σας στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων, µε την

πλευρά εκτύπωσης προς τα επάνω. Εάν στέλνετε ένα µονοσέλιδο φαξ, όπως µια
φωτογραφία, µπορείτε επίσης να τοποθετήσετε το πρωτότυπο στη γυάλινη
επιφάνεια µε την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω.

Σηµείωση Εάν στέλνετε ένα πολυσέλιδο φαξ, πρέπει να τοποθετήσετε τα
πρωτότυπα στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων. ∆εν µπορείτε να στείλετε µε
φαξ ένα πολυσέλιδο έγγραφο από τη γυάλινη επιφάνεια.

2. Στην περιοχή Φαξ, πατήστε Μενού.
Θα εµφανιστεί το µήνυµα Εισαγωγή αριθµού.

3. Εισαγάγετε τον αριθµό φαξ χρησιµοποιώντας το πληκτρολόγιο, πατήστε
Γρήγορη κλήση ή ένα κουµπί γρήγορης κλήσης ενός πατήµατος για να επιλέξετε
µια γρήγορη κλήση ή πατήστε Επανάκληση/παύση για επανάκληση του
τελευταίου κληθέντα αριθµού.

4. Στην περιοχή Φαξ, πατήστε Μενού επανειληµµένα, έως ότου εµφανιστεί το
Ανοιχτόχρ/σκουρ..

5. Πατήστε  για να κάνετε το φαξ πιο ανοιχτό ή  για να το κάνετε πιο σκούρο και,
στη συνέχεια, πατήστε OK.
Ο δείκτης µετακινείται προς τα αριστερά ή τα δεξιά καθώς πατάτε το αντίστοιχο
κουµπί βέλους.

6. Πατήστε Έναρξη φαξ, Ασπρόµαυρο.
• Εάν η συσκευή ανιχνεύσει πρωτότυπο τοποθετηµένο στον αυτόµατο

τροφοδότη εγγράφων, η συσκευή HP All-in-One στέλνει το έγγραφο στον
αριθµό που εισαγάγατε.

• Εάν η συσκευή δεν ανιχνεύσει πρωτότυπο τοποθετηµένο στον
αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων, εµφανίζεται το µήνυµα Φαξ από γυαλί;.
Βεβαιωθείτε ότι το πρωτότυπό σας είναι τοποθετηµένο στη γυάλινη επιφάνεια
και, στη συνέχεια, πατήστε 1 για να επιλέξετε Ναι.

Τµήµατα του φαξ που έστειλα είναι περικοµµένα
Αιτία: Το φαξ είναι µεγαλύτερο από µέγεθος letter ή A4.

Λύση: Ορισµένες συσκευές φαξ δεν µπορούν να δεχτούν φαξ µεγαλύτερα από
µέγεθος letter ή A4. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή λήψης φαξ µπορεί να δεχτεί το
µέγεθος χαρτιού που χρησιµοποιείτε. Εάν όχι, ρωτήστε τον παραλήπτη αν η συσκευή
λήψης φαξ διαθέτει ρύθµιση προσαρµογής στη σελίδα, η οποία µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για να µειωθεί το µέγεθος του εισερχόµενου φαξ και να προσαρµοστεί
σε τυπικό µέγεθος χαρτιού όπως letter ή A4.

Το φαξ που έστειλα ήταν κενό όταν έγινε η λήψη του
Αιτία: Το πρωτότυπο δεν είχε τοποθετηθεί ή δεν είχε τοποθετηθεί σωστά.
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Λύση: Τοποθετήστε τα πρωτότυπα σας στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων. Εάν
στέλνετε ένα µονοσέλιδο φαξ, όπως µια φωτογραφία, µπορείτε να τοποθετήσετε το
πρωτότυπο και στη γυάλινη επιφάνεια.

Για να τοποθετήσετε ένα πρωτότυπο στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων
1. Τοποθετήστε το πρωτότυπό σας, µε την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω, στο

δίσκο του τροφοδότη εγγράφων. Τοποθετήστε το χαρτί στον αυτόµατο τροφοδότη
εγγράφων µέχρι να ακούσετε έναν ήχο ή να δείτε ένα µήνυµα στην οθόνη που
σας πληροφορεί ότι το HP All-in-One εντόπισε τις σελίδες που φορτώσατε.

Συµβουλή Για περισσότερη βοήθεια σχετικά µε την τοποθέτηση εγγράφων
στον αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων, ανατρέξτε στο ανάγλυφο διάγραµµα
στον τροφοδότη εγγράφων.

2. Σύρετε τους οδηγούς χαρτιού προς τα µέσα µέχρι να σταµατήσουν στις δύο
πλευρές του χαρτιού.

Σηµείωση Αφαιρέστε όλα τα πρωτότυπα από το δίσκο του τροφοδότη
εγγράφων πριν σηκώσετε το κάλυµµα στη συσκευή HP All-in-One.
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Για να τοποθετήσετε ένα πρωτότυπο στη γυάλινη επιφάνεια
1. Αφαιρέστε όλα τα πρωτότυπα από το δίσκο του τροφοδότη εγγράφων και

σηκώστε το κάλυµµα της συσκευής HP All-in-One.
2. Τοποθετήστε το πρωτότυπό σας µε την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω στη

δεξιά µπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας.

3. Κλείστε το κάλυµµα.

Η µετάδοση φαξ είναι αργή
Αιτία: Στέλνετε ένα έγχρωµο φαξ.

Λύση: Η αποστολή έγχρωµου φαξ µπορεί να διαρκέσει περισσότερο από την
αποστολή ασπρόµαυρου. ∆οκιµάστε να στείλετε το φαξ ασπρόµαυρα.

Αιτία: Το έγγραφο περιέχει πολλά γραφικά ή σηµεία µε µεγάλη λεπτοµέρεια.

Λύση: Για ταχύτερη µετάδοση χρησιµοποιήστε την ανάλυση Τυπική. Η ρύθµιση
αυτή παρέχει την ταχύτερη δυνατή µετάδοση µε τη χαµηλότερη ποιότητα φαξ. Η
προεπιλεγµένη ανάλυση είναι Λεπτοµερής, η οποία µπορεί και να καθυστερεί την
αποστολή.

Για να αλλάξετε την ανάλυση από τον πίνακα ελέγχου
1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπά σας στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων, µε την

πλευρά εκτύπωσης προς τα επάνω. Εάν στέλνετε ένα µονοσέλιδο φαξ, όπως µια
φωτογραφία, µπορείτε επίσης να τοποθετήσετε το πρωτότυπο στη γυάλινη
επιφάνεια µε την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω.

Σηµείωση Εάν στέλνετε ένα πολυσέλιδο φαξ, πρέπει να τοποθετήσετε τα
πρωτότυπα στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων. ∆εν µπορείτε να στείλετε µε
φαξ ένα πολυσέλιδο έγγραφο από τη γυάλινη επιφάνεια.

2. Στην περιοχή Φαξ, πατήστε Μενού.
Θα εµφανιστεί το µήνυµα Εισαγωγή αριθµού.
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3. Εισαγάγετε τον αριθµό φαξ χρησιµοποιώντας το πληκτρολόγιο, πατήστε
Γρήγορη κλήση ή ένα κουµπί γρήγορης κλήσης ενός πατήµατος για να επιλέξετε
µια γρήγορη κλήση ή πατήστε Επανάκληση/παύση για επανάκληση του
τελευταίου κληθέντα αριθµού.

4. Στην περιοχή Φαξ, πατήστε Μενού επανειληµµένα, έως ότου εµφανιστεί η
επιλογή Ανάλυση.

5. Πατήστε  για να τονίσετε µια ρύθµιση ανάλυσης και στη συνέχεια πατήστε OK.
6. Πατήστε Έναρξη φαξ, Ασπρόµαυρο.

• Εάν η συσκευή ανιχνεύσει πρωτότυπο τοποθετηµένο στον αυτόµατο
τροφοδότη εγγράφων, η συσκευή HP All-in-One στέλνει το έγγραφο στον
αριθµό που εισαγάγατε.

• Εάν η συσκευή δεν ανιχνεύσει πρωτότυπο τοποθετηµένο στον
αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων, εµφανίζεται το µήνυµα Φαξ από γυαλί;.
Βεβαιωθείτε ότι το πρωτότυπό σας είναι τοποθετηµένο στη γυάλινη επιφάνεια
και, στη συνέχεια, πατήστε 1 για να επιλέξετε Ναι.

Αιτία: Η σύνδεση της γραµµής τηλεφώνου έχει παρεµβολές. Οι γραµµές
τηλεφώνου µε χαµηλή ποιότητα ήχου (θόρυβο) µπορεί να προκαλέσουν προβλήµατα
φαξ.

Λύση: Εάν η αποτυχία οφείλεται σε θόρυβο στη γραµµή τηλεφώνου, επικοινωνήστε
µε τον αποστολέα για να ξαναστείλει το φαξ. Η ποιότητα µπορεί να είναι καλύτερη
όταν δοκιµάσετε ξανά. Μπορείτε να ελέγξτε την ποιότητα ήχου της γραµµής
τηλεφώνου, συνδέοντας µια συσκευή τηλεφώνου στην πρίζα και ακούγοντας εάν
υπάρχουν παράσιτα ή άλλος θόρυβος. Εάν το πρόβληµα εξακολουθεί,
απενεργοποιήστε τη Λειτ. διόρθ. σφάλµατος (Λ∆Σ) και επικοινωνήστε µε την
τηλεφωνική σας εταιρεία.

Για να αλλάξετε τη ρύθµιση λειτουργίας διόρθωσης σφάλµατος από τον πίνακα
ελέγχου
1. Πατήστε Ρύθµιση.
2. Πατήστε 5 και στη συνέχεια 6.

Έτσι µπορείτε να επιλέξετε το Ρύθµ. φαξ για προχωρηµένους και, στη συνέχεια,
το Λειτ. διόρθ. σφάλµατος.

3. Πατήστε  για να επιλέξετε Αναµµένες ή Απενεργοποίηση.
4. Πατήστε OK.

Αιτία: Η ρύθµιση ανάλυσης φαξ έχει οριστεί σε υψηλή τιµή, όπως Λεπτοµερής
(προεπιλεγµένη ρύθµιση) ή Φωτογραφικό χαρτί.
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Λύση: Για ταχύτερη µετάδοση χρησιµοποιήστε την ανάλυση Τυπική. Η ρύθµιση
αυτή παρέχει την ταχύτερη δυνατή µετάδοση µε τη χαµηλότερη ποιότητα φαξ.

Για να αλλάξετε την ανάλυση από τον πίνακα ελέγχου
1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπά σας στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων, µε την

πλευρά εκτύπωσης προς τα επάνω. Εάν στέλνετε ένα µονοσέλιδο φαξ, όπως µια
φωτογραφία, µπορείτε επίσης να τοποθετήσετε το πρωτότυπο στη γυάλινη
επιφάνεια µε την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω.

Σηµείωση Εάν στέλνετε ένα πολυσέλιδο φαξ, πρέπει να τοποθετήσετε τα
πρωτότυπα στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων. ∆εν µπορείτε να στείλετε µε
φαξ ένα πολυσέλιδο έγγραφο από τη γυάλινη επιφάνεια.

2. Στην περιοχή Φαξ, πατήστε Μενού.
Θα εµφανιστεί το µήνυµα Εισαγωγή αριθµού.

3. Εισαγάγετε τον αριθµό φαξ χρησιµοποιώντας το πληκτρολόγιο, πατήστε
Γρήγορη κλήση ή ένα κουµπί γρήγορης κλήσης ενός πατήµατος για να επιλέξετε
µια γρήγορη κλήση ή πατήστε Επανάκληση/παύση για επανάκληση του
τελευταίου κληθέντα αριθµού.

4. Στην περιοχή Φαξ, πατήστε Μενού επανειληµµένα, έως ότου εµφανιστεί η
επιλογή Ανάλυση.

5. Πατήστε  για να τονίσετε µια ρύθµιση ανάλυσης και στη συνέχεια πατήστε OK.
6. Πατήστε Έναρξη φαξ, Ασπρόµαυρο.

• Εάν η συσκευή ανιχνεύσει πρωτότυπο τοποθετηµένο στον αυτόµατο
τροφοδότη εγγράφων, η συσκευή HP All-in-One στέλνει το έγγραφο στον
αριθµό που εισαγάγατε.

• Εάν η συσκευή δεν ανιχνεύσει πρωτότυπο τοποθετηµένο στον
αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων, εµφανίζεται το µήνυµα Φαξ από γυαλί;.
Βεβαιωθείτε ότι το πρωτότυπό σας είναι τοποθετηµένο στη γυάλινη επιφάνεια
και, στη συνέχεια, πατήστε 1 για να επιλέξετε Ναι.

Αιτία: Η συσκευή λήψης φαξ παρουσιάζει προβλήµατα.

Λύση: Για να βεβαιωθείτε, δοκιµάστε να καλέσετε τον αριθµό φαξ από µια συσκευή
τηλεφώνου και να ακούσετε τους τόνους φαξ. Εάν δεν ακούτε τόνους φαξ, η συσκευή
λήψης µπορεί να είναι απενεργοποιηµένη ή να µην είναι συνδεδεµένη ή η υπηρεσία
φωνητικού ταχυδροµείου να παρεµβάλλεται στη γραµµή τηλεφώνου του παραλήπτη.
Ζητήστε από τον παραλήπτη να ελέγξει τη συσκευή λήψης φαξ για τυχόν
προβλήµατα.

Αιτία: Η επιλογή Ταχύτητα φαξ έχει οριστεί σε χαµηλή ταχύτητα µετάδοσης.
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Λύση: Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή Ταχύτητα φαξ έχει οριστεί σε Γρήγορη ή
Μεσαία.

Για να ορίσετε ταχύτητα φαξ από τον πίνακα ελέγχου
1. Πατήστε Ρύθµιση.
2. Πατήστε 5 και στη συνέχεια 7.

Έτσι ενεργοποιείται η ρύθµιση Ρύθµ. φαξ για προχωρηµένους και, στη
συνέχεια, η ρύθµιση Ταχύτητα φαξ.

3. Πατήστε  για να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω και, στη συνέχεια, πατήστε
OK.

Ρύθµιση ταχύτητα φαξ Ταχύτητα φαξ

Γρήγορη v.34 (33600 baud)

Μεσαία v.17 (14400 baud)

Αργή v.29 (9600 baud)

Η συσκευή HP All-in-One δεν µπορεί να λάβει φαξ αλλά µπορεί να στείλει
Αιτία: Η συσκευή HP All-in-One δεν είναι σωστά ρυθµισµένη για φαξ.

Λύση: Ακολουθήστε τις οδηγίες για να ρυθµίσετε τη συσκευή HP All-in-One σωστά
για φαξ βάσει του εξοπλισµού και των υπηρεσιών που διαθέτετε στην ίδια γραµµή
τηλεφώνου µε τη συσκευή HP All-in-One. Στη συνέχεια, εκτελέστε έναν έλεγχο φαξ
για να ελέγξετε την κατάσταση της συσκευής HP All-in-One και να βεβαιωθείτε ότι
είναι σωστά ρυθµισµένη. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Ρύθµιση της
συσκευής HP All-in-One για φαξ.

Η συσκευή HP All-in-One εκτυπώνει µια αναφορά µε τα αποτελέσµατα του ελέγχου.
Εάν ο έλεγχος αποτύχει, δείτε την αναφορά για πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο
αντιµετώπισης του προβλήµατος.

Για να ελέγξετε τη ρύθµιση του φαξ από τον πίνακα ελέγχου
1. Ρυθµίστε τη συσκευή HP All-in-One για φαξ ανάλογα µε τις οδηγίες του

εξοπλισµού του γραφείου ή του σπιτιού σας.
2. Εισαγάγετε τα δοχεία µελάνης και τοποθετήσετε χαρτί πλήρους µεγέθους στο

δίσκο εισόδου πριν ξεκινήσετε τον έλεγχο.
3. Πατήστε Ρύθµιση.
4. Πατήστε 6 και, στη συνέχεια, πατήστε ξανά 6.

Ενεργοποιείται η ρύθµιση Εργαλεία και, στη συνέχεια, η ρύθµιση Εκτέλεση
ελέγχου φαξ.
Η κατάσταση του ελέγχου εµφανίζεται στην οθόνη της συσκευής HP All-in-One
και εκτυπώνεται µια αναφορά.
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5. ∆είτε την αναφορά.
• Εάν ο έλεγχος είναι επιτυχής και εξακολουθείτε να αντιµετωπίζετε

προβλήµατα φαξ, ελέγξτε τις ρυθµίσεις φαξ που εµφανίζονται στην αναφορά
για να βεβαιωθείτε ότι οι ρυθµίσεις είναι σωστές. Μια λάθος ή κενή ρύθµιση
φαξ µπορεί να προκαλέσει προβλήµατα φαξ.

• Εάν ο έλεγχος αποτύχει, δείτε την αναφορά για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά µε τον τρόπο αντιµετώπισης των προβληµάτων που εντοπίστηκαν.

6. Μόλις λάβετε την αναφορά φαξ από τη συσκευή HP All-in-One, πατήστε OK.
Εάν χρειάζεται, επιλύστε τα προβλήµατα που εντοπίστηκαν και εκτελέστε ξανά
τον έλεγχο.

Αιτία: Η συσκευή Αυτόµατη απάντηση είναι απενεργοποιηµένη, γεγονός που
σηµαίνει ότι η συσκευή HP All-in-One δεν θα απαντά στις εισερχόµενες κλήσεις. Θα
πρέπει να έχετε τη δυνατότητα να απαντάτε προσωπικά στις εισερχόµενες κλήσεις
φαξ, διαφορετικά η συσκευή HP All-in-One δεν θα απαντά στην εισερχόµενη κλήση
φαξ.

Λύση: Ανάλογα µε τη διαµόρφωση του γραφείου σας, ενδέχεται να µπορέσετε να
ρυθµίσετε τη συσκευή HP All-in-One να απαντά αυτόµατα σε εισερχόµενες κλήσεις.
Για πληροφορίες σχετικά µε τη συνιστώµενη λειτουργία απάντησης για τη
διαµόρφωση στο γραφείο σας, δείτε Επιλογή συνιστώµενης λειτουργίας απάντησης
για τη δική σας εγκατάσταση.

Εάν πρέπει να απενεργοποιήσετε το Αυτόµατη απάντηση, θα πρέπει να πατήσετε
Έναρξη φαξ, Ασπρόµαυρο ή Έναρξη φαξ, Έγχρωµο για να λάβετε ένα φαξ.

Συµβουλή Εάν δεν µπορείτε να φτάσετε στο HP All-in-One, περιµένετε µερικά
δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, πατήστε 1 2 3 στο τηλέφωνό σας. Εάν η
συσκευή HP All-in-One δεν ξεκινήσει τη λήψη φαξ, περιµένετε ακόµη µερικά
δευτερόλεπτα και πατήστε ξανά 1 2 3. Όταν η συσκευή HP All-in-One αρχίσει τη
λήψη του φαξ, µπορείτε να κλείσετε το τηλέφωνο.

Αιτία: Είστε εγγεγραµµένος σε υπηρεσία φωνητικού ταχυδροµείου µε τον ίδιο
αριθµό τηλεφώνου που χρησιµοποιείτε για κλήσεις φαξ.
Λύση: Ρυθµίστε τη συσκευή HP All-in-One έτσι, ώστε να λαµβάνει φαξ µε µη
αυτόµατο τρόπο. ∆εν µπορείτε να λάβετε φαξ αυτόµατα εάν έχετε υπηρεσία
φωνητικού ταχυδροµείου στον ίδιο αριθµό τηλεφώνου που χρησιµοποιείτε για
κλήσεις φαξ. Θα πρέπει να λαµβάνετε τα φαξ µε µη αυτόµατο τρόπο. Αυτό σηµαίνει
ότι πρέπει να είστε διαθέσιµοι να απαντάτε οι ίδιοι στις κλήσεις εισερχόµενων φαξ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη ρύθµιση της συσκευής HP All-in-One
εάν διαθέτετε υπηρεσία φωνητικού ταχυδροµείου, δείτε Ρύθµιση της συσκευής
HP All-in-One για φαξ.

Αιτία: Έχετε µόντεµ τηλεφώνου στον υπολογιστή σας στην ίδια γραµµή τηλεφώνου
µε τη συσκευή HP All-in-One.

Λύση: Εάν έχετε µόντεµ τηλεφώνου στον υπολογιστή σας στην ίδια γραµµή
τηλεφώνου µε τη συσκευή HP All-in-One, βεβαιωθείτε ότι το λογισµικό του µόντεµ
δεν έχει ρυθµιστεί να λαµβάνει φαξ αυτόµατα. Τα µόντεµ που έχουν ρυθµιστεί να
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λαµβάνουν φαξ αυτόµατα παίρνουν τον έλεγχο της γραµµής τηλεφώνου για να
λάβουν όλα τα εισερχόµενα φαξ, γεγονός που εµποδίζει τη συσκευή HP All-in-One
να λάβει κλήσεις φαξ.

Αιτία: Εάν έχετε τηλεφωνητή στην ίδια τηλεφωνική γραµµή µε τη συσκευή
HP All-in-One, µπορεί να αντιµετωπίσετε ένα από τα παρακάτω προβλήµατα:
• Το εξερχόµενο µήνυµα µπορεί να είναι πολύ µεγάλο ή πολύ δυνατό και να µην

επιτρέπει στη συσκευή HP All-in-One να εντοπίσει τους τόνους φαξ,
προκαλώντας την αποσύνδεση της καλούσας συσκευής φαξ.

• Ο τηλεφωνητής µπορεί να µην έχει αρκετό κενό µετά το εξερχόµενο µήνυµα ώστε
να επιτρέψει στη συσκευή HP All-in-One να εντοπίσει τους τόνους φαξ. Το
πρόβληµα αυτό είναι πολύ συνηθισµένο σε ψηφιακούς τηλεφωνητές.

Λύση: Εάν έχετε τηλεφωνητή στην ίδια γραµµή τηλεφώνου µε τη συσκευή
HP All-in-One, κάντε τα εξής:
• Αποσυνδέστε τον τηλεφωνητή και δοκιµάστε να λάβετε ένα φαξ. Εάν η λήψη είναι

επιτυχής χωρίς αυτόν, το πρόβληµα µπορεί να το προκαλεί ο τηλεφωνητής.
• Επανασυνδέστε τον τηλεφωνητή και ηχογραφήστε ξανά το εξερχόµενο µήνυµα.

Ηχογραφήστε ένα µήνυµα διάρκειας περίπου 10 δευτερολέπτων. Κατά την
ηχογράφηση του µηνύµατος, µιλάτε αργά και σε χαµηλό τόνο. Αφήστε
τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα σιγής στο τέλος του φωνητικού µηνύµατος. Κατά την
ηχογράφηση αυτού του κενού, δεν πρέπει να ακούγεται θόρυβος στο
παρασκήνιο. ∆οκιµάστε ξανά να λάβετε φαξ.

Αιτία: Ο τηλεφωνητής δεν είναι σωστά ρυθµισµένος για τη συσκευή HP All-in-One.

Λύση:

Σηµείωση Αυτή η πιθανή λύση ισχύει µόνο για τις χώρες/περιοχές όπου η
συσκευασία του HP All-in-One περιέχει καλώδιο 2 συρµάτων,
συµπεριλαµβανοµένων των: Αργεντινή, Αυστραλία, Βραζιλία, Καναδάς, Χιλή,
Κίνα, Κολοµβία, Ελλάδα, Ινδία, Ινδονησία, Ιρλανδία, Ιαπωνία, Κορέα, Λατινική
Αµερική, Μαλαισία, Μεξικό, Φιλιππίνες, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρωσία, Σαουδική
Αραβία, Σιγκαπούρη, Ισπανία, Ταϊβάν, Ταϊλάνδη, ΗΠΑ, Βενεζουέλα και Βιετνάµ.

Όταν έχετε τηλεφωνητή στην ίδια γραµµή τηλεφώνου που χρησιµοποιείτε για κλήσεις
φαξ, θα πρέπει να συνδέσετε τον τηλεφωνητή απευθείας στη συσκευή HP All-in-One
χρησιµοποιώντας τη θύρα µε την ένδειξη 2-EXT, όπως εικονίζεται παρακάτω. Πρέπει
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επίσης να ορίσετε το σωστό αριθµό κτύπων πριν την απάντηση, τόσο στον
τηλεφωνητή όσο και στη συσκευή HP All-in-One.

1 Πρίζα τηλεφώνου

2 Σύνδεση στη θύρα IN του τηλεφωνητή

3 Σύνδεση στη θύρα OUT του τηλεφωνητή

4 Τηλέφωνο (προαιρετικά)

5 Τηλεφωνητής

6 Χρησιµοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται στη συσκευασία του
HP All-in-One.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP All-in-One έχει ρυθµιστεί να λαµβάνει φαξ αυτόµατα
και ότι η ρύθµιση Αριθµός κτύπων πριν την απάντ. είναι σωστή. Ο αριθµός κτύπων
πριν την απάντηση για τη συσκευή HP All-in-One θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος
από τον αριθµό κτύπων πριν την απάντηση για τον αυτόµατο τηλεφωνητή. Ρυθµίστε
τον αυτόµατο τηλεφωνητή σας σε µικρότερο αριθµό κτύπων και τη συσκευή
HP All-in-One να απαντά στο µέγιστο αριθµό κτύπων που υποστηρίζεται από τη
συσκευή σας. (Ο µέγιστος αριθµός κτύπων ποικίλλει ανάλογα µε τη χώρα/περιοχή.)
Με αυτή τη ρύθµιση, ο τηλεφωνητής θα απαντά στην κλήση και η συσκευή
HP All-in-One θα παρακολουθεί τη γραµµή. Εάν η συσκευή HP All-in-One ανιχνεύσει
τόνους φαξ, το HP All-in-One θα λάβει το φαξ. Εάν η κλήση είναι φωνητική κλήση, ο
αυτόµατος τηλεφωνητής θα καταγράψει το εισερχόµενο µήνυµα.

Για να ορίσετε τον αριθµό κτύπων πριν την απάντηση από τον πίνακα ελέγχου
1. Πατήστε Ρύθµιση.
2. Πατήστε 4 και έπειτα πατήστε 3.

Ενεργοποιείται η ρύθµιση Βασική ρύθµιση φαξ και, στη συνέχεια, η ρύθµιση
Αριθµός κτύπων πριν την απάντ..

3. Εισαγάγετε τον κατάλληλο αριθµό κτύπων χρησιµοποιώντας το πληκτρολόγιο ή
πατήστε  ή  για να αλλάξετε τον αριθµό των κτύπων.

4. Πατήστε OK για να αποδεχτείτε τη ρύθµιση.
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Για να ρυθµίσετε τη λειτουργία απάντησης
1. Πατήστε Ρύθµιση.
2. Πατήστε 4 και στη συνέχεια 2.

Ενεργοποιείται η ρύθµιση Βασική ρύθµιση φαξ και, στη συνέχεια, η ρύθµιση
Αριθµός κτύπων πριν την απάντ..

3. Εισαγάγετε τον κατάλληλο αριθµό κτύπων χρησιµοποιώντας το πληκτρολόγιο ή
πατήστε  ή  για να αλλάξετε τον αριθµό των κτύπων.

4. Πατήστε OK για να αποδεχτείτε τη ρύθµιση.

Αιτία: Έχετε ειδικό συνδυασµό κτύπων για τον αριθµό του φαξ (µε τη χρήση
υπηρεσίας διακριτών ήχων κλήσης µέσω της τηλεφωνικής εταιρίας) και η ρύθµιση
∆ιακριτός κτύπος στη συσκευή HP All-in-One δεν συµφωνεί µε αυτόν.

Λύση: Εάν έχετε ειδικό συνδυασµό κτύπων για τον αριθµό του φαξ (µε τη χρήση
υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης µέσω της τηλεφωνικής σας εταιρίας), βεβαιωθείτε
ότι η ρύθµιση ∆ιακριτός κτύπος της συσκευής HP All-in-One είναι ανάλογα
ρυθµισµένη. Για παράδειγµα, εάν η τηλεφωνική εταιρία έχει αναθέσει στον αριθµό
σας συνδυασµό διπλού κτύπου, βεβαιωθείτε ότι το ∆ιπλοί κτύποι έχει επιλεγεί στη
ρύθµιση ∆ιακριτός κτύπος.

Σηµείωση Η συσκευή HP All-in-One δεν µπορεί να αναγνωρίσει κάποιους
συνδυασµούς κτύπων, όπως την εναλλαγή βραχέων και µακρών κτύπων. Εάν
έχετε προβλήµατα µε συνδυασµό κτύπων αυτού του τύπου, ζητήστε από την
τηλεφωνική εταιρία να εκχωρήσει ένα συνδυασµό χωρίς εναλλαγές.

Εάν δεν χρησιµοποιείτε µια υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης, βεβαιωθείτε ότι η
ρύθµιση ∆ιακριτός κτύπος στη συσκευή HP All-in-One έχει οριστεί στη ρύθµιση
Όλοι οι κτύποι.

Για να αλλάξετε το διακριτό συνδυασµό κτύπων από τον πίνακα ελέγχου
1. Βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει ρύθµιση του HP All-in-One έτσι, ώστε να απαντάει

αυτόµατα.
2. Πατήστε Ρύθµιση.
3. Πατήστε 5 και στη συνέχεια 1.

Ενεργοποιείται η ρύθµιση Ρύθµ. φαξ για προχωρηµένους και, στη συνέχεια, η
ρύθµιση ∆ιακριτός κτύπος.

4. Πατήστε  για να επισηµάνετε µια επιλογή και, στη συνέχεια, πατήστε OK.
Όταν το τηλέφωνο χτυπά µε το συνδυασµό κτύπων που έχει εκχωρηθεί στην
γραµµή του φαξ σας, η συσκευή HP All-in-One απαντά στην κλήση και λαµβάνει
το φαξ.

Αιτία: Η ρύθµιση ∆ιακριτός κτύπος δεν έχει οριστεί σε Όλοι οι κτύποι (και δεν
χρησιµοποιείτε µια υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης).

Λύση: Εάν δεν χρησιµοποιείτε µια υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης, βεβαιωθείτε
ότι η ρύθµιση ∆ιακριτός κτύπος στη συσκευή HP All-in-One έχει οριστεί στη ρύθµιση
Όλοι οι κτύποι.

Αιτία: Η στάθµη σήµατος φαξ µπορεί να µην είναι αρκετά δυνατή και να δηµιουργεί
προβλήµατα λήψης φαξ.
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Λύση: Εάν η συσκευή HP All-in-One µοιράζεται την ίδια γραµµή τηλεφώνου µε
άλλους τύπους τηλεφωνικού εξοπλισµού, όπως ένα τηλεφωνητή, ένα µόντεµ
τηλεφώνου σε υπολογιστή ή ένα τηλεφωνικό πολύπριζο, η στάθµη σήµατος φαξ
µπορεί να είναι µειωµένη. Η στάθµη σήµατος µπορεί επίσης να µειωθεί, εάν
χρησιµοποιείτε ένα διαχωριστή ή συνδέετε επιπρόσθετα καλώδια για να επεκτείνετε
το µήκος του τηλεφώνου σας. Μια µειωµένη στάθµη σηµάτων µπορεί να προκαλέσει
προβλήµατα κατά τη λήψη φαξ.
• Εάν χρησιµοποιείτε ένα διαχωριστή ή καλώδια επέκτασης, δοκιµάστε να τα

αφαιρέσετε και να συνδέσετε τη συσκευή HP All-in-One απευθείας στην πρίζα
τηλεφώνου.

• Για να διαπιστώσετε εάν άλλος εξοπλισµός προκαλεί πρόβληµα, αποσυνδέστε
τα πάντα εκτός από τη συσκευή HP All-in-One από τη γραµµή τηλεφώνου και
δοκιµάστε να λάβετε ένα φαξ. Εάν µπορείτε να λάβετε φαξ µε επιτυχία χωρίς τον
άλλο εξοπλισµό, σηµαίνει ότι µία ή περισσότερες συσκευές προκαλεί τα
προβλήµατα. Προσπαθήστε να τις συνδέσετε µία-µία, δοκιµάζοντας κάθε φορά
να λάβετε φαξ, έως ότου εντοπίσετε ποιος εξοπλισµός προκαλεί το πρόβληµα.

Αιτία: Η µνήµη της συσκευής HP All-in-One είναι πλήρης.

Λύση: Εάν η Εφεδρική λήψη φαξ είναι ενεργοποιηµένη και στη συσκευή
HP All-in-One υπάρχει σφάλµα, η µνήµη µπορεί να γεµίσει µε φαξ που δεν έχουν
εκτυπωθεί και το HP All-in-One θα σταµατήσει να απαντά στις κλήσεις. Εάν υπάρχει
σφάλµα που εµποδίζει τη συσκευή HP All-in-One να εκτυπώνει φαξ, δείτε την οθόνη
για πληροφορίες σχετικά µε το σφάλµα. Επίσης, ελέγξτε να δείτε εάν παρουσιάζονται
τα παρακάτω προβλήµατα:
• Η συσκευή HP All-in-One δεν είναι σωστά ρυθµισµένη για φαξ. Για περισσότερες

πληροφορίες, δείτε Ρύθµιση της συσκευής HP All-in-One για φαξ."
• ∆εν υπάρχει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
• Υπάρχει εµπλοκή χαρτιού.
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• Η θύρα του δοχείου µελάνης είναι ανοικτή. Κλείστε τη θύρα πρόσβασης του
δοχείου µελάνης, όπως εικονίζεται παρακάτω:

• Το δοχείο µελάνης δε λειτουργεί Απενεργοποιήστε το HP All-in-One, αφαιρέστε
όποια αντικείµενα εµποδίζουν τη διαδροµή του φορέα (συµπεριλαµβανοµένων
υλικών συσκευασίας) και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε ξανά το HP All-in-One.

Επιλύστε τα προβλήµατα που εντοπίσατε. Η συσκευή HP All-in-One ξεκινά αυτόµατα
να εκτυπώνει όλα τα µη εκτυπωµένα φαξ από τη µνήµη. Για να διαγράψετε τα
περιεχόµενα της µνήµης, µπορείτε επίσης να διαγράψετε τα φαξ που είναι
αποθηκευµένα στη µνήµη απενεργοποιώντας τη συσκευή HP All-in-One.

Αιτία: 'Ενα σφάλµα εµποδίζει τη συσκευή HP All-in-One να λαµβάνει φαξ και το
Εφεδρική λήψη φαξ έχει ρυθµιστεί σε Απενεργοποίηση.

Λύση: Ελέγξτε τα παρακάτω προβλήµατα:
• Το HP All-in-One είναι απενεργοποιηµένο. Πατήστε το κουµπί Λειτουργία για να

ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
• Η συσκευή HP All-in-One δεν είναι σωστά ρυθµισµένη για φαξ. Για περισσότερες

πληροφορίες, δείτε Ρύθµιση της συσκευής HP All-in-One για φαξ.
• ∆εν υπάρχει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
• Υπάρχει εµπλοκή χαρτιού.
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• Η θύρα του δοχείου µελάνης είναι ανοικτή. Κλείστε τη θύρα πρόσβασης του
δοχείου µελάνης.

• Το δοχείο µελάνης δε λειτουργεί Απενεργοποιήστε το HP All-in-One, αφαιρέστε
όποια αντικείµενα εµποδίζουν τη διαδροµή του φορέα (συµπεριλαµβανοµένων
υλικών συσκευασίας) και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε ξανά το HP All-in-One.

Σηµείωση Εάν η ρύθµιση Εφεδρική λήψη φαξ είναι ενεργοποιηµένη και
θέσετε τη συσκευή HP All-in-One εκτός λειτουργίας, όλα τα φαξ που είναι
αποθηκευµένα στη µνήµη διαγράφονται, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν µη
εκτυπωµένων φαξ που λάβατε όσο το HP All-in-One βρισκόταν σε κατάσταση
σφάλµατος. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε µε τους αποστολείς και να τους
ζητήσετε να ξαναστείλουν τα φαξ που δεν έχουν εκτυπωθεί. Για µια λίστα µε
τα φαξ που έχετε λάβει, εκτυπώστε το Αρχείο καταγραφής φαξ. Το Αρχείο
καταγραφής φαξ δεν διαγράφεται, όταν η συσκευή HP All-in-One είναι
απενεργοποιηµένη.

Μόλις λύσετε τυχόν προβλήµατα, η συσκευή HP All-in-One µπορεί να ξεκινήσει να
απαντά σε εισερχόµενες κλήσεις φαξ.

Η συσκευή HP All-in-One αντιµετωπίζει προβλήµατα κατά τη µη αυτόµατη λήψη
φαξ

Αιτία: Υπάρχουν έγγραφα τοποθετηµένα στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων.

Λύση: Η συσκευή HP All-in-One δεν µπορεί να λάβει φαξ µε µη αυτόµατο τρόπο,
εάν υπάρχουν έγγραφα τοποθετηµένα στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων. Αντί για
αυτό, η συσκευή HP All-in-One προσπαθεί να στείλει τα έγγραφα που είναι
τοποθετηµένα στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων. Αφαιρέστε τυχόν πρωτότυπα
πριν λάβετε τα φαξ µε µη αυτόµατο τρόπο.

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε µε τον αποστολέα για να ελέγξετε εάν υπάρχουν
έγγραφα τοποθετηµένα στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων.

Αιτία: Η τιµή της ρύθµισης Ταχύτητα φαξ ενδέχεται να είναι πολύ µεγάλη.

Λύση: Ρυθµίστε το Ταχύτητα φαξ σε Μεσαία ή Αργή και, στη συνέχεια,
επικοινωνήστε µε τον αποστολέα για να σας στείλει ξανά το φαξ.

Για να ορίσετε ταχύτητα φαξ από τον πίνακα ελέγχου
1. Πατήστε Ρύθµιση.
2. Πατήστε 5 και στη συνέχεια 7.

Έτσι ενεργοποιείται η ρύθµιση Ρύθµ. φαξ για προχωρηµένους και, στη
συνέχεια, η ρύθµιση Ταχύτητα φαξ.

3. Πατήστε  για να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω και, στη συνέχεια, πατήστε
OK.

Ρύθµιση ταχύτητα φαξ Ταχύτητα φαξ

Γρήγορη v.34 (33600 baud)

Μεσαία v.17 (14400 baud)
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Ρύθµιση ταχύτητα φαξ Ταχύτητα φαξ

Αργή v.29 (9600 baud)

Αιτία: Υπάρχει µήνυµα σφάλµατος ή ένα άλλο µήνυµα στην οθόνη.

Λύση: ∆είτε εάν στην οθόνη εµφανίζεται µήνυµα σφάλµατος ή ένα µήνυµα που να
παρέχει πληροφορίες σχετικά µε το πρόβληµα και τον τρόπο επίλυσής του. Εάν στην
οθόνη υπάρχει µήνυµα σφάλµατος ή ένα άλλο µήνυµα, η συσκευή HP All-in-One δεν
θα λάβει το φαξ µε µη αυτόµατο τρόπο, µέχρι να διορθωθεί η κατάσταση σφάλµατος
και διαγραφεί το µήνυµα.

Εάν το HP All-in-One έχει ένα µήνυµα ευθυγράµµισης, ενδέχεται να µπορέσετε να
πατήσετε OK για να διαγράψετε το µήνυµα και να συνεχίσετε τη λειτουργία φαξ. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε µηνύµατα ευθυγράµµισης, δείτε Χρειάζεται
ευθυγράµµιση ή η ευθυγράµµιση απέτυχε.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε άλλα σφάλµατα, δείτε Σφάλµατα.

Στον τηλεφωνητή καταγράφονται τόνοι φαξ
Αιτία: Ο τηλεφωνητής δεν έχει ρυθµιστεί σωστά για τη συσκευή HP All-in-One ή η
ρύθµιση Αριθµός κτύπων πριν την απάντ. δεν είναι σωστή.

Λύση:

Σηµείωση Αυτή η πιθανή λύση ισχύει µόνο για τις χώρες/περιοχές όπου η
συσκευασία του HP All-in-One περιέχει καλώδιο 2 συρµάτων,
συµπεριλαµβανοµένων των: Αργεντινή, Αυστραλία, Βραζιλία, Καναδάς, Χιλή,
Κίνα, Κολοµβία, Ελλάδα, Ινδία, Ινδονησία, Ιρλανδία, Ιαπωνία, Κορέα, Λατινική
Αµερική, Μαλαισία, Μεξικό, Φιλιππίνες, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρωσία, Σαουδική
Αραβία, Σιγκαπούρη, Ισπανία, Ταϊβάν, Ταϊλάνδη, ΗΠΑ, Βενεζουέλα και Βιετνάµ.
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Όταν έχετε τηλεφωνητή στην ίδια γραµµή τηλεφώνου που χρησιµοποιείτε για κλήσεις
φαξ, θα πρέπει να συνδέσετε τον τηλεφωνητή απευθείας στη συσκευή HP All-in-One
χρησιµοποιώντας τη θύρα µε την ένδειξη 2-EXT, όπως εικονίζεται παρακάτω.

1 Πρίζα τηλεφώνου

2 Σύνδεση στη θύρα IN του τηλεφωνητή

3 Σύνδεση στη θύρα OUT του τηλεφωνητή

4 Τηλέφωνο (προαιρετικά)

5 Τηλεφωνητής

6 Χρησιµοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται στη συσκευασία του
HP All-in-One.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP All-in-One έχει ρυθµιστεί να λαµβάνει φαξ αυτόµατα
και ότι η ρύθµιση Αριθµός κτύπων πριν την απάντ. είναι σωστή. Ο αριθµός κτύπων
πριν την απάντηση για τη συσκευή HP All-in-One θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος
από τον αριθµό κτύπων πριν την απάντηση για τον αυτόµατο τηλεφωνητή. Εάν για
τον τηλεφωνητή και τη συσκευή HP All-in-One έχει οριστεί ο ίδιος αριθµός κτύπων
πριν την απάντηση, και οι δύο συσκευές θα απαντούν στην κλήση και οι τόνοι φαξ
θα καταγραφούν στον τηλεφωνητή.

Ρυθµίστε τον αυτόµατο τηλεφωνητή σας σε µικρότερο αριθµό κτύπων και τη
συσκευή HP All-in-One να απαντά στο µέγιστο αριθµό κτύπων που υποστηρίζεται
από τη συσκευή σας. (Ο µέγιστος αριθµός κτύπων ποικίλλει ανάλογα µε τη χώρα/
περιοχή.) Με αυτή τη ρύθµιση, ο τηλεφωνητής θα απαντά στην κλήση και η
συσκευή HP All-in-One θα παρακολουθεί τη γραµµή. Εάν η συσκευή HP All-in-One

Αντιµετώπιση προβληµάτων φαξ 221



ανιχνεύσει τόνους φαξ, το HP All-in-One θα λάβει το φαξ. Εάν η κλήση είναι φωνητική
κλήση, ο αυτόµατος τηλεφωνητής θα καταγράψει το εισερχόµενο µήνυµα.

Για να ρυθµίσετε τη λειτουργία απάντησης
1. Πατήστε Ρύθµιση.
2. Πατήστε 4 και στη συνέχεια 2.

Ενεργοποιείται η ρύθµιση Βασική ρύθµιση φαξ και, στη συνέχεια, η ρύθµιση
Αριθµός κτύπων πριν την απάντ..

3. Εισαγάγετε τον κατάλληλο αριθµό κτύπων χρησιµοποιώντας το πληκτρολόγιο ή
πατήστε  ή  για να αλλάξετε τον αριθµό των κτύπων.

4. Πατήστε OK για να αποδεχτείτε τη ρύθµιση.

Για να ορίσετε τον αριθµό κτύπων πριν την απάντηση από τον πίνακα ελέγχου
1. Πατήστε Ρύθµιση.
2. Πατήστε 4 και έπειτα πατήστε 3.

Ενεργοποιείται η ρύθµιση Βασική ρύθµιση φαξ και, στη συνέχεια, η ρύθµιση
Αριθµός κτύπων πριν την απάντ..

3. Εισαγάγετε τον κατάλληλο αριθµό κτύπων χρησιµοποιώντας το πληκτρολόγιο ή
πατήστε  ή  για να αλλάξετε τον αριθµό των κτύπων.

4. Πατήστε OK για να αποδεχτείτε τη ρύθµιση.

Αιτία: Η συσκευή HP All-in-One έχει ρυθµιστεί έτσι, ώστε να λαµβάνει φαξ µε µη
αυτόµατο τρόπο, γεγονός που σηµαίνει ότι το HP All-in-One δεν θα απαντά στις
εισερχόµενες κλήσεις. Θα πρέπει να έχετε τη δυνατότητα να απαντάτε προσωπικά
στις εισερχόµενες κλήσεις φαξ, διαφορετικά η συσκευή HP All-in-One δεν θα λαµβάνει
τα φαξ και ο τηλεφωνητής θα καταγράφει τους τόνους φαξ.

Λύση: Ρυθµίστε τη συσκευή HP All-in-One να απαντά στις εισερχόµενες κλήσεις
αυτόµατα ενεργοποιώντας το Αυτόµατη απάντηση. Εάν είναι ενεργοποιηµένη, η
συσκευή HP All-in-One δεν θα παρακολουθεί τις εισερχόµενες κλήσεις και δεν θα
λαµβάνει φαξ. Σε αυτή την περίπτωση ο τηλεφωνητής θα απαντήσει στην κλήση φαξ
και θα καταγράψει τους τόνους φαξ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη ρύθµιση της συσκευής HP All-in-One
εάν διαθέτετε αυτόµατο τηλεφωνητή, δείτε Ρύθµιση της συσκευής HP All-in-One για
φαξ.

Η συσκευή HP All-in-One δεν απαντά στις εισερχόµενες κλήσεις φαξ
Αιτία: Το HP All-in-One είναι απενεργοποιηµένο.

Λύση: Κοιτάξτε στην οθόνη στη συσκευή HP All-in-One. Εάν η οθόνη είναι κενή και
το κουµπί Λειτουργία δεν είναι αναµµένο, το HP All-in-One είναι απενεργοποιηµένο.
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι καλά συνδεδεµένο στο HP All-in-One
και σε πρίζα. Πατήστε το κουµπί Λειτουργία για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή
HP All-in-One.

Αιτία: Η συσκευή Αυτόµατη απάντηση είναι απενεργοποιηµένη, γεγονός που
σηµαίνει ότι η συσκευή HP All-in-One δεν θα απαντά στις εισερχόµενες κλήσεις. Θα
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πρέπει να έχετε τη δυνατότητα να απαντάτε προσωπικά στις εισερχόµενες κλήσεις
φαξ, διαφορετικά η συσκευή HP All-in-One δεν θα απαντά στην εισερχόµενη κλήση
φαξ.

Λύση: Ανάλογα µε τη διαµόρφωση του γραφείου σας, ενδέχεται να µπορέσετε να
ρυθµίσετε τη συσκευή HP All-in-One να απαντά αυτόµατα σε εισερχόµενες κλήσεις.
Για πληροφορίες σχετικά µε τη συνιστώµενη λειτουργία απάντησης για τη
διαµόρφωση στο γραφείο σας, δείτε Επιλογή συνιστώµενης λειτουργίας απάντησης
για τη δική σας εγκατάσταση.
Εάν πρέπει να απενεργοποιήσετε το Αυτόµατη απάντηση, θα πρέπει να πατήσετε
Έναρξη φαξ, Ασπρόµαυρο ή Έναρξη φαξ, Έγχρωµο για να λάβετε ένα φαξ.

Συµβουλή Εάν δεν µπορείτε να φτάσετε στο HP All-in-One, περιµένετε µερικά
δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, πατήστε 1 2 3 στο τηλέφωνό σας. Εάν η
συσκευή HP All-in-One δεν ξεκινήσει τη λήψη φαξ, περιµένετε ακόµη µερικά
δευτερόλεπτα και πατήστε ξανά 1 2 3. Όταν η συσκευή HP All-in-One αρχίσει τη
λήψη του φαξ, µπορείτε να κλείσετε το τηλέφωνο.

Αιτία: Έχετε ειδικό συνδυασµό κτύπων για τον αριθµό του φαξ (µε τη χρήση
υπηρεσίας διακριτών ήχων κλήσης µέσω της τηλεφωνικής εταιρίας) και η ρύθµιση
∆ιακριτός κτύπος στη συσκευή HP All-in-One δεν συµφωνεί µε αυτόν.
Λύση: Εάν έχετε ειδικό συνδυασµό κτύπων για τον αριθµό του φαξ (µε τη χρήση
υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης µέσω της τηλεφωνικής σας εταιρίας), βεβαιωθείτε
ότι η λειτουργία ∆ιακριτός κτύπος της συσκευής HP All-in-One είναι ανάλογα
ρυθµισµένη. Για παράδειγµα, εάν η τηλεφωνική εταιρία έχει αναθέσει στον αριθµό
σας συνδυασµό διπλού κτύπου, βεβαιωθείτε ότι το ∆ιπλοί κτύποι έχει επιλεγεί στη
ρύθµιση ∆ιακριτός κτύπος.

Σηµείωση Η συσκευή HP All-in-One δεν µπορεί να αναγνωρίσει κάποιους
συνδυασµούς κτύπων, όπως την εναλλαγή βραχέων και µακρών κτύπων. Εάν
έχετε προβλήµατα µε συνδυασµό κτύπων αυτού του τύπου, ζητήστε από την
τηλεφωνική εταιρία να εκχωρήσει ένα συνδυασµό χωρίς εναλλαγές.

Εάν δεν χρησιµοποιείτε µια υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης, βεβαιωθείτε ότι η
ρύθµιση ∆ιακριτός κτύπος στη συσκευή HP All-in-One έχει οριστεί στη ρύθµιση
Όλοι οι κτύποι.

Για να αλλάξετε το διακριτό συνδυασµό κτύπων από τον πίνακα ελέγχου
1. Βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει ρύθµιση του HP All-in-One έτσι, ώστε να απαντάει

αυτόµατα.
2. Πατήστε Ρύθµιση.
3. Πατήστε 5 και στη συνέχεια 1.

Ενεργοποιείται η ρύθµιση Ρύθµ. φαξ για προχωρηµένους και, στη συνέχεια, η
ρύθµιση ∆ιακριτός κτύπος.

4. Πατήστε  για να επισηµάνετε µια επιλογή και, στη συνέχεια, πατήστε OK.
Όταν το τηλέφωνο χτυπά µε το συνδυασµό κτύπων που έχει εκχωρηθεί στην
γραµµή του φαξ σας, η συσκευή HP All-in-One απαντά στην κλήση και λαµβάνει
το φαξ.
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Αιτία: Η ρύθµιση ∆ιακριτός κτύπος δεν έχει οριστεί σε Όλοι οι κτύποι (και δεν
χρησιµοποιείτε µια υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης).

Λύση: Εάν δεν χρησιµοποιείτε µια υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης, βεβαιωθείτε
ότι η ρύθµιση ∆ιακριτός κτύπος στη συσκευή HP All-in-One έχει οριστεί στη ρύθµιση
Όλοι οι κτύποι.

Αιτία: Η µνήµη της συσκευής HP All-in-One είναι πλήρης.

Λύση: Εάν η µνήµη γεµίσει µε φαξ που δεν έχουν εκτυπωθεί ακόµα, η συσκευή
HP All-in-One δεν απαντά στις κλήσεις. Εάν υπάρχει σφάλµα που εµποδίζει τη
συσκευή HP All-in-One να εκτυπώνει φαξ, δείτε την οθόνη για πληροφορίες σχετικά
µε το σφάλµα. Επίσης, ελέγξτε να δείτε εάν παρουσιάζονται τα παρακάτω
προβλήµατα:
• Η συσκευή HP All-in-One δεν είναι σωστά ρυθµισµένη για φαξ. Για περισσότερες

πληροφορίες, δείτε Ρύθµιση της συσκευής HP All-in-One για φαξ.
• ∆εν υπάρχει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
• Υπάρχει εµπλοκή χαρτιού.
• Η θύρα του δοχείου µελάνης είναι ανοικτή. Κλείστε τη θύρα πρόσβασης του

δοχείου µελάνης, όπως εικονίζεται παρακάτω:
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• Το δοχείο µελάνης δε λειτουργεί Απενεργοποιήστε το HP All-in-One, αφαιρέστε
όποια αντικείµενα εµποδίζουν τη διαδροµή του φορέα (συµπεριλαµβανοµένων
υλικών συσκευασίας) και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε ξανά το HP All-in-One.

Σηµείωση Εάν η ρύθµιση Εφεδρική λήψη φαξ είναι ενεργοποιηµένη και
θέσετε τη συσκευή HP All-in-One εκτός λειτουργίας, όλα τα φαξ που είναι
αποθηκευµένα στη µνήµη διαγράφονται, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν µη
εκτυπωµένων φαξ που λάβατε όσο το HP All-in-One βρισκόταν σε κατάσταση
σφάλµατος. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε µε τους αποστολείς και να τους
ζητήσετε να ξαναστείλουν τα φαξ που δεν έχουν εκτυπωθεί. Για µια λίστα µε
τα φαξ που έχετε λάβει, εκτυπώστε το Αρχείο καταγραφής φαξ. Το Αρχείο
καταγραφής φαξ δεν διαγράφεται, όταν η συσκευή HP All-in-One είναι
απενεργοποιηµένη.

Επιλύστε τα προβλήµατα που εντοπίσατε. Για να διαγράψετε τα περιεχόµενα της
µνήµης µπορείτε είτε να εκτυπώσετε είτε να διαγράψετε τα φαξ που είναι
αποθηκευµένα στη µνήµη.

Για να επανεκτυπώσετε φαξ από τη µνήµη από τον πίνακα ελέγχου
1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
2. Πατήστε Ρύθµιση.
3. Πατήστε 6 και στη συνέχεια 5.

Έτσι µπορείτε να επιλέξετε το Εργαλεία και, στη συνέχεια, το Επαν/ση φαξ απ/
µένων στη µν..
Τα φαξ εκτυπώνονται στην αντίστροφη σειρά από αυτήν µε την οποία λήφθηκαν,
µε πρώτο το φαξ που ελήφθη πιο πρόσφατα.

4. Εάν θέλετε να διακόψετε την επανεκτύπωση των φαξ που βρίσκονται στη µνήµη,
πατήστε Άκυρο.

Για να διαγράψετε όλα τα φαξ από τη µνήµη από τον πίνακα ελέγχου
▲ Απενεργοποιήστε τη συσκευή HP All-in-One πατώντας το κουµπί Λειτουργία.

Όλα τα φαξ που είναι αποθηκευµένα στη µνήµη θα διαγραφούν µόλις διακόψετε
την τροφοδοσία της συσκευής HP All-in-One.

Σηµείωση Επίσης µπορείτε να διαγράψετε τα φαξ που αποθηκεύονται στη
µνήµη επιλέγοντας ∆ιαγρ. αρχείου καταγραφής φαξ από το µενού
Εργαλεία. Για να κάνετε το παραπάνω, πατήστε Ρύθµιση, 6 και, στη συνέχεια
πατήστε 7.

Αιτία: 'Ενα σφάλµα εµποδίζει τη συσκευή HP All-in-One να λαµβάνει φαξ και το
Εφεδρική λήψη φαξ έχει ρυθµιστεί σε Απενεργοποίηση.

Λύση: Ελέγξτε να δείτε εάν παρουσιάζονται τα παρακάτω προβλήµατα:
• Το HP All-in-One είναι απενεργοποιηµένο. Πατήστε το κουµπί Λειτουργία για να

ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
• Η συσκευή HP All-in-One δεν είναι σωστά ρυθµισµένη για φαξ. Για περισσότερες

πληροφορίες, δείτε Ρύθµιση της συσκευής HP All-in-One για φαξ.
• ∆εν υπάρχει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
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• Υπάρχει εµπλοκή χαρτιού.
• Η θύρα του δοχείου µελάνης είναι ανοικτή. Κλείστε τη θύρα πρόσβασης του

δοχείου µελάνης.
• Το δοχείο µελάνης δε λειτουργεί Απενεργοποιήστε το HP All-in-One, αφαιρέστε

όποια αντικείµενα εµποδίζουν τη διαδροµή του φορέα (συµπεριλαµβανοµένων
υλικών συσκευασίας) και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε ξανά το HP All-in-One.

Μόλις λύσετε τυχόν προβλήµατα, η συσκευή HP All-in-One µπορεί να ξεκινήσει να
απαντά σε εισερχόµενες κλήσεις φαξ.

Σελίδες από το φαξ που έστειλα λείπουν
Αιτία: Το χαρτί δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στο δίσκο εισόδου.

Λύση: Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει σωστά το χαρτί.

Για να τοποθετήσετε χαρτί πλήρους µεγέθους
1. Αφαιρέστε το δίσκο εξόδου.

2. Σπρώξτε τον οδηγό πλάτους χαρτιού τελείως στην άκρη.

3. Χτυπήστε ελαφρά µια στοίβα χαρτιού σε επίπεδη επιφάνεια για να
ευθυγραµµιστούν οι άκρες της και στη συνέχεια ελέγξτε τα παρακάτω:
• Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι σκισµένο, σκονισµένο, τσαλακωµένο ή µε

λυγισµένες άκρες.
• Βεβαιωθείτε ότι όλα τα φύλλα της στοίβας είναι του ίδιου µεγέθους και τύπου.
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4. Τοποθετήστε τη στοίβα χαρτιού στο δίσκο εισόδου µε τη στενή άκρη προς τα
εµπρός και την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω. Σύρετε τη στοίβα χαρτιού
εµπρός µέχρι να σταµατήσει.

Προσοχή Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP All-in-One βρίσκεται σε κατάσταση
αναµονής και δεν παράγει ήχο όταν τοποθετείτε χαρτί στο δίσκο εισόδου. Εάν
η συσκευή HP All-in-One επισκευάζει τα δοχεία µελάνης ή είναι
απασχοληµένη µε κάποια εργασία, ο οδηγός χαρτιού στο εσωτερικό της
συσκευής µπορεί να µην είναι στη θέση του. Υπάρχει κίνδυνος να σπρώξετε
πολύ το χαρτί, µε αποτέλεσµα το HP All-in-One να αποβάλει λευκές σελίδες.

Συµβουλή Εάν χρησιµοποιείτε letterhead, τοποθετήστε πρώτα το επάνω
µέρος της σελίδας µε την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω. Για περισσότερη
βοήθεια σχετικά µε την τοποθέτηση χαρτιού πλήρους µεγέθους και letterhead,
ανατρέξτε στο διάγραµµα επάνω στη βάση του δίσκου εισόδου.

5. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα µέσα µέχρι να σταµατήσει στην άκρη
του χαρτιού.
Μην φορτώνετε υπερβολικά το δίσκο εισόδου. Βεβαιωθείτε ότι η στοίβα χαρτιού
χωρά στο δίσκο εισόδου και δεν ξεπερνά το επάνω άκρο του οδηγού πλάτους
χαρτιού.
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6. Επανατοποθετήστε το δίσκο εξόδου.

7. Σηκώστε την προέκταση του δίσκου προς το µέρος σας.

Σηµείωση Όταν χρησιµοποιείτε χαρτί µεγέθους legal, αφήνετε την
προέκταση του δίσκου κλειστή.

Εάν έχετε ενεργοποιηµένη την Εφεδρική λήψη φαξ, η συσκευή HP All-in-One µπορεί
να έχει αποθηκεύσει το φαξ στη µνήµη κατά τη λήψη του. Μόλις τοποθετήσετε σωστά
χαρτί στο δίσκο εισόδου, η συσκευή HP All-in-One θα ξεκινήσει αυτόµατα την
εκτύπωση όλων των µη εκτυπωµένων φαξ από τη µνήµη, µε τη σειρά λήψης τους.
Εάν δεν έχετε ενεργοποιηµένη την Εφεδρική λήψη φαξ ή εάν για κάποιο λόγο το
φαξ δεν είχε αποθηκευτεί στη µνήµη (για παράδειγµα εάν η µνήµη του HP All-in-One
ήταν πλήρης), θα πρέπει να επικοινωνήσετε µε τον αποστολέα και να του ζητήσετε
να στείλει ξανά το φαξ.

Αιτία: Η συσκευή αποστολής φαξ παρουσιάζει προβλήµατα.

Λύση: Ρωτήστε τον αποστολέα για να µάθετε πόσες σελίδες στάλθηκαν. Η συσκευή
αποστολής φαξ ενδεχοµένως να µην µπόρεσε να τροφοδοτήσει όλες τις σελίδες του
πρωτοτύπου.

Τα φαξ λαµβάνονται αλλά δεν εκτυπώνονται
Αιτία: Στη συσκευή HP All-in-One παρουσιάστηκε εµπλοκή χαρτιού ή τελείωσε το
χαρτί.

Λύση: Εάν έχετε ενεργοποιηµένη την Εφεδρική λήψη φαξ, η συσκευή
HP All-in-One µπορεί να έχει αποθηκεύσει το φαξ στη µνήµη κατά τη λήψη του. Μόλις
πραγµατοποιήσετε απεµπλοκή του χαρτιού ή τοποθετήσετε σωστά χαρτί στο δίσκο
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εισόδου, η συσκευή HP All-in-One θα ξεκινήσει αυτόµατα την εκτύπωση όλων των
µη εκτυπωµένων φαξ από τη µνήµη, µε τη σειρά λήψης τους. Εάν δεν έχετε
ενεργοποιηµένη την Εφεδρική λήψη φαξ ή εάν το φαξ για κάποιο λόγο δεν
αποθηκεύτηκε στη µνήµη (για παράδειγµα εάν η µνήµη του HP All-in-One ήταν
πλήρης), ζητήστε από τον αποστολέα να σας στείλει ξανά το φαξ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την αποκατάσταση των εµπλοκών
χαρτιού, δείτε Αποκατάσταση εµπλοκών χαρτιού.

Αιτία: Μια άλλη διαδικασία προκάλεσε σφάλµα στη συσκευή HP All-in-One.

Λύση: ∆είτε εάν εµφανίζεται στην οθόνη ή στον υπολογιστή µήνυµα σφάλµατος
που να παρέχει πληροφορίες σχετικά µε το πρόβληµα και τον τρόπο επίλυσής του.
Εάν υπάρχει σφάλµα, η συσκευή HP All-in-One δεν θα µπορεί να εκτυπώσει το φαξ
έως ότου διορθωθεί το σφάλµα.

Μπορείτε επίσης να ελέγξετε την κατάσταση της συσκευής HP All-in-One κάνοντας
κλικ στην επιλογή Κατάσταση στο Κέντρο λειτουργιών HP.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε µηνύµατα σφάλµατος, δείτε Σφάλµατα.

Αιτία: Μπορεί να έχει τελειώσει η µελάνη στα δοχεία µελάνης.

Λύση: Ελέγξτε τα εκτιµώµενα επίπεδα µελάνης των δοχείων. Εάν το επίπεδο των
δοχείων µελάνης είναι χαµηλό ή τα δοχεία είναι άδεια, πρέπει να τα αντικαταστήσετε.

Εάν υπάρχει µελάνη στα δοχεία αλλά εξακολουθείτε να αντιµετωπίζετε πρόβληµα,
εκτυπώστε µια αναφορά ελέγχου λειτουργίας για να δείτε εάν υπάρχει πρόβληµα στα
δοχεία µελάνης. Εάν η αναφορά ελέγχου λειτουργίας εµφανίσει πρόβληµα, καθαρίστε
τα δοχεία µελάνης. Εάν το πρόβληµα εξακολουθεί, ίσως πρέπει να αντικαταστήσετε
τα δοχεία µελάνης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα δοχεία µελάνης, ανατρέξτε στο θέµα
Αντιµετώπιση προβληµάτων δοχείων µελάνης.

Αιτία: Το δοχείο µελάνης δε λειτουργεί

Λύση: Απενεργοποιήστε το HP All-in-One, αφαιρέστε όποια αντικείµενα
εµποδίζουν τη διαδροµή του φορέα (συµπεριλαµβανοµένων υλικών συσκευασίας)
και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε ξανά το HP All-in-One.

Σηµείωση Εάν η ρύθµιση Εφεδρική λήψη φαξ είναι ενεργοποιηµένη και θέσετε
τη συσκευή HP All-in-One εκτός λειτουργίας, όλα τα φαξ που είναι αποθηκευµένα
στη µνήµη διαγράφονται, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν µη εκτυπωµένων φαξ
που λάβατε όσο το HP All-in-One βρισκόταν σε κατάσταση σφάλµατος. Θα
πρέπει να επικοινωνήσετε µε τους αποστολείς και να τους ζητήσετε να
ξαναστείλουν τα φαξ που δεν έχουν εκτυπωθεί. Για µια λίστα µε τα φαξ που έχετε
λάβει, εκτυπώστε το Αρχείο καταγραφής φαξ. Το Αρχείο καταγραφής φαξ δεν
διαγράφεται, όταν η συσκευή HP All-in-One είναι απενεργοποιηµένη.
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Τµήµατα του φαξ που έλαβα είναι περικοµµένα
Αιτία: Η συσκευή αποστολής φαξ παρουσιάζει πρόβληµα.

Λύση: Ρωτήστε τον αποστολέα εάν η συσκευή αποστολής φαξ παρουσιάζει
πρόβληµα.

Αιτία: Το πρωτότυπο φαξ ήταν σε µεγαλύτερο µέγεθος χαρτιού, όπως µέγεθος
legal, και η επιλογή Αυτόµατη σµίκρυνση είναι απενεργοποιηµένη.

Λύση: Μπορείτε να εκτυπώσετε το φαξ σε χαρτί µεγέθους legal ή µπορείτε να
ορίσετε τη λειτουργία Αυτόµατη σµίκρυνση για να σµικρύνεται η εικόνα, εάν είναι
δυνατό, ώστε να χωρά σε µία σελίδα.

Για να εκτυπώσετε το φαξ σε χαρτί µεγέθους legal
1. Τοποθετήστε χαρτί µεγέθους legal στο δίσκο εισόδου.
2. Αλλάξτε το µέγεθος χαρτιού για τα ληφθέντα φαξ σε legal.
3. Απενεργοποιήστε τη ρύθµιση Αυτόµατη σµίκρυνση.

Αιτία: Ο οδηγός πλάτους του χαρτιού δεν είναι σωστά τοποθετηµένος.
Λύση: Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει σωστά το χαρτί.

Για να τοποθετήσετε χαρτί πλήρους µεγέθους
1. Αφαιρέστε το δίσκο εξόδου.

2. Σπρώξτε τον οδηγό πλάτους χαρτιού τελείως στην άκρη.
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3. Χτυπήστε ελαφρά µια στοίβα χαρτιού σε επίπεδη επιφάνεια για να
ευθυγραµµιστούν οι άκρες της και στη συνέχεια ελέγξτε τα παρακάτω:
• Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι σκισµένο, σκονισµένο, τσαλακωµένο ή µε

λυγισµένες άκρες.
• Βεβαιωθείτε ότι όλα τα φύλλα της στοίβας είναι του ίδιου µεγέθους και τύπου.

4. Τοποθετήστε τη στοίβα χαρτιού στο δίσκο εισόδου µε τη στενή άκρη προς τα
εµπρός και την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω. Σύρετε τη στοίβα χαρτιού
εµπρός µέχρι να σταµατήσει.

Προσοχή Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP All-in-One βρίσκεται σε κατάσταση
αναµονής και δεν παράγει ήχο όταν τοποθετείτε χαρτί στο δίσκο εισόδου. Εάν
η συσκευή HP All-in-One επισκευάζει τα δοχεία µελάνης ή είναι
απασχοληµένη µε κάποια εργασία, ο οδηγός χαρτιού στο εσωτερικό της
συσκευής µπορεί να µην είναι στη θέση του. Υπάρχει κίνδυνος να σπρώξετε
πολύ το χαρτί, µε αποτέλεσµα το HP All-in-One να αποβάλει λευκές σελίδες.

Συµβουλή Εάν χρησιµοποιείτε letterhead, τοποθετήστε πρώτα το επάνω
µέρος της σελίδας µε την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω. Για περισσότερη
βοήθεια σχετικά µε την τοποθέτηση χαρτιού πλήρους µεγέθους και letterhead,
ανατρέξτε στο διάγραµµα επάνω στη βάση του δίσκου εισόδου.

5. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα µέσα µέχρι να σταµατήσει στην άκρη
του χαρτιού.
Μην φορτώνετε υπερβολικά το δίσκο εισόδου. Βεβαιωθείτε ότι η στοίβα χαρτιού
χωρά στο δίσκο εισόδου και δεν ξεπερνά το επάνω άκρο του οδηγού πλάτους
χαρτιού.
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6. Επανατοποθετήστε το δίσκο εξόδου.

7. Σηκώστε την προέκταση του δίσκου προς το µέρος σας.

Σηµείωση Όταν χρησιµοποιείτε χαρτί µεγέθους legal, αφήνετε την
προέκταση του δίσκου κλειστή.

Αιτία: Στάλθηκε ένα φαξ µεγέθους legal το οποίο περιείχε µεγάλη λεπτοµέρεια,
όπως µεγάλα γραφικά, και στο δίσκο εισόδου υπάρχει χαρτί µεγέθους letter.

Λύση: Εάν στάλθηκε φαξ µεγέθους legal που περιείχε µεγάλη λεπτοµέρεια, όπως
µεγάλα γραφικά, η συσκευή HP All-in-One θα προσπαθήσει να το προσαρµόσει σε
µία σελίδα (εάν έχει ενεργοποιηθεί η αυτόµατη σµίκρυνση). Εάν η µνήµη είναι πλήρης,
η συσκευή HP All-in-One µπορεί να µην καταφέρει να σµικρύνει την εικόνα και να
προκαλέσει την περικοπή της και την εκτύπωσή της σε δεύτερη σελίδα. Μπορείτε να
διαγράψετε τα περιεχόµενα της µνήµης και να ζητήσετε από τον αποστολέα να
ξαναστείλει το φαξ.

Σηµείωση Η διαγραφή των περιεχοµένων της µνήµης θα διαγράψει όλα τα φαξ
που είναι αποθηκευµένα στη µνήµη, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που δεν
έχουν εκτυπωθεί. Μπορείτε να εκτυπώσετε όλα τα φαξ που είναι αποθηκευµένα
στη µνήµη ώστε να µη χάσετε καµία πληροφορία.

Για να επανεκτυπώσετε φαξ από τη µνήµη από τον πίνακα ελέγχου
1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
2. Πατήστε Ρύθµιση.
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3. Πατήστε 6 και στη συνέχεια 5.
Έτσι µπορείτε να επιλέξετε το Εργαλεία και, στη συνέχεια, το Επαν/ση φαξ απ/
µένων στη µν..
Τα φαξ εκτυπώνονται στην αντίστροφη σειρά από αυτήν µε την οποία λήφθηκαν,
µε πρώτο το φαξ που ελήφθη πιο πρόσφατα.

4. Εάν θέλετε να διακόψετε την επανεκτύπωση των φαξ που βρίσκονται στη µνήµη,
πατήστε Άκυρο.

Για να διαγράψετε όλα τα φαξ από τη µνήµη από τον πίνακα ελέγχου
▲ Απενεργοποιήστε τη συσκευή HP All-in-One πατώντας το κουµπί Λειτουργία.

Όλα τα φαξ που είναι αποθηκευµένα στη µνήµη θα διαγραφούν µόλις διακόψετε
την τροφοδοσία της συσκευής HP All-in-One.

Σηµείωση Επίσης µπορείτε να διαγράψετε τα φαξ που αποθηκεύονται στη
µνήµη επιλέγοντας ∆ιαγρ. αρχείου καταγραφής φαξ από το µενού
Εργαλεία. Για να κάνετε το παραπάνω, πατήστε Ρύθµιση, 6 και, στη συνέχεια
πατήστε 7.

Αιτία: Το χαρτί που είναι τοποθετηµένο στο δίσκο εισόδου είναι διαφορετικού
µεγέθους από αυτό που έχει οριστεί στη ρύθµιση Μέγ. χαρτ. φαξ.
Λύση: Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί που είναι τοποθετηµένο στο δίσκο εισόδου ταιριάζει
µε τη ρύθµιση Μέγ. χαρτ. φαξ.

Ο υπολογιστής στον οποίο είµαι συνδεδεµένος διαθέτει µόνο µία θύρα
τηλεφώνου

Αιτία: Έχω συνδέσει τη συσκευή HP All-in-One σε κοινή γραµµή κλήσεων/φαξ και
µόντεµ υπολογιστή και ο υπολογιστής διαθέτει µόνο µία θύρα τηλεφώνου.

Λύση:

Σηµείωση Αυτή η πιθανή λύση ισχύει µόνο για τις χώρες/περιοχές όπου η
συσκευασία του HP All-in-One περιέχει καλώδιο 2 συρµάτων,
συµπεριλαµβανοµένων των: Αργεντινή, Αυστραλία, Βραζιλία, Καναδάς, Χιλή,
Κίνα, Κολοµβία, Ελλάδα, Ινδία, Ινδονησία, Ιρλανδία, Ιαπωνία, Κορέα, Λατινική
Αµερική, Μαλαισία, Μεξικό, Φιλιππίνες, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρωσία, Σαουδική
Αραβία, Σιγκαπούρη, Ισπανία, Ταϊβάν, Ταϊλάνδη, ΗΠΑ, Βενεζουέλα και Βιετνάµ.

Εάν ο υπολογιστής σας διαθέτει µόνο µία θύρα τηλεφώνου, θα πρέπει να
προµηθευτείτε έναν παράλληλο διαχωριστή (επίσης αποκαλούµενος ζεύκτης), όπως
εικονίζεται παρακάτω. (Ένας παράλληλος διαχωριστής έχει µια θύρα RJ-11 στο
µπροστινό του µέρος και δύο θύρες RJ-11 στο πίσω µέρος. Μην χρησιµοποιείτε
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διαχωριστή τηλεφώνου δύο γραµµών, σειριακό διαχωριστή ή σειριακό διαχωριστή
που έχει δύο θύρες RJ-11 στο µπροστινό του µέρος και πρίζα στο πίσω.)

Εικόνα 12-1 Παράδειγµα παράλληλου διαχωριστή

Εικόνα 12-2 Πίσω όψη της συσκευής HP All-in-One

1 Πρίζα τηλεφώνου

2 Καλώδιο τηλεφώνου συνδεδεµένο µε τη θύρα 2-EXT

3 Παράλληλος διαχωριστής

4 Τηλέφωνο (προαιρετικά)

5 Υπολογιστής µε µόντεµ

6 Καλώδιο τηλεφώνου παρεχόµενο µε τη συσκευή HP All-in-One συνδεδεµένο στη θύρα 1-
LINE
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Για να εγκαταστήσετε τη συσκευή HP All-in-One σε υπολογιστή µε µία
τηλεφωνική θύρα
1. Εντοπίστε το καλώδιο τηλεφώνου που συνδέει το πίσω µέρος του υπολογιστή

σας (το µόντεµ τηλεφώνου του υπολογιστή) σε πρίζα τηλεφώνου. Αποσυνδέστε
το καλώδιο από την πρίζα τηλεφώνου και συνδέστε το στη θύρα µε την ένδειξη
2-EXT στο πίσω µέρος του HP All-in-One.

2. Χρησιµοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται στη συσκευασία του
HP All-in-One, συνδέστε το ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη
θύρα 1-LINE στο πίσω µέρος του HP All-in-One.

Σηµείωση Εάν δεν χρησιµοποιήσετε το παρεχόµενο καλώδιο για να
συνδέσετε την πρίζα τηλεφώνου στο HP All-in-One, µπορεί να µην είναι
δυνατή η λειτουργία φαξ. Αυτό το ειδικό καλώδιο τηλεφώνου διαφέρει από τα
καλώδια τηλεφώνου που µπορεί να έχετε ήδη στο σπίτι ή το γραφείο σας.

3. Αποσυνδέσετε το άσπρο βύσµα από τη θύρα µε την ένδειξη 2-EXT στο πίσω
µέρος του HP All-in-One.

4. Χρησιµοποιήστε ένα άλλο καλώδιο τηλεφώνου και συνδέστε το ένα άκρο στη
θύρα µε την ένδειξη 2-EXT στο πίσω µέρος της συσκευής HP All-in-One.
Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στον παράλληλο διαχωριστή από την
πλευρά όπου βρίσκεται η µία τηλεφωνική θύρα.

5. Αποσυνδέστε το µόντεµ υπολογιστή από την πρίζα τηλεφώνου και συνδέστε το
στον παράλληλο διαχωριστή από την πλευρά που βρίσκονται οι δύο τηλεφωνικές
θύρες.

6. Εάν το λογισµικό του µόντεµ σας έχει ρυθµιστεί έτσι, ώστε να λαµβάνει φαξ
αυτόµατα στον υπολογιστή, απενεργοποιήστε αυτή τη ρύθµιση.

Σηµείωση Εάν δεν απενεργοποιήσετε τη ρύθµιση αυτόµατης λήψης φαξ
στο λογισµικό του µόντεµ, το HP All-in-One δεν θα µπορεί να λάβει φαξ.

7. (Προαιρετικά) Συνδέστε µια συσκευή τηλεφώνου στην άλλη ανοιχτή τηλεφωνική
θύρα του παράλληλου διαχωριστή.

8. Τώρα θα πρέπει να αποφασίσετε αν θέλετε η συσκευή HP All-in-One να απαντά
στις κλήσεις αυτόµατα ή µη αυτόµατα:
• Εάν ρυθµίσετε τη συσκευή HP All-in-One να απαντά στις κλήσεις

αυτόµατα, θα απαντά σε όλες τις φωνητικές κλήσεις και θα λαµβάνει τα φαξ.
Σε αυτή την περίπτωση, η συσκευή HP All-in-One δεν θα µπορεί να διακρίνει
τις κλήσεις φαξ από τις φωνητικές κλήσεις. Εάν πιστεύετε ότι η κλήση είναι
φωνητική, θα πρέπει να απαντήσετε σε αυτήν πριν από τη συσκευή
HP All-in-One. Για να ρυθµίσετε τη συσκευή HP All-in-One ώστε να απαντά
στις κλήσεις αυτόµατα, ενεργοποιήστε τη ρύθµιση Αυτόµατη απάντηση.

• Εάν ρυθµίσετε τη συσκευή HP All-in-One να απαντά στα φαξ µη αυτόµατα,
θα πρέπει να έχετε τη δυνατότητα να απαντάτε προσωπικά στις εισερχόµενες
κλήσεις φαξ, διαφορετικά το HP All-in-One δεν θα µπορεί να λαµβάνει φαξ.
Για να ρυθµίσετε τη συσκευή HP All-in-One ώστε να απαντά στις κλήσεις µη
αυτόµατα, απενεργοποιήστε τη ρύθµιση Αυτόµατη απάντηση.

9. Εκτελέστε έναν έλεγχο φαξ.
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Εάν σηκώσετε το τηλέφωνο πριν τη συσκευή HP All-in-One και ακούσετε τόνους φαξ
από συσκευή αποστολής φαξ, θα πρέπει να απαντήσετε στην κλήση φαξ µε µη
αυτόµατο τρόπο.

Αιτία: Έχω συνδέσει τη συσκευή HP All-in-One σε κοινή γραµµή κλήσεων/φαξ µε
µόντεµ τηλεφώνου στον υπολογιστή και τηλεφωνητή και ο υπολογιστής διαθέτει µόνο
µία θύρα τηλεφώνου.

Λύση:

Σηµείωση Αυτή η πιθανή λύση ισχύει µόνο για τις χώρες/περιοχές όπου η
συσκευασία του HP All-in-One περιέχει καλώδιο 2 συρµάτων,
συµπεριλαµβανοµένων των: Αργεντινή, Αυστραλία, Βραζιλία, Καναδάς, Χιλή,
Κίνα, Κολοµβία, Ελλάδα, Ινδία, Ινδονησία, Ιρλανδία, Ιαπωνία, Κορέα, Λατινική
Αµερική, Μαλαισία, Μεξικό, Φιλιππίνες, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρωσία, Σαουδική
Αραβία, Σιγκαπούρη, Ισπανία, Ταϊβάν, Ταϊλάνδη, ΗΠΑ, Βενεζουέλα και Βιετνάµ.

Εάν ο υπολογιστής σας διαθέτει µόνο µία θύρα τηλεφώνου, θα πρέπει να
προµηθευτείτε έναν παράλληλο διαχωριστή (επίσης αποκαλούµενος ζεύκτης). (Ένας
παράλληλος διαχωριστής έχει µια θύρα RJ-11 στο µπροστινό του µέρος και δύο
θύρες RJ-11 στο πίσω µέρος. Μην χρησιµοποιείτε διαχωριστή τηλεφώνου δύο
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γραµµών, σειριακό διαχωριστή ή σειριακό διαχωριστή που έχει δύο θύρες RJ-11 στο
µπροστινό του µέρος και πρίζα στο πίσω.)

Εικόνα 12-3 Πίσω όψη της συσκευής HP All-in-One

1 Πρίζα τηλεφώνου

2 Καλώδιο τηλεφώνου συνδεδεµένο µε τη θύρα 2-EXT

3 Παράλληλος διαχωριστής

4 Τηλέφωνο (προαιρετικά)

5 Τηλεφωνητής

6 Υπολογιστής µε µόντεµ

7 Καλώδιο τηλεφώνου παρεχόµενο µε τη συσκευή HP All-in-One συνδεδεµένο στη θύρα 1-
LINE

Για να εγκαταστήσετε τη συσκευή HP All-in-One σε υπολογιστή µε µία
τηλεφωνική θύρα
1. Εντοπίστε το καλώδιο τηλεφώνου που συνδέει το πίσω µέρος του υπολογιστή

σας (το µόντεµ τηλεφώνου του υπολογιστή) σε πρίζα τηλεφώνου. Αποσυνδέστε
το καλώδιο από την πρίζα τηλεφώνου και συνδέστε το στη θύρα µε την ένδειξη
2-EXT στο πίσω µέρος του HP All-in-One.

2. Χρησιµοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται στη συσκευασία του
HP All-in-One, συνδέστε το ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη
θύρα 1-LINE στο πίσω µέρος του HP All-in-One.

Σηµείωση Εάν δεν χρησιµοποιήσετε το παρεχόµενο καλώδιο για να
συνδέσετε την πρίζα τηλεφώνου στο HP All-in-One, µπορεί να µην είναι
δυνατή η λειτουργία φαξ. Αυτό το ειδικό καλώδιο τηλεφώνου διαφέρει από τα
καλώδια τηλεφώνου που µπορεί να έχετε ήδη στο σπίτι ή το γραφείο σας.

3. Αποσυνδέσετε το άσπρο βύσµα από τη θύρα µε την ένδειξη 2-EXT στο πίσω
µέρος του HP All-in-One.
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4. Χρησιµοποιήστε άλλο καλώδιο τηλεφώνου, και συνδέστε το ένα άκρο στη θύρα
µε την ένδειξη 2-EXT στο πίσω µέρος της συσκευής HP All-in-One. Συνδέστε το
άλλο άκρο του καλωδίου στον παράλληλο διαχωριστή από την πλευρά όπου
βρίσκεται η µία τηλεφωνική θύρα.

5. Αποσυνδέστε το µόντεµ υπολογιστή από την πρίζα τηλεφώνου, και συνδέστε το
στον παράλληλο διαχωριστή από την πλευρά που βρίσκονται οι δύο τηλεφωνικές
θύρες.

6. Συνδέστε τον τηλεφωνητή στην άλλη ανοικτή θύρα τηλεφώνου του παράλληλου
διαχωριστή.

Σηµείωση Αν δεν συνδέσετε τον τηλεφωνητή µε αυτό τον τρόπο, οι τόνοι
φαξ από τη συσκευή αποστολής µπορεί να καταγραφούν στον τηλεφωνητή
και η λήψη φαξ από το HP All-in-One ενδέχεται να µην είναι δυνατή.

7. (Προαιρετικά) Εάν ο τηλεφωνητής δεν διαθέτει ενσωµατωµένο τηλέφωνο, για δική
σας ευκολία µπορείτε να συνδέσετε µια συσκευή τηλεφώνου στο πίσω µέρος του
τηλεφωνητή, στη θύρα "OUT".

8. Εάν το λογισµικό του µόντεµ σας έχει ρυθµιστεί έτσι, ώστε να λαµβάνει φαξ
αυτόµατα στον υπολογιστή, απενεργοποιήστε αυτή τη ρύθµιση.

Σηµείωση Εάν δεν απενεργοποιήσετε τη ρύθµιση αυτόµατης λήψης φαξ
στο λογισµικό του µόντεµ, το HP All-in-One δεν θα µπορεί να λάβει φαξ.

9. Ενεργοποιήστε τη ρύθµιση Αυτόµατη απάντηση.
10. Ρυθµίστε τον τηλεφωνητή να απαντά ύστερα από έναν µικρό αριθµό κτύπων.
11. Αλλάξτε τη ρύθµιση Αριθµός κτύπων πριν την απάντ. του HP All-in-One στον

µέγιστο αριθµό κτύπων που υποστηρίζεται από τη συσκευή. (Ο µέγιστος αριθµός
κτύπων ποικίλλει ανάλογα µε τη χώρα/περιοχή.)

12. Εκτελέστε έναν έλεγχο φαξ.

Όταν το τηλέφωνο κτυπήσει, ο τηλεφωνητής θα απαντήσει µετά από τους κτύπους
που έχετε καθορίσει και θα αναπαράγει το µήνυµα υποδοχής που έχετε ηχογραφήσει.
Εντωµεταξύ, η συσκευή HP All-in-One παρακολουθεί την κλήση "αναµένοντας"
τόνους φαξ. Εάν ανιχνευτούν τόνοι εισερχόµενου φαξ, η συσκευή HP All-in-One θα
µεταδώσει τόνους λήψης φαξ και θα λάβει το φαξ. Εάν δεν υπάρχουν τόνοι φαξ, η
συσκευή HP All-in-One σταµατά την παρακολούθηση της γραµµής και ο τηλεφωνητής
σας θα καταγράψει το φωνητικό µήνυµα.

Αιτία: Έχω συνδέσει τη συσκευή HP All-in-One σε κοινή γραµµή κλήσεων/φαξ µε
µόντεµ τηλεφώνου σε υπολογιστή και υπηρεσία φωνητικού ταχυδροµείου και ο
υπολογιστής διαθέτει µόνο µία θύρα τηλεφώνου.

Λύση:

Σηµείωση Αυτή η πιθανή λύση ισχύει µόνο για τις χώρες/περιοχές όπου η
συσκευασία του HP All-in-One περιέχει καλώδιο 2 συρµάτων,
συµπεριλαµβανοµένων των: Αργεντινή, Αυστραλία, Βραζιλία, Καναδάς, Χιλή,
Κίνα, Κολοµβία, Ελλάδα, Ινδία, Ινδονησία, Ιρλανδία, Ιαπωνία, Κορέα, Λατινική
Αµερική, Μαλαισία, Μεξικό, Φιλιππίνες, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρωσία, Σαουδική
Αραβία, Σιγκαπούρη, Ισπανία, Ταϊβάν, Ταϊλάνδη, ΗΠΑ, Βενεζουέλα και Βιετνάµ.
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Εάν ο υπολογιστής σας διαθέτει µόνο µία θύρα τηλεφώνου, θα πρέπει να
προµηθευτείτε έναν παράλληλο διαχωριστή (επίσης αποκαλούµενος ζεύκτης). (Ένας
παράλληλος διαχωριστής έχει µια θύρα RJ-11 στο µπροστινό του µέρος και δύο
θύρες RJ-11 στο πίσω µέρος. Μην χρησιµοποιείτε διαχωριστή τηλεφώνου δύο
γραµµών, σειριακό διαχωριστή ή σειριακό διαχωριστή που έχει δύο θύρες RJ-11 στο
µπροστινό του µέρος και πρίζα στο πίσω.)

Εικόνα 12-4 Πίσω όψη της συσκευής HP All-in-One

1 Πρίζα τηλεφώνου

2 Καλώδιο τηλεφώνου συνδεδεµένο µε τη θύρα 2-EXT

3 Παράλληλος διαχωριστής

4 Τηλέφωνο (προαιρετικά)

5 Υπολογιστής µε µόντεµ

6 Καλώδιο τηλεφώνου παρεχόµενο µε τη συσκευή HP All-in-One συνδεδεµένο στη θύρα 1-
LINE

Για να εγκαταστήσετε τη συσκευή HP All-in-One σε υπολογιστή µε µία
τηλεφωνική θύρα
1. Εντοπίστε το καλώδιο τηλεφώνου που συνδέει το πίσω µέρος του υπολογιστή

σας (το µόντεµ τηλεφώνου του υπολογιστή) σε πρίζα τηλεφώνου. Αποσυνδέστε
το καλώδιο από την πρίζα τηλεφώνου και συνδέστε το στη θύρα µε την ένδειξη
2-EXT στο πίσω µέρος του HP All-in-One.

2. Χρησιµοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται στη συσκευασία του
HP All-in-One, συνδέστε το ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη
θύρα 1-LINE στο πίσω µέρος του HP All-in-One.

Σηµείωση Εάν δεν χρησιµοποιήσετε το παρεχόµενο καλώδιο για να
συνδέσετε την πρίζα τηλεφώνου στο HP All-in-One, µπορεί να µην είναι
δυνατή η λειτουργία φαξ. Αυτό το ειδικό καλώδιο τηλεφώνου διαφέρει από τα
καλώδια τηλεφώνου που µπορεί να έχετε ήδη στο σπίτι ή το γραφείο σας.

3. Αποσυνδέσετε το άσπρο βύσµα από τη θύρα µε την ένδειξη 2-EXT στο πίσω
µέρος του HP All-in-One.
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4. Χρησιµοποιήστε άλλο καλώδιο τηλεφώνου, και συνδέστε το ένα άκρο στη θύρα
µε την ένδειξη 2-EXT στο πίσω µέρος της συσκευής HP All-in-One. Συνδέστε το
άλλο άκρο του καλωδίου στον παράλληλο διαχωριστή από την πλευρά όπου
βρίσκεται η µία τηλεφωνική θύρα.

5. Αποσυνδέστε το µόντεµ υπολογιστή από την πρίζα τηλεφώνου, και συνδέστε το
στον παράλληλο διαχωριστή από την πλευρά που βρίσκονται οι δύο τηλεφωνικές
θύρες.

6. Συνδέστε τον τηλεφωνητή στην άλλη ανοικτή θύρα τηλεφώνου του παράλληλου
διαχωριστή.

Σηµείωση Αν δεν συνδέσετε τον τηλεφωνητή µε αυτό τον τρόπο, οι τόνοι
φαξ από τη συσκευή αποστολής µπορεί να καταγραφούν στον τηλεφωνητή
και η λήψη φαξ από το HP All-in-One ενδέχεται να µην είναι δυνατή.

7. (Προαιρετικά) Εάν ο τηλεφωνητής δεν διαθέτει ενσωµατωµένο τηλέφωνο, για δική
σας ευκολία µπορείτε να συνδέσετε µια συσκευή τηλεφώνου στο πίσω µέρος του
τηλεφωνητή, στη θύρα "OUT".

8. Εάν το λογισµικό του µόντεµ σας έχει ρυθµιστεί έτσι, ώστε να λαµβάνει φαξ
αυτόµατα στον υπολογιστή, απενεργοποιήστε αυτή τη ρύθµιση.

Σηµείωση Εάν δεν απενεργοποιήσετε τη ρύθµιση αυτόµατης λήψης φαξ
στο λογισµικό του µόντεµ, το HP All-in-One δεν θα µπορεί να λάβει φαξ.

9. Ενεργοποιήστε τη ρύθµιση Αυτόµατη απάντηση.
10. Ρυθµίστε τον τηλεφωνητή να απαντά ύστερα από έναν µικρό αριθµό κτύπων.
11. Αλλάξτε τη ρύθµιση Αριθµός κτύπων πριν την απάντ. του HP All-in-One στον

µέγιστο αριθµό κτύπων που υποστηρίζεται από τη συσκευή. (Ο µέγιστος αριθµός
κτύπων ποικίλλει ανάλογα µε τη χώρα/περιοχή.)

12. Εκτελέστε έναν έλεγχο φαξ.

Όταν το τηλέφωνο κτυπήσει, ο τηλεφωνητής θα απαντήσει µετά από τους κτύπους
που έχετε καθορίσει και θα αναπαράγει το µήνυµα υποδοχής που έχετε ηχογραφήσει.
Εντωµεταξύ, η συσκευή HP All-in-One παρακολουθεί την κλήση "αναµένοντας"
τόνους φαξ. Εάν ανιχνευτούν τόνοι εισερχόµενου φαξ, η συσκευή HP All-in-One θα
µεταδώσει τόνους λήψης φαξ και θα λάβει το φαξ. Εάν δεν υπάρχουν τόνοι φαξ, η
συσκευή HP All-in-One σταµατά την παρακολούθηση της γραµµής και ο τηλεφωνητής
σας θα καταγράψει το φωνητικό µήνυµα.

Ακούω παράσιτα στη γραµµή του τηλεφώνου µου έπειτα από τη σύνδεση µε τη
συσκευή HP All-in-One

Αιτία: Η συσκευή HP All-in-One δεν είναι σωστά ρυθµισµένη για φαξ.
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Λύση:

Σηµείωση Αυτή η πιθανή λύση ισχύει µόνο για τις χώρες/περιοχές όπου η
συσκευασία του HP All-in-One περιέχει καλώδιο 2 συρµάτων,
συµπεριλαµβανοµένων των: Αργεντινή, Αυστραλία, Βραζιλία, Καναδάς, Χιλή,
Κίνα, Κολοµβία, Ελλάδα, Ινδία, Ινδονησία, Ιρλανδία, Ιαπωνία, Κορέα, Λατινική
Αµερική, Μαλαισία, Μεξικό, Φιλιππίνες, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρωσία, Σαουδική
Αραβία, Σιγκαπούρη, Ισπανία, Ταϊβάν, Ταϊλάνδη, ΗΠΑ, Βενεζουέλα και Βιετνάµ.

Συνδέστε τη συσκευή HP All-in-One σε µια πρίζα τηλεφώνου που λειτουργεί.
Χρησιµοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται στη συσκευασία του
HP All-in-One. Συνδέστε το τηλεφωνικό καλώδιο 2 συρµάτων στη θύρα µε την
ένδειξη 1-LINE στο πίσω µέρος της συσκευής HP All-in-One και στην πρίζα
τηλεφώνου, όπως εικονίζεται παρακάτω.

1 Πρίζα τηλεφώνου

2 Χρησιµοποιήστε το τηλεφωνικό καλώδιο που παρέχεται στη συσκευασία του
HP All-in-One.

Αυτό το ειδικό καλώδιο 2 συρµάτων διαφέρει από τα περισσότερα καλώδια 4
συρµάτων που µπορεί να έχετε στο γραφείο σας. Ελέγξτε το άκρο του καλωδίου και
συγκρίνετέ το µε τους δύο τύπους καλωδίου που εικονίζονται παρακάτω.

Εάν χρησιµοποιήσατε καλώδιο 4 συρµάτων, αποσυνδέστε το, βρείτε το καλώδιο 2
συρµάτων που παρέχεται στη συσκευασία, και συνδέστε το στη θύρα µε την
ένδειξη 1-LINE στο πίσω µέρος του HP All-in-One.

Εάν τη συσκευή HP All-in-One συνόδευε προσαρµογέας καλωδίου τηλεφώνου 2
συρµάτων, µπορείτε να τον χρησιµοποιήσετε µε ένα καλώδιο τηλεφώνου 4
συρµάτων, εάν το παρεχόµενο καλώδιο είναι πολύ κοντό. Συνδέστε τον

Αντιµετώπιση προβληµάτων φαξ 241



προσαρµογέα του καλωδίου τηλεφώνου 2 συρµάτων στη θύρα µε την ένδειξη 1-LINE
στο πίσω µέρος της συσκευής HP All-in-One. Συνδέστε το τηλεφωνικό καλώδιο 4
συρµάτων στην ανοιχτή θύρα του προσαρµογέα και στην πρίζα τηλεφώνου. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση του προσαρµογέα τηλεφωνικού
καλωδίου 2 συρµάτων, δείτε την τεκµηρίωση που τον συνοδεύει.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη ρύθµιση της συσκευής HP All-in-One,
ανατρέξτε στην έντυπη τεκµηρίωση που συνοδεύει τη συσκευή HP All-in-One.

Αιτία: Χρησιµοποιείτε διαχωριστή γραµµής τηλεφώνου µεταξύ της θύρας 1-LINE
στη συσκευή HP All-in-One και του τοίχου.

Λύση: Ο διαχωριστής γραµµής τηλεφώνου µπορεί να επηρεάσει την ποιότητα ήχου
της τηλεφωνικής σας γραµµής και να προκαλέσει παράσιτα. (∆ιαχωριστής
τηλεφωνικής γραµµής είναι ένα διπλό καλώδιο που συνδέεται στην πρίζα
τηλεφώνου.) ∆οκιµάστε να αφαιρέσετε το διαχωριστή και να συνδέσετε τη συσκευή
HP All-in-One απευθείας στην πρίζα τηλεφώνου.

Αιτία: ∆εν χρησιµοποιείτε γειωµένη πρίζα κατάλληλη για τη συσκευή HP All-in-One.

Λύση: ∆οκιµάστε να τη συνδέσετε σε άλλη πρίζα.

Ο έλεγχος φαξ απέτυχε
Εάν προσπαθήσατε να εκτελέσετε τον έλεγχο φαξ από τον υπολογιστή σας και
απέτυχε, η συσκευή HP All-in-One µπορεί να είναι απασχοληµένη µε µια άλλη
εργασία ή µια κατάσταση σφάλµατος να εµποδίζει την εκτέλεση του ελέγχου φαξ.

Τι να ελέγξετε
• Η συσκευή HP All-in-One είναι σωστά ρυθµισµένη και συνδεδεµένη στο ρεύµα

και τον υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη ρύθµιση της
συσκευής HP All-in-One, ανατρέξτε στην αφίσα εγκατάστασης που συνόδευε το
HP All-in-One.

• Η συσκευή HP All-in-One είναι ενεργοποιηµένη. Εάν δεν είναι, πατήστε το κουµπί
Λειτουργία για να θέσετε το HP All-in-One σε λειτουργία.

• Τα δοχεία µελάνης είναι σωστά τοποθετηµένα, ο φορέας εκτύπωσης δεν είναι
µπλοκαρισµένος και η θύρα του φορέα των δοχείων µελάνης είναι καλά κλειστή.

• Η συσκευή HP All-in-One δεν είναι απασχοληµένη µε µια άλλη εργασία, όπως
ευθυγράµµιση των δοχείων µελάνης. Ελέγξτε την οθόνη. Εάν η συσκευή
HP All-in-One είναι απασχοληµένη, περιµένετε µέχρι να ολοκληρώσει την
τρέχουσα εργασία και εκτελέστε ξανά τον έλεγχο φαξ.

• Η πίσω θύρα βρίσκεται στο πίσω µέρος της συσκευής HP All-in-One.
• ∆εν υπάρχουν µηνύµατα σφάλµατος στην οθόνη. Εάν υπάρχει µήνυµα

σφάλµατος, επιλύστε το και εκτελέστε ξανά τον έλεγχο φαξ.

Εάν εκτελέσετε τον έλεγχο φαξ και η συσκευή HP All-in-One αναφέρει αποτυχία του
ελέγχου, διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω πληροφορίες για να µάθετε πώς θα
διορθώσετε τα προβλήµατα της ρύθµισης φαξ. ∆ιαφορετικά τµήµατα του ελέγχου φαξ
µπορεί να αποτύχουν για διαφορετικούς λόγους.

Αιτία: Ο "Έλεγχος υλικού φαξ" απέτυχε.
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Λύση:

Τι να κάνετε
• Απενεργοποιήστε τη συσκευή HP All-in-One µε το κουµπί Λειτουργία που

βρίσκεται στον πίνακα ελέγχου και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το καλώδιο
τροφοδοσίας από το HP All-in-One. Μετά από µερικά δευτερόλεπτα, συνδέστε
ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας και ενεργοποιήστε τη συσκευή. Εκτελέστε τον
έλεγχο ξανά. Εάν αποτύχει και πάλι, συνεχίστε να διαβάζετε τις πληροφορίες
αντιµετώπισης προβληµάτων αυτής της ενότητας.

Σηµείωση Ανάλογα µε το πόση ώρα είναι αποσυνδεδεµένη η συσκευή
HP All-in-One, η ηµεροµηνία και η ώρα ενδέχεται να διαγραφούν. Θα πρέπει
να ρυθµίσετε ξανά την ηµεροµηνία και την ώρα, όταν ξανασυνδέσετε το
καλώδιο στη συσκευή.

• ∆οκιµάστε να στείλετε ή να λάβετε ένα φαξ. Εάν η αποστολή ή η λήψη
πραγµατοποιηθεί µε επιτυχία, ίσως να µην υπάρχει πρόβληµα.

• Εάν εκτελείτε τον έλεγχο από τον Οδηγό ρύθµισης φαξ, βεβαιωθείτε ότι η
συσκευή HP All-in-One δεν είναι απασχοληµένη µε την ολοκλήρωση µιας άλλης
εργασίας, όπως λήψη φαξ ή δηµιουργία αντίγραφου. Ελέγξτε την οθόνη για
µήνυµα που να υποδεικνύει ότι η συσκευή HP All-in-One είναι απασχοληµένη.
Εάν είναι απασχοληµένη, περιµένετε µέχρι να ολοκληρώσει την εργασία και να
επανέλθει σε κατάσταση αναµονής πριν εκτελέσετε την αναφορά.

Μόλις διορθώσετε το πρόβληµα, εκτελέστε ξανά τον έλεγχο φαξ για να βεβαιωθείτε
ότι είναι επιτυχής κι ότι η συσκευή HP All-in-One είναι έτοιµη για αποστολή και λήψη
φαξ. Εάν η λειτουργία Έλεγχος υλικού φαξ συνεχίζει να αποτυγχάνει και
αντιµετωπίζετε προβλήµατα φαξ, επικοινωνήστε µε την Υποστήριξη HP. Πηγαίνετε
στη διεύθυνση www.hp.com/support. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε χώρα/περιοχή και
κάντε κλικ στο Εττικοινωνία µε την HP για πληροφορίες σχετικά µε την κλήση
τεχνικής υποστήριξης.

Αιτία: Ο έλεγχος "Φαξ συνδεδεµένο σε ενεργή πρίζα τηλεφώνου" απέτυχε.

Λύση:

Τι να κάνετε
• Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου στην πρίζα και τη συσκευή HP All-in-One για

να βεβαιωθείτε ότι είναι καλά συνδεδεµένο.
• Βεβαιωθείτε ότι χρησιµοποιείτε το καλώδιο τηλεφώνου που συνόδευε τη

συσκευή HP All-in-One. Εάν δεν χρησιµοποιήσετε το παρεχόµενο καλώδιο
τηλεφώνου για τη σύνδεση της συσκευής HP All-in-One στην πρίζα τηλεφώνου,
µπορεί να µην είναι δυνατή η αποστολή και λήψη φαξ. Μόλις συνδέσετε το
καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται µε τη συσκευή HP All-in-One, εκτελέστε ξανά
τον έλεγχο φαξ.

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει σωστά τη συσκευή HP All-in-One στην πρίζα
τηλεφώνου. Χρησιµοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται στη
συσκευασία του HP All-in-One, συνδέστε το ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και
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το άλλο άκρο στη θύρα 1-LINE στο πίσω µέρος του HP All-in-One. Για
περισσότερες πληροφορίες, δείτε Ρύθµιση της συσκευής HP All-in-One για φαξ.

1 Πρίζα τηλεφώνου

2 Χρησιµοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται στη συσκευασία του
HP All-in-One

• Εάν χρησιµοποιείτε διαχωριστή γραµµής, αυτός µπορεί να προκαλέσει
προβλήµατα φαξ. (∆ιαχωριστής τηλεφωνικής γραµµής είναι ένα διπλό καλώδιο
που συνδέεται στην πρίζα τηλεφώνου.) ∆οκιµάστε να αφαιρέσετε το διαχωριστή
και να συνδέσετε τη συσκευή HP All-in-One απευθείας στην πρίζα τηλεφώνου.

• ∆οκιµάστε να συνδέσετε µια συσκευή τηλεφώνου και ένα καλώδιο τηλεφώνου
που να λειτουργούν στην πρίζα τηλεφώνου που χρησιµοποιεί η συσκευή
HP All-in-One και ελέγξτε εάν υπάρχει τόνος κλήσης. Εάν δεν ακούσετε τόνο
κλήσης, επικοινωνήστε µε την τηλεφωνική εταιρείας σας προκειµένου να
ελέγξουν τη γραµµή σας.

• ∆οκιµάστε να στείλετε ή να λάβετε ένα φαξ. Εάν η αποστολή ή η λήψη
πραγµατοποιηθεί µε επιτυχία, ίσως να µην υπάρχει πρόβληµα.

Μόλις διορθώσετε το πρόβληµα, εκτελέστε ξανά τον έλεγχο φαξ για να βεβαιωθείτε
ότι είναι επιτυχής κι ότι η συσκευή HP All-in-One είναι έτοιµη για αποστολή και λήψη
φαξ.

Αιτία: Ο έλεγχος "Καλώδιο τηλεφώνου συνδεδεµένο στη σωστή θύρα φαξ"
απέτυχε

Λύση: Συνδέστε το καλώδιο τηλεφώνου στη σωστή θύρα.

Τι να κάνετε
1. Χρησιµοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται στη συσκευασία του

HP All-in-One, συνδέστε το ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη
θύρα 1-LINE στο πίσω µέρος του HP All-in-One.

Σηµείωση Εάν χρησιµοποιείτε τη θύρα 2-EXT για τη σύνδεση της συσκευής
στην πρίζα τηλεφώνου, δεν θα µπορείτε να στέλνετε και να λαµβάνετε φαξ. Η
θύρα 2-EXT πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο για τη σύνδεση άλλου
εξοπλισµού, όπως τηλεφωνητή ή συσκευής τηλεφώνου.
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1 Πρίζα τηλεφώνου

2 Χρησιµοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται στη συσκευασία του
HP All-in-One.

2. Μόλις συνδέσετε το καλώδιο στη θύρα 1-LINE, εκτελέστε ξανά τον έλεγχο φαξ για
να βεβαιωθείτε ότι ολοκληρώνεται µε επιτυχία και ότι η συσκευή HP All-in-One
είναι έτοιµη για αποστολή και λήψη φαξ.

3. ∆οκιµάστε να στείλετε ή να λάβετε ένα φαξ.

Αιτία: Ο έλεγχος "Χρησιµοποιείται ο σωστός τύπος καλωδίου τηλεφώνου για το
φαξ" απέτυχε

Λύση:

Τι να κάνετε
• Βεβαιωθείτε ότι χρησιµοποιήσατε το τηλεφωνικό καλώδιο που σας παρέχεται στη

συσκευασία της συσκευής HP All-in-One για σύνδεση στην πρίζα τηλεφώνου. Το
ένα άκρο του καλωδίου πρέπει να είναι συνδεδεµένο στη θύρα µε την ένδειξη 1-
LINE στο πίσω µέρος της συσκευής HP All-in-One και το άλλο άκρο στην πρίζα
τηλεφώνου, όπως εικονίζεται παρακάτω.

1 Πρίζα τηλεφώνου

2 Καλώδιο τηλεφώνου παρεχόµενο µε τη συσκευή HP All-in-One
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• Ελέγξτε τη σύνδεση µεταξύ της πρίζας τηλεφώνου και της συσκευής
HP All-in-One για να βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του τηλεφώνου είναι καλά
συνδεδεµένο.

Αιτία: Ο έλεγχος "Κατάσταση γραµµής φαξ" απέτυχε.

Λύση:

Τι να κάνετε
• Βεβαιωθείτε ότι συνδέετε τη συσκευή HP All-in-One σε αναλογική γραµµή

τηλεφώνου, διαφορετικά δεν θα µπορείτε να στείλετε ή να λάβετε φαξ. Για να
ελέγξετε εάν η γραµµή τηλεφώνου είναι ψηφιακή, συνδέστε ένα κοινό αναλογικό
τηλέφωνο στη γραµµή και ακούστε να ελέγξτε εάν υπάρχει τόνος κλήσης. Εάν
δεν ακούσετε κανονικό ήχο κλήσης, η γραµµή τηλεφώνου µπορεί να έχει
ρυθµιστεί για ψηφιακά τηλέφωνα. Συνδέστε τη συσκευή HP All-in-One σε
αναλογική γραµµή τηλεφώνου και δοκιµάστε να στείλετε ή να λάβετε φαξ.

• Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου στην πρίζα και τη συσκευή HP All-in-One για
να βεβαιωθείτε ότι είναι καλά συνδεδεµένο.

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει σωστά τη συσκευή HP All-in-One στην πρίζα
τηλεφώνου. Χρησιµοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται στη
συσκευασία του HP All-in-One, συνδέστε το ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και
το άλλο άκρο στη θύρα 1-LINE στο πίσω µέρος του HP All-in-One. Για
περισσότερες πληροφορίες, δείτε Ρύθµιση της συσκευής HP All-in-One για φαξ.

• Άλλος εξοπλισµός που χρησιµοποιεί την ίδια γραµµή τηλεφώνου µε τη συσκευή
HP All-in-One, µπορεί να είναι σε λειτουργία. Για να µάθετε εάν άλλος εξοπλισµός
δηµιουργεί πρόβληµα, αποσυνδέστε όλες τις συσκευές εκτός από τη συσκευή
HP All-in-One από τη γραµµή τηλεφώνου και εκτελέστε ξανά τον έλεγχο.
• Εάν ο Έλεγχος κατάστασης γραµµής φαξ είναι επιτυχής µε

αποσυνδεδεµένο τον υπόλοιπο εξοπλισµό, τότε το πρόβληµα δηµιουργεί µία
ή περισσότερες από τις συσκευές του εξοπλισµού. Προσπαθήστε να τις
συνδέσετε µία-µία, δοκιµάζοντας κάθε φορά να λάβετε φαξ, έως ότου
εντοπίσετε ποιος εξοπλισµός προκαλεί το πρόβληµα.

• Εάν ο Έλεγχος κατάστασης γραµµής φαξ αποτύχει χωρίς τον υπόλοιπο
εξοπλισµό, συνδέστε τη συσκευή HP All-in-One σε µια γραµµή τηλεφώνου
που να λειτουργεί και συνεχίστε την ανάγνωση των πληροφοριών
αντιµετώπισης προβληµάτων αυτής της ενότητας.

• Εάν χρησιµοποιείτε διαχωριστή γραµµής, αυτός µπορεί να προκαλέσει
προβλήµατα φαξ. (∆ιαχωριστής τηλεφωνικής γραµµής είναι ένα διπλό καλώδιο
που συνδέεται στην πρίζα τηλεφώνου.) ∆οκιµάστε να αφαιρέσετε το διαχωριστή
και να συνδέσετε τη συσκευή HP All-in-One απευθείας στην πρίζα τηλεφώνου.

Μόλις διορθώσετε το πρόβληµα, εκτελέστε ξανά τον έλεγχο φαξ για να βεβαιωθείτε
ότι είναι επιτυχής κι ότι η συσκευή HP All-in-One είναι έτοιµη για αποστολή και λήψη
φαξ. Εάν ο έλεγχος Έλεγχος κατάστασης γραµµής φαξ συνεχίζει να αποτυγχάνει
και αντιµετωπίζετε προβλήµατα φαξ, επικοινωνήστε µε την τηλεφωνική εταιρεία σας
και ζητήστε να ελέγξουν τη γραµµή τηλεφώνου σας.

Αιτία: Ο έλεγχος "Ανίχνευση τόνου κλήσης" απέτυχε
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Λύση:

Τι να κάνετε
• Άλλος εξοπλισµός που χρησιµοποιεί την ίδια γραµµή τηλεφώνου µε τη συσκευή

HP All-in-One, µπορεί να είναι σε λειτουργία. Για να µάθετε εάν άλλος εξοπλισµός
δηµιουργεί πρόβληµα, αποσυνδέστε όλες τις συσκευές εκτός από τη συσκευή
HP All-in-One από τη γραµµή τηλεφώνου και εκτελέστε ξανά τον έλεγχο. Εάν ο
Έλεγχος ανίχνευσης τόνου κλήσης είναι επιτυχής µε αποσυνδεδεµένο τον
υπόλοιπο εξοπλισµό, τότε το πρόβληµα δηµιουργεί µία ή περισσότερες από τις
συσκευές του εξοπλισµού. Προσπαθήστε να τις συνδέσετε µία-µία, δοκιµάζοντας
κάθε φορά να λάβετε φαξ, έως ότου εντοπίσετε ποιος εξοπλισµός προκαλεί το
πρόβληµα.

• ∆οκιµάστε να συνδέσετε µια συσκευή τηλεφώνου και ένα καλώδιο τηλεφώνου
που να λειτουργούν στην πρίζα τηλεφώνου που χρησιµοποιεί η συσκευή
HP All-in-One και ελέγξτε εάν υπάρχει τόνος κλήσης. Εάν δεν ακούσετε τόνο
κλήσης, επικοινωνήστε µε την τηλεφωνική εταιρείας σας προκειµένου να
ελέγξουν τη γραµµή σας.

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει σωστά τη συσκευή HP All-in-One στην πρίζα
τηλεφώνου. Χρησιµοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται στη
συσκευασία του HP All-in-One, συνδέστε το ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και
το άλλο άκρο στη θύρα 1-LINE στο πίσω µέρος του HP All-in-One. Για
περισσότερες πληροφορίες, δείτε Ρύθµιση της συσκευής HP All-in-One για φαξ.

1 Πρίζα τηλεφώνου

2 Χρησιµοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται στη συσκευασία του
HP All-in-One.

• Εάν χρησιµοποιείτε διαχωριστή γραµµής, αυτός µπορεί να προκαλέσει
προβλήµατα φαξ. (∆ιαχωριστής τηλεφωνικής γραµµής είναι ένα διπλό καλώδιο
που συνδέεται στην πρίζα τηλεφώνου.) ∆οκιµάστε να αφαιρέσετε το διαχωριστή
και να συνδέσετε τη συσκευή HP All-in-One απευθείας στην πρίζα τηλεφώνου.

• Ο έλεγχος µπορεί να αποτυγχάνει, εάν το τηλεφωνικό σας σύστηµα δεν
χρησιµοποιεί τονική κλήση, όπως ορισµένα συστήµατα PBX. Αυτό δεν δηµιουργεί
προβλήµατα στην αποστολή και λήψη φαξ. ∆οκιµάστε να στείλετε ή να λάβετε
ένα φαξ.
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• Βεβαιωθείτε ότι η ρύθµιση για τη χώρα/περιοχή είναι σωστά ρυθµισµένη για τη
δική σας χώρα/περιοχή. Εάν η ρύθµιση για τη χώρα/περιοχή δεν έχει οριστεί ή
έχει οριστεί λάθος, ο έλεγχος µπορεί να αποτύχει και ίσως αντιµετωπίσετε
προβλήµατα κατά την αποστολή και λήψη φαξ.

• Βεβαιωθείτε ότι συνδέετε τη συσκευή HP All-in-One σε αναλογική γραµµή
τηλεφώνου, διαφορετικά δεν θα µπορείτε να στείλετε ή να λάβετε φαξ. Για να
ελέγξετε εάν η γραµµή τηλεφώνου είναι ψηφιακή, συνδέστε ένα κοινό αναλογικό
τηλέφωνο στη γραµµή και ακούστε να ελέγξτε εάν υπάρχει τόνος κλήσης. Εάν
δεν ακούσετε κανονικό ήχο κλήσης, η γραµµή τηλεφώνου µπορεί να έχει
ρυθµιστεί για ψηφιακά τηλέφωνα. Συνδέστε τη συσκευή HP All-in-One σε
αναλογική γραµµή τηλεφώνου και δοκιµάστε να στείλετε ή να λάβετε φαξ.

Μόλις διορθώσετε το πρόβληµα, εκτελέστε ξανά τον έλεγχο φαξ για να βεβαιωθείτε
ότι είναι επιτυχής κι ότι η συσκευή HP All-in-One είναι έτοιµη για αποστολή και λήψη
φαξ. Εάν ο έλεγχος Έλεγχος ανίχνευσης τόνου κλήσης συνεχίζει να αποτυγχάνει,
επικοινωνήστε µε την τηλεφωνική εταιρεία σας για να ελέγξουν τη γραµµή τηλεφώνου.

Αντιµετωπίζω προβλήµατα κατά τη λήψη και αποστολή φαξ µέσω Internet
Αιτία: Η υπηρεσία FoIP ενδέχεται να µην λειτουργεί κανονικά, όταν η συσκευή
HP All-in-One στέλνει και λαµβάνει φαξ σε υψηλή ταχύτητα (33.600 bps).

Λύση: Αν αντιµετωπίσετε προβλήµατα κατά την αποστολή και λήψη φαξ όταν
χρησιµοποιείτε υπηρεσία φαξ στο Internet, χρησιµοποιήστε µικρότερη ταχύτητα φαξ.
Αυτό µπορείτε να το επιτύχετε αλλάζοντας τη ρύθµιση Ταχύτητα φαξ από
Γρήγορη (προεπιλεγµένη ρύθµιση) σε Μεσαία ή Αργή.

Για να ορίσετε ταχύτητα φαξ από τον πίνακα ελέγχου
1. Πατήστε Ρύθµιση.
2. Πατήστε 5 και στη συνέχεια 7.

Έτσι ενεργοποιείται η ρύθµιση Ρύθµ. φαξ για προχωρηµένους και, στη
συνέχεια, η ρύθµιση Ταχύτητα φαξ.

3. Πατήστε  για να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω και, στη συνέχεια, πατήστε
OK.

Ρύθµιση ταχύτητα φαξ Ταχύτητα φαξ

Γρήγορη v.34 (33600 baud)

Μεσαία v.17 (14400 baud)

Αργή v.29 (9600 baud)

Αιτία: Η συσκευή HP All-in-One δεν είναι σωστά ρυθµισµένη για φαξ.
Λύση: Η αποστολή και λήψη φαξ είναι δυνατή µόνο αν συνδέσετε ένα καλώδιο
τηλεφώνου στη θύρα µε την ένδειξη 1-LINE στη συσκευή HP All-in-One και όχι µέσω
της θύρας Ethernet. Αυτό σηµαίνει ότι η σύνδεση στο Internet πρέπει να γίνει είτε
µέσω µονάδας µετατροπέα (η οποία διαθέτει κοινές αναλογικές τηλεφωνικές
υποδοχές για συνδέσεις φαξ) ή µέσω της τηλεφωνικής σας εταιρείας.
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Αιτία: Η τηλεφωνική σας εταιρεία δεν υποστηρίζει λειτουργία φαξ µέσω Internet.

Λύση: Ρωτήστε την τηλεφωνική σας εταιρεία για να βεβαιωθείτε ότι η τηλεφωνική
τους υπηρεσία στο Internet υποστηρίζει λειτουργία φαξ. Εάν δεν υποστηρίζει φαξ,
δεν θα µπορείτε να στείλετε και να λάβετε φαξ µέσω Internet.

Η αναφορά αρχείου καταγραφής φαξ παρουσιάζει σφάλµα
Αιτία: Εάν υπάρχει πρόβληµα ή αντιµετωπίστηκε σφάλµα κατά την αποστολή ή
λήψη φαξ, θα εκτυπωθεί µια αναφορά Αρχείο καταγραφής φαξ.
Λύση: ∆είτε τον παρακάτω πίνακα για πληροφορίες σχετικά µε τους κωδικούς
σφάλµατος στην αναφορά Αρχείο καταγραφής φαξ. Αυτές οι πληροφορίες µπορούν
να σας βοηθήσουν να αντιµετωπίσετε τυχόν προβλήµατα που παρουσιάζονται κατά
τη χρήση των λειτουργιών της συσκευής HP All-in-One. Ο πίνακας δείχνει επίσης
ποιοι κωδικοί αφορούν τη ρύθµιση λειτουργίας διόρθωσης σφάλµατος Λειτ. διόρθ.
σφάλµατος (Λ∆Σ). Εάν το ίδιο σφάλµα εµφανίζεται επανειληµµένα, δοκιµάστε να
απενεργοποιήστε τη λειτουργία διόρθωσης σφάλµατος.

Για να αλλάξετε τη ρύθµιση λειτουργίας διόρθωσης σφάλµατος από τον πίνακα
ελέγχου
1. Πατήστε Ρύθµιση.
2. Πατήστε 5 και στη συνέχεια 6.

Έτσι µπορείτε να επιλέξετε το Ρύθµ. φαξ για προχωρηµένους και, στη συνέχεια,
το Λειτ. διόρθ. σφάλµατος.

3. Πατήστε  για να επιλέξετε Αναµµένες ή Απενεργοποίηση.
4. Πατήστε OK.

Κωδικός σφάλµατος Ορισµός σφάλµατος

(223 Λειτ. διόρθ.
σφάλµατος)
224

Μία ή περισσότερες από τις ληφθείσες σελίδες µπορεί να µην
είναι αναγνώσιµες.

225-231 Υπάρχει ασυµβατότητα λειτουργιών µε τη συσκευή αποστολής
φαξ.

232-234
(235-236 Λειτ. διόρθ.
σφάλµατος)
237

Η τηλεφωνική επικοινωνία χάθηκε.

238
(239-241 Λειτ. διόρθ.
σφάλµατος)

Η συσκευή αποστολής φαξ έστειλε ένα µη αναµενόµενο φαξ.

242 Η συσκευή αποστολής φαξ προσπαθεί να λάβει αντί να στείλει
φαξ.

243-244
(245-246 Λειτ. διόρθ.
σφάλµατος)

Η συσκευή αποστολής φαξ τερµάτισε πρόωρα την περίοδο
λειτουργίας.
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247-248
(249-251 Λειτ. διόρθ.
σφάλµατος)

Παρουσιάστηκε σφάλµα επικοινωνίας µε τη συσκευή
αποστολής φαξ.

252 Οι συνθήκες της γραµµής τηλεφώνου είναι πολύ κακές για να
πραγµατοποιηθεί λήψη φαξ.

253 Η συσκευή αποστολής φαξ προσπάθησε να χρησιµοποιήσει
ένα µη υποστηριζόµενο πλάτος σελίδας.

281
(282 Λειτ. διόρθ.
σφάλµατος)
283-284
(285 Λειτ. διόρθ.
σφάλµατος)
286

Η τηλεφωνική επικοινωνία χάθηκε.

290 Παρουσιάστηκε σφάλµα επικοινωνίας µε τη συσκευή
αποστολής φαξ.

291 ∆εν ήταν δυνατή η αποθήκευση του ληφθέντος φαξ.

314-320 Υπάρχει ασυµβατότητα λειτουργιών µε τη συσκευή λήψης φαξ.

321 Παρουσιάστηκε σφάλµα επικοινωνίας µε τη συσκευή λήψης
φαξ.

322-324 Οι συνθήκες της γραµµής τηλεφώνου είναι πολύ κακές για να
πραγµατοποιηθεί αποστολή φαξ.

(325-328 Λειτ. διόρθ.
σφάλµατος)
329-331

Η συσκευή λήψης φαξ έδειξε ότι µία ή περισσότερες σελίδες
ενδέχεται να µην είναι αναγνώσιµες.

332-337
(338-342 Λειτ. διόρθ.
σφάλµατος)
343

Η συσκευή λήψης φαξ έστειλε ένα µη αναµενόµενο φαξ.

344-348
(349-353 Λειτ. διόρθ.
σφάλµατος)
354-355

Η τηλεφωνική επικοινωνία χάθηκε.

356-361
(362-366 Λειτ. διόρθ.
σφάλµατος)

Η συσκευή λήψης φαξ τερµάτισε πρόωρα την περίοδο
λειτουργίας.

367-372
(373-377 Λειτ. διόρθ.
σφάλµατος)
378-380

Παρουσιάστηκε σφάλµα επικοινωνίας µε τη συσκευή λήψης
φαξ.

381 Η τηλεφωνική επικοινωνία χάθηκε.

Κεφάλαιο 12
(συνέχεια)

250 Αντιµετώπιση προβληµάτων



Κωδικός σφάλµατος Ορισµός σφάλµατος

382 Η συσκευή λήψης φαξ σταµάτησε να λαµβάνει σελίδες.

383 Η τηλεφωνική επικοινωνία χάθηκε.

390-391 Παρουσιάστηκε σφάλµα επικοινωνίας µε τη συσκευή λήψης
φαξ.

Αντιµετώπιση προβληµάτων αντιγραφής
Χρησιµοποιήστε αυτή την ενότητα για να επιλύσετε τα παρακάτω προβλήµατα
αντιγραφής:

• Τα αντίγραφα είναι πολύ ανοιχτά ή πολύ σκούρα
• ∆ε συµβαίνει τίποτα, όταν προσπαθώ να πραγµατοποιήσω αντιγραφή
• Τµήµατα του πρωτότυπου δεν εµφανίζονται ή περικόπτονται
• Η συσκευή Fit to Page (Προσαρµογή στη σελίδα) δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε
• Η εκτύπωση είναι κενή
• Ένα αντίγραφο χωρίς περίγραµµα έχει λευκό χώρο στις πλευρές
• Η εικόνα περικόπτεται όταν δηµιουργώ αντίγραφο χωρίς περίγραµµα

Τα αντίγραφα είναι πολύ ανοιχτά ή πολύ σκούρα
Αιτία: Η ρύθµιση Ανοιχτόχρ/σκουρ. για το HP All-in-One είναι υπερβολικά ανοιχτή
ή υπερβολικά σκούρα.

Λύση: Ρυθµίστε τη φωτεινότητα των αντιγράφων.

Για να προσαρµόσετε την αντίθεση του αντιγράφου από τον πίνακα ελέγχου
1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
2. Τοποθετήστε το πρωτότυπό σας µε τη πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω στη

δεξιά µπροστινή γωνία του δίσκου του τροφοδότη εγγράφων.
Εάν χρησιµοποιήσετε το δίσκο του τροφοδότη εγγράφων, τοποθετήστε τις
σελίδες ώστε το πάνω µέρος του εγγράφου να εισέρχεται πρώτο.

3. Στην περιοχή Αντίγραφο, πατήστε το Μενού επανειληµµένα, έως ότου εµφανιστεί
το Ανοιχτόχρ/σκουρ..

4. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
• Πατήστε  για να κάνετε το αντίγραφο πιο σκούρο.
• Πατήστε  για να κάνετε το αντίγραφο πιο ανοιχτό.

5. Πατήστε Έναρξη αντιγρ., Ασπρόµαυρη ή Έναρξη αντιγρ., Έγχρωµη.

Αιτία: ∆οκιµάστε να χρησιµοποιήσετε το Βελτιώσεις για να βελτιώσετε µια
υπερεκτεθειµένη εικόνα.

(συνέχεια)
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Λύση:

Για να αντιγράψετε µια φωτογραφία µε υπερέκθεση
1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
2. Τοποθετήστε την πρωτότυπη φωτογραφία σας µε την πλευρά εκτύπωσης προς

τα κάτω στη δεξιά µπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας.
Τοποθετήστε τη φωτογραφία επάνω στη γυάλινη επιφάνεια µε τρόπο ώστε η
µεγάλη πλευρά της φωτογραφίας να εφάπτεται στη µπροστινή πλευρά της
γυάλινης επιφάνειας.

3. Στην περιοχή Αντίγραφο, πατήστε Μενού επανειληµµένα, έως ότου εµφανιστεί
Βελτιώσεις.

4. Πατήστε , µέχρι να εµφανιστεί η ρύθµιση βελτίωσης Φωτογραφικό χαρτί.
5. Πατήστε Έναρξη αντιγρ., Έγχρωµη.

∆ε συµβαίνει τίποτα, όταν προσπαθώ να πραγµατοποιήσω αντιγραφή
Αιτία: Το HP All-in-One είναι απενεργοποιηµένο.

Λύση: Ελέγξτε τον πίνακα ελέγχου της συσκευής HP All-in-One για να δείτε εάν η
οθόνη είναι κενή και εάν το κουµπί Λειτουργία δεν είναι αναµµένο. Αν ισχύουν τα
παραπάνω, η συσκευή HP All-in-One είναι απενεργοποιηµένη. Βεβαιωθείτε ότι το
καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεµένο σε πρίζα. Πατήστε το κουµπί Λειτουργία για
να ενεργοποιήσετε τη συσκευή HP All-in-One.

Αιτία: Το πρωτότυπο δεν είναι σωστά τοποθετηµένο στη γυάλινη επιφάνεια ή στο
δίσκο του τροφοδότη εγγράφων.

Λύση: Τοποθετήστε το πρωτότυπο στη γυάλινη επιφάνεια ή στο δίσκο του
τροφοδότη εγγράφων.
• Εάν θέλετε να τοποθετήσετε το πρωτότυπο στη γυάλινη επιφάνεια, τοποθετήστε

το µε την όψη προς τα κάτω στη δεξιά µπροστινή γωνία, όπως εικονίζεται
παρακάτω. Για να αντιγράψετε µια φωτογραφία, τοποθετήστε τη έτσι ώστε η
µεγάλη της πλευρά να εφάπτεται στο µπροστινό τµήµα της γυάλινης επιφάνειας.

• Εάν θέλετε να τοποθετήσετε το πρωτότυπο στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων,
τοποθετήστε το χαρτί στο δίσκο µε την όψη προς τα πάνω, όπως εικονίζεται
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παρακάτω. Τοποθετήστε τις σελίδες στο δίσκο ώστε να τροφοδοτείται πρώτα το
πάνω µέρος του εγγράφου.

Σηµείωση Μην τοποθετείτε φωτογραφίες που θέλετε να αντιγράψετε στο δίσκο
του τροφοδότη εγγράφων. Εάν θέλετε να αντιγράψετε µια φωτογραφία,
τοποθετήστε την στη γυάλινη επιφάνεια.

Αιτία: Η συσκευή HP All-in-One µπορεί να είναι απασχοληµένη µε εργασία
αντιγραφής, εκτύπωσης ή λήψης φαξ.

Λύση: Ελέγξτε την οθόνη για να δείτε αν η συσκευή HP All-in-One είναι
απασχοληµένη.

Αιτία: Η συσκευή HP All-in-One δεν αναγνωρίζει τον τύπο χαρτιού.

Λύση: Μην χρησιµοποιείτε τη συσκευή HP All-in-One για αντιγραφή σε φακέλους
ή άλλα χαρτιά που η συσκευή HP All-in-One δεν υποστηρίζει.

Αιτία: Η συσκευή HP All-in-One παρουσίασε εµπλοκή χαρτιού.

Λύση: Για πληροφορίες σχετικά µε την αποκατάσταση εµπλοκών χαρτιού, δείτε
Αποκατάσταση εµπλοκών χαρτιού.

Τµήµατα του πρωτότυπου δεν εµφανίζονται ή περικόπτονται
Αιτία: Το πρωτότυπο δεν είναι σωστά τοποθετηµένο στη γυάλινη επιφάνεια ή στο
δίσκο του τροφοδότη εγγράφων.

Λύση: Τοποθετήστε το πρωτότυπο στη γυάλινη επιφάνεια ή στο δίσκο του
τροφοδότη εγγράφων.
• Εάν θέλετε να τοποθετήσετε το πρωτότυπο στη γυάλινη επιφάνεια, τοποθετήστε

το µε την όψη προς τα κάτω στη δεξιά µπροστινή γωνία, όπως εικονίζεται
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παρακάτω. Για να αντιγράψετε µια φωτογραφία, τοποθετήστε τη έτσι ώστε η
µεγάλη της πλευρά να εφάπτεται στο µπροστινό τµήµα της γυάλινης επιφάνειας.

• Εάν θέλετε να τοποθετήσετε το πρωτότυπο στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων,
τοποθετήστε το χαρτί, µε την πλευρά εκτύπωσης προς τα πάνω, στον δίκσο όπως
φαίνεται παρακάτω. Τοποθετήστε το χαρτί στο δίσκο έτσι, ώστε να τροφοδοτείται
πρώτα το πάνω µέρος του εγγράφου.

Σηµείωση Μην τοποθετείτε φωτογραφίες που θέλετε να αντιγράψετε στο δίσκο
του τροφοδότη εγγράφων. Εάν θέλετε να αντιγράψετε µια φωτογραφία,
τοποθετήστε την στη γυάλινη επιφάνεια.

Αιτία: Το πρωτότυπο γεµίζει ολόκληρο το φύλλο.

Λύση: Εάν η εικόνα ή το κείµενο του πρωτοτύπου γεµίζει ολόκληρο το φύλλο χωρίς
περιθώρια, χρησιµοποιήστε τη λειτουργία Fit to Page (Προσαρµογή στη σελίδα)
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για να σµικρύνετε το πρωτότυπο και αποφύγετε την ανεπιθύµητη περικοπή του
κειµένου ή εικόνων στις άκρες του φύλλου.

Για να αλλάξετε το µέγεθος ενός εγγράφου από τον πίνακα ελέγχου
1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
2. Τοποθετήστε το πρωτότυπό σας µε τη πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω στη

δεξιά µπροστινή γωνία του δίσκου του τροφοδότη εγγράφων.
Εάν χρησιµοποιήσετε το δίσκο του τροφοδότη εγγράφων, τοποθετήστε τις
σελίδες ώστε το πάνω µέρος του εγγράφου να εισέρχεται πρώτο.

3. Στην περιοχή Αντίγραφο, πατήστε το κουµπί Σµίκρ./Μεγέθ..
4. Κάντε ένα από τα παρακάτω:

• Εάν τοποθετήσατε το πρωτότυπό σας στον αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων,
πατήστε  µέχρι να εµφανιστεί η ρύθµιση Πλήρης σελίδα 91%.

• Εάν τοποθετήσατε ένα πρωτότυπο πλήρους ή µικρού µεγέθους στη γυάλινη
επιφάνεια, πατήστε  µέχρι να εµφανιστεί η ρύθµιση Fit to Page
(Προσαρµογή στη σελίδα).

5. Πατήστε Έναρξη αντιγρ., Ασπρόµαυρη ή Έναρξη αντιγρ., Έγχρωµη.

Αιτία: Το πρωτότυπο είναι µεγαλύτερο από το χαρτί στο δίσκο.

Λύση: Εάν το πρωτότυπο είναι µεγαλύτερο από το χαρτί στο δίσκο εισόδου,
χρησιµοποιήστε τη λειτουργία Fit to Page (Προσαρµογή στη σελίδα) για να
µειώσετε το µέγεθος του πρωτότυπου έτσι, ώστε να χωρά στο χαρτί.

Για να αλλάξετε το µέγεθος ενός εγγράφου από τον πίνακα ελέγχου
1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
2. Τοποθετήστε το πρωτότυπό σας µε τη πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω στη

δεξιά µπροστινή γωνία του δίσκου του τροφοδότη εγγράφων.
Εάν χρησιµοποιήσετε το δίσκο του τροφοδότη εγγράφων, τοποθετήστε τις
σελίδες ώστε το πάνω µέρος του εγγράφου να εισέρχεται πρώτο.

3. Στην περιοχή Αντίγραφο, πατήστε το κουµπί Σµίκρ./Μεγέθ..
4. Κάντε ένα από τα παρακάτω:

• Εάν τοποθετήσατε το πρωτότυπό σας στον αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων,
πατήστε  µέχρι να εµφανιστεί η ρύθµιση Πλήρης σελίδα 91%.

• Εάν τοποθετήσατε ένα πρωτότυπο πλήρους ή µικρού µεγέθους στη γυάλινη
επιφάνεια, πατήστε  µέχρι να εµφανιστεί η ρύθµιση Fit to Page
(Προσαρµογή στη σελίδα).

5. Πατήστε Έναρξη αντιγρ., Ασπρόµαυρη ή Έναρξη αντιγρ., Έγχρωµη.

Η συσκευή Fit to Page (Προσαρµογή στη σελίδα) δεν λειτουργεί όπως θα
έπρεπε

Αιτία: Προσπαθείτε να αυξήσετε το µέγεθος ενός πρωτότυπου που είναι πολύ
µικρό.

Λύση: Η ρύθµιση Fit to Page (Προσαρµογή στη σελίδα) µπορεί να µεγεθύνει το
πρωτότυπο µέχρι το µέγιστο ποσοστό που επιτρέπει το µοντέλο που διαθέτετε. (Το
µέγιστο ποσοστό εξαρτάται από το µοντέλο). Για παράδειγµα, το µέγιστο ποσοστό
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που επιτρέπει το µοντέλο που διαθέτετε µπορεί να είναι 200%. Η µεγέθυνση µιας
φωτογραφίας διαβατηρίου κατά 200% µπορεί να µην είναι αρκετή για να χωρέσει σε
µια σελίδα πλήρους µεγέθους.

Εάν θέλετε να δηµιουργήσετε ένα αντίγραφο µεγάλων διαστάσεων από ένα πολύ
µικρό πρωτότυπο, σαρώστε το πρωτότυπο στον υπολογιστή, αλλάξτε το µέγεθος της
εικόνας στο λογισµικό σάρωσης HP και, στη συνέχεια, εκτυπώστε ένα αντίγραφο της
µεγεθυσµένης εικόνας.

Αιτία: Το πρωτότυπο δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στη γυάλινη επιφάνεια.

Λύση: Τοποθετήστε το πρωτότυπο µε την όψη προς τα κάτω στη µπροστινή δεξιά
γωνία της γυάλινης επιφάνειας, όπως εικονίζεται παρακάτω. Για να αντιγράψετε µια
φωτογραφία, τοποθετήστε τη στη γυάλινη επιφάνεια έτσι ώστε η µεγάλη της πλευρά
να εφάπτεται στο µπροστινό τµήµα της γυάλινης επιφάνειας.

Αιτία: Το πρωτότυπο έχει τοποθετηθεί στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων.

Λύση: ∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το δίσκο του τροφοδότη εγγράφων
παράλληλα µε τη λειτουργία Fit to Page (Προσαρµογή στη σελίδα). Για να
χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία Fit to Page (Προσαρµογή στη σελίδα), το
πρωτότυπο πρέπει να τοποθετηθεί µε την όψη προς τα κάτω στη µπροστινή δεξιά
γωνία της γυάλινης επιφάνειας.

Αιτία: Μπορεί να έχουν κολλήσει υπολείµµατα στη γυάλινη επιφάνεια ή στο πίσω
µέρος του καλύµµατος εγγράφων. Η συσκευή HP All-in-One θεωρεί οτιδήποτε
εντοπίσει στη γυάλινη επιφάνεια ως τµήµα της εικόνας.
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Λύση: Απενεργοποιήστε τη συσκευή HP All-in-One, αποσυνδέστε το καλώδιο
τροφοδοσίας και χρησιµοποιήστε ένα απαλό ύφασµα για να σκουπίσετε τη γυάλινη
επιφάνεια και το πίσω µέρος του καλύµµατος εγγράφων.

Για να καθαρίσετε τη γυάλινη επιφάνεια
1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή HP All-in-One, και σηκώστε το κάλυµµα.
2. Καθαρίστε τη γυάλινη επιφάνεια µε ένα µαλακό πανί ή σφουγγάρι ελαφρά

βουτηγµένο σε καθαριστικό για γυάλινες επιφάνειες.

Προσοχή Μην χρησιµοποιείτε λειαντικά, ασετόν, βενζίνη ή τετραχλωρίδιο
του άνθρακα στη γυάλινη επιφάνεια, διότι µπορεί να καταστραφεί. Μην ρίχνετε
ή ψεκάζετε υγρά απευθείας επάνω στη γυάλινη επιφάνεια. Το υγρό µπορεί
να εισέλθει κάτω από τη γυάλινη επιφάνεια και να προκαλέσει βλάβη στη
συσκευή.

3. Σκουπίστε τη γυάλινη επιφάνεια µε στεγνό, µαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι
για προστασία από τους λεκέδες.

4. Ενεργοποιήστε το HP All-in-One.

Για να καθαρίσετε την πίσω όψη του καλύµµατος
1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή HP All-in-One, αποσυνδέστε το καλώδιο και

σηκώστε το κάλυµµα.

Σηµείωση Ανάλογα µε το πόση ώρα είναι αποσυνδεδεµένη η συσκευή
HP All-in-One, η ηµεροµηνία και η ώρα ενδέχεται να διαγραφούν. Θα πρέπει
να ρυθµίσετε ξανά την ηµεροµηνία και την ώρα, όταν ξανασυνδέσετε το
καλώδιο στη συσκευή.

2. Καθαρίστε το λευκό πίσω κάλυµµα εγγράφων µε ένα µαλακό πανί ή σφουγγάρι
που είναι ελαφρά βουτηγµένο σε σαπούνι και ζεστό νερό.
Καθαρίστε απαλά την πίσω όψη για να αφαιρέσετε τα υπολείµµατα. Μην τρίβετε
την πίσω όψη του καλύµµατος.

3. Σκουπίστε την πίσω όψη µε στεγνό, µαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι.

Προσοχή Μη χρησιµοποιείτε σφουγγάρια καθαρισµού από χαρτί, καθώς
µπορεί να χαράξουν την επιφάνεια.

4. Εάν απαιτείται επιπλέον καθαρισµός, επαναλάβετε τα προηγούµενα βήµατα
χρησιµοποιώντας ισοπροπυλική αλκοόλη (καθαρό οινόπνευµα) και
σκουπίζοντας την πίσω όψη σχολαστικά µε ένα βρεγµένο πανί για να αφαιρέσετε
τα υπολείµµατα αλκοόλης.

Προσοχή Προσέξτε να µη χυθεί οινόπνευµα στη γυάλινη επιφάνεια ή στο
εξωτερικό του HP All-in-One, αφού έτσι µπορεί να προκληθεί βλάβη στη
συσκευή.

Η εκτύπωση είναι κενή
Αιτία: Το πρωτότυπο δεν είναι σωστά τοποθετηµένο στη γυάλινη επιφάνεια ή στο
δίσκο του τροφοδότη εγγράφων.

Αντιµετώπιση προβληµάτων αντιγραφής 257



Λύση: Τοποθετήστε το πρωτότυπο στη γυάλινη επιφάνεια ή στο δίσκο του
τροφοδότη εγγράφων.
• Εάν θέλετε να τοποθετήσετε το πρωτότυπο στη γυάλινη επιφάνεια, τοποθετήστε

το µε την όψη προς τα κάτω στη δεξιά µπροστινή γωνία, όπως εικονίζεται
παρακάτω. Για να αντιγράψετε µια φωτογραφία, τοποθετήστε τη έτσι ώστε η
µεγάλη της πλευρά να εφάπτεται στο µπροστινό τµήµα της γυάλινης επιφάνειας.

• Εάν θέλετε να τοποθετήσετε το πρωτότυπο στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων,
τοποθετήστε το χαρτί στο δίσκο µε την όψη προς τα πάνω, όπως εικονίζεται
παρακάτω. Τοποθετήστε τις σελίδες στο δίσκο ώστε να τροφοδοτείται πρώτα το
πάνω µέρος του εγγράφου.

Σηµείωση Μην τοποθετείτε φωτογραφίες που θέλετε να αντιγράψετε στο δίσκο
του τροφοδότη εγγράφων. Εάν θέλετε να αντιγράψετε µια φωτογραφία,
τοποθετήστε την στη γυάλινη επιφάνεια.

Αιτία: Τα δοχεία µελάνης πρέπει να καθαριστούν ή η µελάνη έχει τελειώσει.

Λύση: Ελέγξτε τα εκτιµώµενα επίπεδα µελάνης των δοχείων. Εάν το επίπεδο των
δοχείων µελάνης είναι χαµηλό ή τα δοχεία είναι άδεια, πρέπει να τα αντικαταστήσετε.

Εάν υπάρχει µελάνη στα δοχεία αλλά εξακολουθείτε να αντιµετωπίζετε πρόβληµα,
εκτυπώστε µια αναφορά ελέγχου λειτουργίας για να δείτε εάν υπάρχει πρόβληµα στα
δοχεία µελάνης. Εάν η αναφορά ελέγχου λειτουργίας εµφανίσει πρόβληµα, καθαρίστε
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τα δοχεία µελάνης. Εάν το πρόβληµα εξακολουθεί, ίσως πρέπει να αντικαταστήσετε
τα δοχεία µελάνης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα δοχεία µελάνης, ανατρέξτε στο θέµα
Αντιµετώπιση προβληµάτων δοχείων µελάνης.

Ένα αντίγραφο χωρίς περίγραµµα έχει λευκό χώρο στις πλευρές
Αιτία: Προσπαθείτε να δηµιουργήσετε ένα αντίγραφο χωρίς περίγραµµα ενός πολύ
µικρού πρωτότυπου.

Λύση: Όταν δηµιουργείτε ένα αντίγραφο χωρίς περίγραµµα από ένα πολύ µικρό
πρωτότυπο, η συσκευή HP All-in-One µεγεθύνει το πρωτότυπο κατά το µέγιστο
ποσοστό. Αυτό µπορεί να αφήσει λευκό χώρο γύρω από τις πλευρές. (Το µέγιστο
ποσοστό εξαρτάται από το µοντέλο.)

Το ελάχιστο µέγεθος του πρωτοτύπου διαφέρει ανάλογα µε το µέγεθος του
αντιγράφου χωρίς περίγραµµα που θέλετε να δηµιουργήσετε. Για παράδειγµα, δεν
µπορείτε να µεγεθύνετε µια φωτογραφία διαβατηρίου ώστε να δηµιουργήσετε ένα
αντίγραφο χωρίς περίγραµµα σε µέγεθος letter.

Εάν θέλετε να δηµιουργήσετε ένα αντίγραφο χωρίς περίγραµµα από ένα πολύ µικρό
πρωτότυπο, σαρώστε το πρωτότυπο στον υπολογιστή, αλλάξτε το µέγεθος της
εικόνας στο λογισµικό σάρωσης HP και στη συνέχεια εκτυπώστε ένα αντίγραφο χωρίς
περίγραµµα της µεγεθυσµένης εικόνας.

Αιτία: Προσπαθείτε να δηµιουργήσετε ένα αντίγραφο χωρίς περίγραµµα χωρίς τη
χρήση φωτογραφικού χαρτιού.

Λύση: Χρησιµοποιήστε φωτογραφικό χαρτί για τη δηµιουργία αντιγράφων χωρίς
περίγραµµα.

Για να δηµιουργήσετε ένα αντίγραφο φωτογραφίας χωρίς περίγραµµα από τον
πίνακα ελέγχου
1. Τοποθετήστε φωτογραφικό χαρτί µεγέθους 10 x 15 εκ στο δίσκο εισόδου.
2. Τοποθετήστε την πρωτότυπη φωτογραφία σας µε την πλευρά εκτύπωσης προς

τα κάτω στη δεξιά µπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας.
Τοποθετήστε τη φωτογραφία στη γυάλινη επιφάνεια ώστε η µεγάλη πλευρά της
φωτογραφίας να ευθυγραµµίζεται µε τη µπροστινή πλευρά της γυάλινης
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επιφάνειας, όπως δείχνουν οι οδηγοί που είναι χαραγµένοι κατά µήκος της άκρης
της γυάλινης επιφάνειας.

3. Πατήστε Έναρξη αντιγρ., Ασπρόµαυρη ή Έναρξη αντιγρ., Έγχρωµη.
Η συσκευή HP All-in-One δηµιουργεί ένα αντίγραφο της πρωτότυπης
φωτογραφίας χωρίς περίγραµµα, διαστάσεων 10 x 15 εκ.

Σηµείωση Εάν τοποθετήσατε χαρτί µε προεξοχή στο δίσκο φωτογραφιών,
µπορείτε να αφαιρέσετε την προεξοχή από το αντίγραφο της φωτογραφίας
σας εφόσον το µελάνι έχει στεγνώσει τελείως.

Συµβουλή Εάν η εκτύπωση έχει περίγραµµα, ρυθµίστε τον τύπο χαρτιού σε
Φωτογρ. ανώτ. ποιότ. και, στη συνέχεια, προσπαθήσετε να δηµιουργήσετε
ξανά το αντίγραφο.

Αιτία: Μπορεί να έχουν κολλήσει υπολείµµατα στη γυάλινη επιφάνεια ή στο πίσω
µέρος του καλύµµατος εγγράφων. Η συσκευή HP All-in-One θεωρεί οτιδήποτε
εντοπίσει στη γυάλινη επιφάνεια ως τµήµα της εικόνας.
Λύση: Απενεργοποιήστε τη συσκευή HP All-in-One, αποσυνδέστε το καλώδιο
τροφοδοσίας και χρησιµοποιήστε ένα απαλό ύφασµα για να σκουπίσετε τη γυάλινη
επιφάνεια και το πίσω µέρος του καλύµµατος εγγράφων.

Για να καθαρίσετε τη γυάλινη επιφάνεια
1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή HP All-in-One, και σηκώστε το κάλυµµα.
2. Καθαρίστε τη γυάλινη επιφάνεια µε ένα µαλακό πανί ή σφουγγάρι ελαφρά

βουτηγµένο σε καθαριστικό για γυάλινες επιφάνειες.

Προσοχή Μην χρησιµοποιείτε λειαντικά, ασετόν, βενζίνη ή τετραχλωρίδιο
του άνθρακα στη γυάλινη επιφάνεια, διότι µπορεί να καταστραφεί. Μην ρίχνετε
ή ψεκάζετε υγρά απευθείας επάνω στη γυάλινη επιφάνεια. Το υγρό µπορεί
να εισέλθει κάτω από τη γυάλινη επιφάνεια και να προκαλέσει βλάβη στη
συσκευή.
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3. Σκουπίστε τη γυάλινη επιφάνεια µε στεγνό, µαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι
για προστασία από τους λεκέδες.

4. Ενεργοποιήστε το HP All-in-One.

Για να καθαρίσετε την πίσω όψη του καλύµµατος
1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή HP All-in-One, αποσυνδέστε το καλώδιο και

σηκώστε το κάλυµµα.

Σηµείωση Ανάλογα µε το πόση ώρα είναι αποσυνδεδεµένη η συσκευή
HP All-in-One, η ηµεροµηνία και η ώρα ενδέχεται να διαγραφούν. Θα πρέπει
να ρυθµίσετε ξανά την ηµεροµηνία και την ώρα, όταν ξανασυνδέσετε το
καλώδιο στη συσκευή.

2. Καθαρίστε το λευκό πίσω κάλυµµα εγγράφων µε ένα µαλακό πανί ή σφουγγάρι
που είναι ελαφρά βουτηγµένο σε σαπούνι και ζεστό νερό.
Καθαρίστε απαλά την πίσω όψη για να αφαιρέσετε τα υπολείµµατα. Μην τρίβετε
την πίσω όψη του καλύµµατος.

3. Σκουπίστε την πίσω όψη µε στεγνό, µαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι.

Προσοχή Μη χρησιµοποιείτε σφουγγάρια καθαρισµού από χαρτί, καθώς
µπορεί να χαράξουν την επιφάνεια.

4. Εάν απαιτείται επιπλέον καθαρισµός, επαναλάβετε τα προηγούµενα βήµατα
χρησιµοποιώντας ισοπροπυλική αλκοόλη (καθαρό οινόπνευµα) και
σκουπίζοντας την πίσω όψη σχολαστικά µε ένα βρεγµένο πανί για να αφαιρέσετε
τα υπολείµµατα αλκοόλης.

Προσοχή Προσέξτε να µη χυθεί οινόπνευµα στη γυάλινη επιφάνεια ή στο
εξωτερικό του HP All-in-One, αφού έτσι µπορεί να προκληθεί βλάβη στη
συσκευή.

Η εικόνα περικόπτεται όταν δηµιουργώ αντίγραφο χωρίς περίγραµµα
Αιτία: Η συσκευή HP All-in-One περιέκοψε τµήµα της εικόνας γύρω από τα
περιθώρια του αντιγράφου για να πραγµατοποιήσει εκτύπωση χωρίς περίγραµµα,
χωρίς να αλλάξει τις αναλογίες του πρωτοτύπου.

Λύση: Εάν θέλετε να µεγεθύνετε µια φωτογραφία ώστε να χωρά σε σελίδα πλήρους
µεγέθους χωρίς να περικόπτεται, χρησιµοποιήστε τη ρύθµιση Fit to Page
(Προσαρµογή στη σελίδα) ή Πλήρης σελίδα 91%.

Για να ορίσετε προσαρµοσµένο µέγεθος από τον πίνακα ελέγχου
1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
2. Τοποθετήστε το πρωτότυπό σας µε την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω στη

δεξιά µπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας.
Εάν χρησιµοποιήσετε το δίσκο του τροφοδότη εγγράφων, τοποθετήστε τις
σελίδες ώστε το πάνω µέρος του εγγράφου να εισέρχεται πρώτο.

3. Στην περιοχή Αντίγραφο, πατήστε το κουµπί Σµίκρ./Μεγέθ..
4. Πατήστε , µέχρι να εµφανιστεί η επιλογή Προσαρµογή 100%.
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5. Πατήστε OK.
6. Πατήστε  ή χρησιµοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε ένα ποσοστό

σµίκρυνσης ή µεγέθυνσης του αντιγράφου.
(Το ελάχιστο και το µέγιστο ποσοστό αλλαγής µεγέθους διαφέρει ανάλογα µε το
µοντέλο.)

7. Πατήστε Έναρξη αντιγρ., Ασπρόµαυρη ή Έναρξη αντιγρ., Έγχρωµη.

Για να αλλάξετε το µέγεθος ενός εγγράφου από τον πίνακα ελέγχου
1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
2. Τοποθετήστε το πρωτότυπό σας µε τη πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω στη

δεξιά µπροστινή γωνία του δίσκου του τροφοδότη εγγράφων.
Εάν χρησιµοποιήσετε το δίσκο του τροφοδότη εγγράφων, τοποθετήστε τις
σελίδες ώστε το πάνω µέρος του εγγράφου να εισέρχεται πρώτο.

3. Στην περιοχή Αντίγραφο, πατήστε το κουµπί Σµίκρ./Μεγέθ..
4. Κάντε ένα από τα παρακάτω:

• Εάν τοποθετήσατε το πρωτότυπό σας στον αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων,
πατήστε  µέχρι να εµφανιστεί η ρύθµιση Πλήρης σελίδα 91%.

• Εάν τοποθετήσατε ένα πρωτότυπο πλήρους ή µικρού µεγέθους στη γυάλινη
επιφάνεια, πατήστε  µέχρι να εµφανιστεί η ρύθµιση Fit to Page
(Προσαρµογή στη σελίδα).

5. Πατήστε Έναρξη αντιγρ., Ασπρόµαυρη ή Έναρξη αντιγρ., Έγχρωµη.

Αιτία: Το πρωτότυπο είναι µεγαλύτερο από το χαρτί στο δίσκο.

Λύση: Εάν το πρωτότυπο είναι µεγαλύτερο από το χαρτί στο δίσκο εισόδου,
χρησιµοποιήστε τη λειτουργία Fit to Page (Προσαρµογή στη σελίδα) για να
µειώσετε το µέγεθος του πρωτότυπου έτσι, ώστε να χωρά στο χαρτί.

Για να αλλάξετε το µέγεθος ενός εγγράφου από τον πίνακα ελέγχου
1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
2. Τοποθετήστε το πρωτότυπό σας µε τη πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω στη

δεξιά µπροστινή γωνία του δίσκου του τροφοδότη εγγράφων.
Εάν χρησιµοποιήσετε το δίσκο του τροφοδότη εγγράφων, τοποθετήστε τις
σελίδες ώστε το πάνω µέρος του εγγράφου να εισέρχεται πρώτο.

3. Στην περιοχή Αντίγραφο, πατήστε το κουµπί Σµίκρ./Μεγέθ..
4. Κάντε ένα από τα παρακάτω:

• Εάν τοποθετήσατε το πρωτότυπό σας στον αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων,
πατήστε  µέχρι να εµφανιστεί η ρύθµιση Πλήρης σελίδα 91%.

• Εάν τοποθετήσατε ένα πρωτότυπο πλήρους ή µικρού µεγέθους στη γυάλινη
επιφάνεια, πατήστε  µέχρι να εµφανιστεί η ρύθµιση Fit to Page
(Προσαρµογή στη σελίδα).

5. Πατήστε Έναρξη αντιγρ., Ασπρόµαυρη ή Έναρξη αντιγρ., Έγχρωµη.
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Aντιµετώπιση προβληµάτων σάρωσης 
Χρησιµοποιήστε αυτή την ενότητα για να αντιµετωπίσετε τα παρακάτω προβλήµατα
σάρωσης:

• ∆ιακοπή σάρωσης
• Η σάρωση αποτυγχάνει
• Η σάρωση αποτυγχάνει εξαιτίας ανεπαρκούς µνήµης στον υπολογιστή
• Το µενού Σάρωση σε δεν εµφανίζεται
• Το µενού Σάρωση σε δεν εµφανίζεται
• Η σαρωµένη εικόνα είναι κενή
• Η σαρωµένη εικόνα δεν έχει περικοπεί σωστά
• Η σαρωµένη εικόνα δεν έχει τη σωστή διάταξη σελίδας
• Η σαρωµένη εικόνα εµφανίζει γραµµές µε κουκκίδες αντί κειµένου
• Η µορφή του κειµένου δεν είναι σωστή
• Το κείµενο δεν είναι σωστό ή λείπει
• Η λειτουργία σάρωσης δεν λειτουργεί.

∆ιακοπή σάρωσης
Αιτία: Οι πόροι συστήµατος του υπολογιστή είναι σε χαµηλό επίπεδο.

Λύση: Απενεργοποιήστε το HP All-in-One και ενεργοποιήστε το ξανά.
Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε τον υπολογιστή.

Εάν αυτό δεν επιλύσει το πρόβληµα, δοκιµάστε σάρωση σε χαµηλότερη ανάλυση.

Η σάρωση αποτυγχάνει
Αιτία: Ο υπολογιστής δεν είναι ενεργοποιηµένος.

Λύση: Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή.

Αιτία: Ο υπολογιστής σας δεν είναι συνδεδεµένος µε τη συσκευή HP All-in-One
µέσω καλωδίου USB.

Λύση: Συνδέστε τον υπολογιστή σας στη συσκευή HP All-in-One µε ένα τυπικό
καλώδιο USB.

Αιτία: Το λογισµικό HP All-in-One µπορεί να µην έχει εγκατασταθεί.

Λύση: Τοποθετήστε το CD εγκατάστασης του HP All-in-One και εγκαταστήστε το
λογισµικό.

Αιτία: Το λογισµικό που εγκαταστήσατε µε το HP All-in-One δεν εκτελείται.

Λύση: Ανοίξτε το λογισµικό που εγκαταστήσατε µε το HP All-in-One και
προσπαθήστε ξανά να πραγµατοποιήσετε σάρωση.
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Η σάρωση αποτυγχάνει εξαιτίας ανεπαρκούς µνήµης στον υπολογιστή
Αιτία: Στον υπολογιστή είναι ανοικτά πολλά προγράµµατα.

Λύση: Κλείστε όλα τα προγράµµατα που δεν χρησιµοποιούνται. Αυτό περιλαµβάνει
προγράµµατα που τρέχουν στο παρασκήνιο, όπως προγράµµατα προστασίας
οθόνης και ελέγχου ιών. Εάν απενεργοποιήσετε το πρόγραµµα ελέγχου ιών,
θυµηθείτε να το ενεργοποιήσετε όταν ολοκληρώσετε τη σάρωση.
Εάν αυτός ο τρόπος δεν έχει αποτέλεσµα, ίσως θα ήταν χρήσιµο να επανεκκινήσετε
τον υπολογιστή σας. Ορισµένα προγράµµατα δεν αποδεσµεύουν µνήµη όταν τα
κλείνετε. Η επανεκκίνηση του υπολογιστή θα καθαρίσει τη µνήµη.

Εάν αυτό το σφάλµα παρουσιάζεται συχνά ή συναντήσετε προβλήµατα µνήµης κατά
τη χρήση άλλων προγραµµάτων, µπορεί να χρειαστεί να προσθέσετε περισσότερη
µνήµη στον υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον οδηγό
χρήσης που συνόδευε τον υπολογιστή σας.

Το µενού Σάρωση σε δεν εµφανίζεται
Αιτία: Το µενού Σάρωση σε δεν εµφανίζεται εάν:
• Το λογισµικό που συµπεριλαµβάνεται µε το HP All-in-One δεν έχει εγκατασταθεί

ή δεν έχουν εγκατασταθεί απαραίτητα µέρη του.
• Το HP All-in-One δεν είναι συνδεδεµένο στον υπολογιστή.
• Ο υπολογιστής είναι απενεργοποιηµένος.
• Κλείσατε το εικονίδιο Παρακολούθηση ψηφιακής απεικόνισης HP στο δίσκο

συστήµατος των Windows, στη γραµµή εργασιών.

Λύση:
• Ακολουθήστε τις οδηγίες της αφίσας ρύθµισης για να εγκαταστήσετε το λογισµικό

που συνόδευε τη συσκευή HP All-in-One.
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP All-in-One συνδέεται µε έναν υπολογιστή.
• Εάν το HP All-in-One είναι απευθείας συνδεδεµένο σε υπολογιστή, βεβαιωθείτε

ότι ο υπολογιστής είναι ενεργοποιηµένος.
• Ξεκινήστε ξανά τον υπολογιστή ή ξεκινήστε το λογισµικό που εγκαταστήσατε µε

το HP All-in-One.

Το µενού Σάρωση σε δεν εµφανίζεται
Αιτία: Το µενού Scan To (Σάρωση σε) δεν εµφανίζεται εάν:
• Το λογισµικό που συνοδεύει τη συσκευή HP All-in-One δεν έχει εγκατασταθεί ή

δεν έχουν εγκατασταθεί απαραίτητα µέρη του.
• Η συσκευή HP All-in-One δεν είναι συνδεδεµένη στον υπολογιστή.
• Ο υπολογιστής είναι απενεργοποιηµένος.
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Λύση:
• Ακολουθήστε τις οδηγίες της αφίσας ρύθµισης για να εγκαταστήσετε το λογισµικό

που συνόδευε τη συσκευή HP All-in-One.
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP All-in-One συνδέεται µε έναν υπολογιστή.
• Εάν η συσκευή HP All-in-One είναι απευθείας συνδεδεµένη σε υπολογιστή,

βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής είναι ενεργοποιηµένος.
• Επανεκκινήστε τον υπολογιστή ή εκκινήστε το λογισµικό που εγκαταστήσατε µε

τη συσκευή HP All-in-One.

Η σαρωµένη εικόνα είναι κενή
Αιτία: Το πρωτότυπο δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στη γυάλινη επιφάνεια.

Λύση: Τοποθετήστε το πρωτότυπό µε την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω στη
δεξιά µπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας.

Για να τοποθετήσετε ένα πρωτότυπο στη γυάλινη επιφάνεια
1. Αφαιρέστε όλα τα πρωτότυπα από το δίσκο του τροφοδότη εγγράφων και

σηκώστε το κάλυµµα της συσκευής HP All-in-One.
2. Τοποθετήστε το πρωτότυπό σας µε την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω στη

δεξιά µπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας.

3. Κλείστε το κάλυµµα.

Η σαρωµένη εικόνα δεν έχει περικοπεί σωστά
Αιτία: Το λογισµικό έχει ρυθµιστεί σε αυτόµατη περικοπή των σαρωµένων εικόνων.

Λύση: Η λειτουργία Αυτόµατη περικοπή περικόπτει ο,τιδήποτε δεν αποτελεί
τµήµα της κύριας εικόνας. Μερικές φορές µπορεί να µην είναι αυτό ακριβώς που
θέλετε. Σε αυτήν την περίπτωση, µπορεί να απενεργοποιήσετε την αυτόµατη
περικοπή και να περικόψετε την εικόνα µε µη αυτόµατο τρόπο ή και καθόλου.
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Η σαρωµένη εικόνα δεν έχει τη σωστή διάταξη σελίδας
Αιτία: Η αυτόµατη περικοπή αλλάζει τη διάταξη της σελίδας.

Λύση: Απενεργοποιήστε την αυτόµατη περικοπή για να διατηρήσετε τη διάταξη της
σελίδας.

Η σαρωµένη εικόνα εµφανίζει γραµµές µε κουκκίδες αντί κειµένου
Αιτία: Εάν για να σαρώσετε το κείµενο που έχετε σκοπό να επεξεργαστείτε,
χρησιµοποιείτε τον τύπο εικόνας Κείµενο, ο σαρωτής µπορεί να µην αναγνωρίζει
έγχρωµο κείµενο. Ο τύπος εικόνας Κείµενο σαρώνει σε ανάλυση 300 x 300 dpi,
ασπρόµαυρα.

Εάν σαρώνετε ένα πρωτότυπο που έχει γραφικά ή σχέδια γύρω από το κείµενο, ο
σαρωτής µπορεί να µην αναγνωρίζει το κείµενο.

Λύση: Κάντε ένα ασπρόµαυρο αντίγραφο του πρωτοτύπου και κατόπιν σαρώστε
το αντίγραφο.

Η µορφή του κειµένου δεν είναι σωστή
Αιτία: Οι ρυθµίσεις σάρωσης εγγράφου δεν είναι σωστές.

Λύση: Μερικά προγράµµατα δεν µπορούν να χειριστούν µορφή πλαισιωµένου
κειµένου. Το πλαισιωµένο κείµενο αποτελεί µία από τις ρυθµίσεις σάρωσης
εγγράφου. ∆ιατηρεί τη σύνθετη διάταξη, όπως πολλαπλές στήλες από ένα
ενηµερωτικό φυλλάδιο, βάζοντας το κείµενο σε διαφορετικά πλαίσια στην εφαρµογή-
προορισµό.

Το κείµενο δεν είναι σωστό ή λείπει
Αιτία: Η φωτεινότητα δεν έχει ρυθµιστεί σωστά.

Λύση: Ρυθµίστε τη φωτεινότητα και σαρώστε και πάλι το πρωτότυπο.

Αιτία: Υπολείµµατα µπορεί να έχουν κολλήσει στη γυάλινη επιφάνεια ή στο πίσω
µέρος του καλύµµατος εγγράφων. Αυτό µπορεί να προκαλέσει σαρώσεις χαµηλής
ποιότητας.
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Λύση: Απενεργοποιήστε το HP All-in-One, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας
και χρησιµοποιήστε ένα απαλό ύφασµα για να σκουπίσετε τη γυάλινη επιφάνεια και
το πίσω µέρος του καλύµµατος εγγράφων.

Για να καθαρίσετε τη γυάλινη επιφάνεια
1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή HP All-in-One, και σηκώστε το κάλυµµα.
2. Καθαρίστε τη γυάλινη επιφάνεια µε ένα µαλακό πανί ή σφουγγάρι ελαφρά

βουτηγµένο σε καθαριστικό για γυάλινες επιφάνειες.

Προσοχή Μην χρησιµοποιείτε λειαντικά, ασετόν, βενζίνη ή τετραχλωρίδιο
του άνθρακα στη γυάλινη επιφάνεια, διότι µπορεί να καταστραφεί. Μην ρίχνετε
ή ψεκάζετε υγρά απευθείας επάνω στη γυάλινη επιφάνεια. Το υγρό µπορεί
να εισέλθει κάτω από τη γυάλινη επιφάνεια και να προκαλέσει βλάβη στη
συσκευή.

3. Σκουπίστε τη γυάλινη επιφάνεια µε στεγνό, µαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι
για προστασία από τους λεκέδες.

4. Ενεργοποιήστε το HP All-in-One.

Για να καθαρίσετε την πίσω όψη του καλύµµατος
1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή HP All-in-One, αποσυνδέστε το καλώδιο και

σηκώστε το κάλυµµα.

Σηµείωση Ανάλογα µε το πόση ώρα είναι αποσυνδεδεµένη η συσκευή
HP All-in-One, η ηµεροµηνία και η ώρα ενδέχεται να διαγραφούν. Θα πρέπει
να ρυθµίσετε ξανά την ηµεροµηνία και την ώρα, όταν ξανασυνδέσετε το
καλώδιο στη συσκευή.

2. Καθαρίστε το λευκό πίσω κάλυµµα εγγράφων µε ένα µαλακό πανί ή σφουγγάρι
που είναι ελαφρά βουτηγµένο σε σαπούνι και ζεστό νερό.
Καθαρίστε απαλά την πίσω όψη για να αφαιρέσετε τα υπολείµµατα. Μην τρίβετε
την πίσω όψη του καλύµµατος.

3. Σκουπίστε την πίσω όψη µε στεγνό, µαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι.

Προσοχή Μη χρησιµοποιείτε σφουγγάρια καθαρισµού από χαρτί, καθώς
µπορεί να χαράξουν την επιφάνεια.

4. Εάν απαιτείται επιπλέον καθαρισµός, επαναλάβετε τα προηγούµενα βήµατα
χρησιµοποιώντας ισοπροπυλική αλκοόλη (καθαρό οινόπνευµα) και
σκουπίζοντας την πίσω όψη σχολαστικά µε ένα βρεγµένο πανί για να αφαιρέσετε
τα υπολείµµατα αλκοόλης.

Προσοχή Προσέξτε να µη χυθεί οινόπνευµα στη γυάλινη επιφάνεια ή στο
εξωτερικό του HP All-in-One, αφού έτσι µπορεί να προκληθεί βλάβη στη
συσκευή.

Αιτία: Οι ρυθµίσεις σάρωσης εγγράφου δεν έχουν ρυθµιστεί στη σωστή γλώσσα
οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR). Η Γλώσσα OCR υποδεικνύει στον
υπολογιστή τον τρόπο ερµηνείας των χαρακτήρων που βλέπει στην πρωτότυπη
εικόνα. Εάν η Γλώσσα OCR δεν ταιριάζει µε τη γλώσσα του πρωτοτύπου, το
σαρωµένο κείµενο δε θα βγάζει νόηµα.
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Λύση: Επιλέξτε τη σωστή γλώσσα OCR.

Η λειτουργία σάρωσης δεν λειτουργεί.
Αιτία: Υπάρχουν πολλές αιτίες για τις οποίες ενδέχεται να µην πραγµατοποιείται
σάρωση:
• Ο υπολογιστής είναι απενεργοποιηµένος.
• Η συσκευή HP All-in-One δεν είναι σωστά συνδεδεµένη στον υπολογιστή µέσω

καλωδίου USB.
• Το λογισµικό που συνοδεύει το HP All-in-One δεν είναι εγκατεστηµένο ή δεν

εκτελείται.

Λύση:
• Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή.
• Ελέγξτε τα καλώδια που συνδέουν τη συσκευή HP All-in-One στον υπολογιστή

σας.
• Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας Εάν αυτό δεν επιλύσει το πρόβληµα,

εγκαταστήστε ή επανεγκαταστήστε το λογισµικό που συνοδεύει το HP All-in-One.

Ενηµέρωση συσκευής
Η λειτουργία της ενηµέρωσης συσκευής είναι η παράδοση ενηµερώσεων
υλικολογισµικού στη συσκευή HP All-in-One έτσι, ώστε να συνεχίσει να λειτουργεί οµαλά
µε την πιο προηγµένη διαθέσιµη τεχνολογία. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να
ενηµερώσετε τη συσκευή σας. Για όλους τους τρόπους θα πρέπει να κάνετε λήψη ενός
αρχείου στον υπολογιστή σας και να ξεκινήσετε τον Οδηγό ενηµέρωσης συσκευής.

Χρησιµοποιήστε έναν από τους παρακάτω τρόπους για να κάνετε λήψη του
προγράµµατος ενηµέρωσης για τη συσκευή σας:

• Χρησιµοποιήστε το πρόγραµµα περιήγησης web για να κάνετε λήψη µιας
ενηµέρωσης για το HP All-in-One από τη διεύθυνση www.hp.com/support. Το αρχείο
θα είναι αυτοαποσυµπιεζόµενο εκτελέσιµο αρχείο µε επέκταση .exe. Όταν κάνετε
διπλό κλικ στο αρχείο .exe, ο Οδηγός ενηµέρωσης συσκευής ανοίγει στον
υπολογιστή σας.

• Χρησιµοποιήστε το βοηθητικό πρόγραµµα Ενηµέρωση λογισµικού που παρέχεται
µε το λογισµικό που εγκαταστήσατε στο HP All-in-One για να πραγµατοποιηθεί
αυτόµατα αναζήτηση στην τοποθεσία υποστήριξης της HP για ενηµερώσεις
συσκευής ανά προκαθορισµένα χρονικά διαστήµατα. Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά µε το βοηθητικό πρόγραµµα Ενηµέρωση λογισµικού, δείτε την ηλεκτρονική
βοήθεια Βοήθεια για το λογισµικό HP Photosmart.

Σηµείωση Όταν το βοηθητικό πρόγραµµα Ενηµέρωση λογισµικού
εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας, πραγµατοποιεί αναζήτηση για ενηµερώσεις
της συσκευής. Εάν δεν διαθέτετε την πιο πρόσφατη έκδοση του βοηθητικού
προγράµµατος Ενηµέρωση λογισµικού τη στιγµή της εγκατάστασης,
εµφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου, το οποίο σας ζητά να το αναβαθµίσετε.
Αποδεχτείτε την αναβάθµιση.
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Για να χρησιµοποιήσετε το πρόγραµµα ενηµέρωσης της συσκευής
1. Κάντε ένα από τα παρακάτω:

• Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο ενηµέρωσης .exe που "κατεβάσατε" από τη
διεύθυνση www.hp.com/support.

• Όταν σας ζητηθεί, αποδεχτείτε την ενηµέρωση της συσκευής που θα βρει το
βοηθητικό πρόγραµµα Ενηµέρωση λογισµικού.

Στον υπολογιστή σας ανοίγει ο Οδηγός ενηµέρωσης συσκευής.
2. Στην οθόνη Καλωσορίσατε κάντε κλικ στο Επόµενο.

Εµφανίζεται η οθόνη Επιλογή συσκευής.
3. Επιλέξτε το HP All-in-One από τη λίστα και κάντε κλικ στο Επόµενο.

Εµφανίζεται η οθόνη Σηµαντικές πληροφορίες.
4. Βεβαιωθείτε ο υπολογιστής και η συσκευή που διαθέτετε πληρούν τις απαιτήσεις στη

λίστα.
5. Εάν πληρούν τις απαιτήσεις, κάντε κλικ στο Ενηµέρωση.

Εµφανίζεται η οθόνη Ενηµέρωση συσκευής. Μια λυχνία ξεκινά να αναβοσβήνει
στον πίνακα ελέγχου της συσκευής HP All-in-One.
Η οθόνη ανάβει πράσινη καθώς το πρόγραµµα ενηµέρωσης φορτώνεται και εξάγεται
στη συσκευή σας.

6. Όσο η ενηµέρωση βρίσκεται σε εξέλιξη, µην προβαίνετε σε αποσύνδεση, σε
τερµατισµό ή σε άλλες ενέργειες στη συσκευή σας.

Σηµείωση Εάν τη διακόψετε ή εάν εµφανιστεί µήνυµα σφάλµατος που να
υποδεικνύει ότι η ενηµέρωση απέτυχε, καλέστε την υποστήριξη HP για βοήθεια.

Μετά τον τερµατισµό και την επανεκκίνηση της συσκευής HP All-in-One, στον
υπολογιστή εµφανίζεται µια οθόνη ολοκλήρωσης της ενηµέρωσης.

Η συσκευή σας ενηµερώθηκε. Μπορείτε πλέον να χρησιµοποιήσετε τη συσκευή
HP All-in-One µε ασφάλεια.

Σφάλµατα
Αυτή η ενότητα περιλαµβάνει τις παρακάτω κατηγορίες µηνυµάτων που εµφανίζονται στη
συσκευή σας:

• Μηνύµατα συσκευής
• Μηνύµατα αρχείου
• Γενικά µηνύµατα χρήστη
• Μηνύµατα χαρτιού
• Μηνύµατα τροφοδοσίας και σύνδεσης
• Μηνύµατα δοχείων µελάνης

Μηνύµατα συσκευής
Ακολουθεί µια λίστα µε τα µηνύµατα σφάλµατος που σχετίζονται µε τη συσκευή:
• Η τροφοδότηση στον αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων απέτυχε.
• Παρουσιάστηκε εµπλοκή στον αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων.
• Η λήψη φαξ απέτυχε
• Η αποστολή φαξ απέτυχε
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• Λάθος έκδοση υλικολογισµικού
• Σφάλµα µηχανισµού
• Η µνήµη είναι πλήρης
• Βλάβη σαρωτή

Η τροφοδότηση στον αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων απέτυχε.
Αιτία: Ο αυτόµατος τροφοδότης εγγράφων δεν λειτούργησε σωστά και η εργασία
δεν ολοκληρώθηκε.

Λύση: ∆οκιµάστε να τοποθετήσετε ξανά τα πρωτότυπα στον αυτόµατο τροφοδότη
εγγράφων και να ξεκινήσετε την εργασία από την αρχή. Μην τοποθετείτε παραπάνω
από 20 φύλλα στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων.

Παρουσιάστηκε εµπλοκή στον αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων.
Αιτία: Παρουσιάστηκε εµπλοκή χαρτιού στον αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων.

Λύση: Αποκαταστήστε την εµπλοκή χαρτιού και δοκιµάστε ξανά την εργασία. Μην
τοποθετείτε παραπάνω από 20 φύλλα χαρτιού στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων.

Για πληροφορίες σχετικά µε την αποκατάσταση εµπλοκών χαρτιού, δείτε
Αποκατάσταση εµπλοκών χαρτιού.

Η λήψη φαξ απέτυχε
Αιτία: Κάποιο σφάλµα προκάλεσε αποτυχία φαξ την ώρα που συσκευή
HP All-in-One προσπαθούσε να λάβει το φαξ. Το σφάλµα µπορεί να οφείλεται σε
γραµµές µε θόρυβο ή κάποιο άλλο πρόβληµα επικοινωνίας.

Λύση: Επικοινωνήστε µε τον αποστολέα και ζητήστε του να ξαναστείλει το φαξ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την αντιµετώπιση προβληµάτων φαξ, δείτε
Αντιµετώπιση προβληµάτων φαξ.

Η αποστολή φαξ απέτυχε
Αιτία: Το φαξ δεν στάλθηκε εξαιτίας σφάλµατος επικοινωνίας, απαγόρευσης από
τον παραλήπτη (µαύρη λίστα) ή εµπλοκής χαρτιού.

Λύση: Ελέγξτε τη συσκευή HP All-in-One για πιθανή εµπλοκή χαρτιού και
δοκιµάστε και πάλι την αποστολή του φαξ. Εάν το πρόβληµα εξακολουθεί, δοκιµάστε
να επικοινωνήσετε µε τον ιδιοκτήτη του αριθµού φαξ για διευκρινίσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την αποκατάσταση εµπλοκών χαρτιού,
δείτε Αποκατάσταση εµπλοκών χαρτιού.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την αντιµετώπιση προβληµάτων φαξ, δείτε
Αντιµετώπιση προβληµάτων φαξ.

Κεφάλαιο 12

270 Αντιµετώπιση προβληµάτων



Λάθος έκδοση υλικολογισµικού
Αιτία: Ο αριθµός έκδοσης υλικολογισµικού της συσκευής HP All-in-One δεν
ταιριάζει µε τον αριθµό έκδοσης του λογισµικού.
Λύση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την υποστήριξη και την εγγύηση,
επισκεφθείτε την τοποθεσία της HP στο Web, στη διεύθυνση www.hp.com/support.
Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε χώρα/περιοχή και κάντε κλικ στο Επικοινωνία µε την
HP για πληροφορίες σχετικά µε την κλήση τεχνικής υποστήριξης.

Σφάλµα µηχανισµού
Αιτία: Η συσκευή HP All-in-One παρουσίασε εµπλοκή χαρτιού.

Λύση: Αποκαταστήστε την εµπλοκή χαρτιού. Απενεργοποιήστε τη συσκευή
HP All-in-One και ενεργοποιήστε την ξανά.

Για πληροφορίες σχετικά µε την αποκατάσταση εµπλοκών χαρτιού, δείτε
Αποκατάσταση εµπλοκών χαρτιού.

Προσοχή Η προσπάθεια απεµπλοκής χαρτιού από το µπροστινό µέρος της
συσκευής HP All-in-One µπορεί να καταστρέψει το µηχανισµό εκτύπωσης. Η
απεµπλοκή χαρτιού πρέπει να γίνεται πάντα από την πίσω θύρα.

Αιτία: Ο φορέας των δοχείων µελάνης είναι µπλοκαρισµένος ή δεν λειτουργεί.

Λύση: Απενεργοποιήστε το HP All-in-One, αφαιρέστε όποια αντικείµενα
εµποδίζουν τη διαδροµή του φορέα (συµπεριλαµβανοµένων υλικών συσκευασίας)
και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε ξανά το HP All-in-One.

Η µνήµη είναι πλήρης
Αιτία: Κατά τη λήψη φαξ, η συσκευή HP All-in-One παρουσίασε εµπλοκή χαρτιού
ή τελείωσε το χαρτί.

Λύση: Εάν η συσκευή HP All-in-One υποστηρίζει τη λειτουργία φαξ και έχετε
ενεργοποιήσει το Εφεδρική λήψη φαξ, η συσκευή HP All-in-One ενδέχεται να έχει
αποθηκεύσει το φαξ στη µνήµη κατά τη λήψη του.
Μόλις πραγµατοποιήσετε απεµπλοκή του χαρτιού ή τοποθετήσετε χαρτί στο δίσκο
εισόδου, ίσως µπορέσετε να εκτυπώσετε ξανά ολόκληρο το φαξ από τη µνήµη. Εάν
δεν έχετε ενεργοποιηµένη την Εφεδρική λήψη φαξ ή εάν για κάποιο λόγο το φαξ δεν
είχε αποθηκευτεί στη µνήµη (για παράδειγµα εάν η µνήµη του HP All-in-One ήταν
πλήρης), θα πρέπει να επικοινωνήσετε µε τον αποστολέα και να του ζητήσετε να
στείλει ξανά το φαξ.

Σφάλµατα 271

http://www.hp.com/support


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την αποκατάσταση των εµπλοκών
χαρτιού, δείτε Αποκατάσταση εµπλοκών χαρτιού.

Για να τοποθετήσετε χαρτί πλήρους µεγέθους
1. Αφαιρέστε το δίσκο εξόδου.

2. Σπρώξτε τον οδηγό πλάτους χαρτιού τελείως στην άκρη.

3. Χτυπήστε ελαφρά µια στοίβα χαρτιού σε επίπεδη επιφάνεια για να
ευθυγραµµιστούν οι άκρες της και στη συνέχεια ελέγξτε τα παρακάτω:
• Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι σκισµένο, σκονισµένο, τσαλακωµένο ή µε

λυγισµένες άκρες.
• Βεβαιωθείτε ότι όλα τα φύλλα της στοίβας είναι του ίδιου µεγέθους και τύπου.
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4. Τοποθετήστε τη στοίβα χαρτιού στο δίσκο εισόδου µε τη στενή άκρη προς τα
εµπρός και την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω. Σύρετε τη στοίβα χαρτιού
εµπρός µέχρι να σταµατήσει.

Προσοχή Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP All-in-One βρίσκεται σε κατάσταση
αναµονής και δεν παράγει ήχο όταν τοποθετείτε χαρτί στο δίσκο εισόδου. Εάν
η συσκευή HP All-in-One επισκευάζει τα δοχεία µελάνης ή είναι
απασχοληµένη µε κάποια εργασία, ο οδηγός χαρτιού στο εσωτερικό της
συσκευής µπορεί να µην είναι στη θέση του. Υπάρχει κίνδυνος να σπρώξετε
πολύ το χαρτί, µε αποτέλεσµα το HP All-in-One να αποβάλει λευκές σελίδες.

Συµβουλή Εάν χρησιµοποιείτε letterhead, τοποθετήστε πρώτα το επάνω
µέρος της σελίδας µε την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω. Για περισσότερη
βοήθεια σχετικά µε την τοποθέτηση χαρτιού πλήρους µεγέθους και letterhead,
ανατρέξτε στο διάγραµµα επάνω στη βάση του δίσκου εισόδου.

5. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα µέσα µέχρι να σταµατήσει στην άκρη
του χαρτιού.
Μην φορτώνετε υπερβολικά το δίσκο εισόδου. Βεβαιωθείτε ότι η στοίβα χαρτιού
χωρά στο δίσκο εισόδου και δεν ξεπερνά το επάνω άκρο του οδηγού πλάτους
χαρτιού.
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6. Επανατοποθετήστε το δίσκο εξόδου.

7. Σηκώστε την προέκταση του δίσκου προς το µέρος σας.

Σηµείωση Όταν χρησιµοποιείτε χαρτί µεγέθους legal, αφήνετε την
προέκταση του δίσκου κλειστή.

Για να επανεκτυπώσετε φαξ από τη µνήµη από τον πίνακα ελέγχου
1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
2. Πατήστε Ρύθµιση.
3. Πατήστε 6 και στη συνέχεια 5.

Έτσι µπορείτε να επιλέξετε το Εργαλεία και, στη συνέχεια, το Επαν/ση φαξ απ/
µένων στη µν..
Τα φαξ εκτυπώνονται στην αντίστροφη σειρά από αυτήν µε την οποία λήφθηκαν,
µε πρώτο το φαξ που ελήφθη πιο πρόσφατα.

4. Εάν θέλετε να διακόψετε την επανεκτύπωση των φαξ που βρίσκονται στη µνήµη,
πατήστε Άκυρο.

Αιτία: Το έγγραφο που αντιγράφετε έχει υπερβεί τη µνήµη της συσκευής
HP All-in-One.

Λύση: ∆οκιµάστε να δηµιουργήσετε λιγότερα αντίγραφα ή, στην περίπτωση
πολυσέλιδου εγγράφου, αντιγράψτε λιγότερες σελίδες τη φορά.

Βλάβη σαρωτή
Αιτία: Η συσκευή HP All-in-One είναι απασχοληµένη ή κάποια άγνωστη αιτία
διέκοψε τη σάρωση.

Κεφάλαιο 12

274 Αντιµετώπιση προβληµάτων



Λύση: Απενεργοποιήστε τη συσκευή HP All-in-One και ενεργοποιήστε την ξανά.
Επανεκκινήστε τον υπολογιστή και δοκιµάστε και πάλι τη σάρωση.

Μηνύµατα αρχείου
Ακολουθεί µια λίστα µε τα µηνύµατα σφάλµατος που σχετίζονται µε αρχεία:
• Σφάλµα κατά την ανάγνωση ή την εγγραφή του αρχείου
• Ο τύπος αρχείου δεν υποστηρίζεται
• Μη έγκυρο όνοµα αρχείου
• Υποστηριζόµενοι τύποι αρχείων για το HP All-in-One

Σφάλµα κατά την ανάγνωση ή την εγγραφή του αρχείου
Αιτία: Το λογισµικό HP All-in-One δεν µπόρεσε να ανοίξει ή να αποθηκεύσει το
αρχείο.

Λύση: Ελέγξτε εάν έχετε πληκτρολογήσει το σωστό όνοµα φακέλου και αρχείου.

Ο τύπος αρχείου δεν υποστηρίζεται
Αιτία: Το λογισµικό HP All-in-One δεν αναγνώρισε ή δεν υποστηρίζει τον τύπο
αρχείου της εικόνας που προσπαθείτε να ανοίξετε ή να αποθηκεύσετε. Εάν η
επέκταση αρχείου δείχνει υποστηριζόµενο τύπο αρχείου, το αρχείο µπορεί να είναι
κατεστραµµένο.

Λύση: Ανοίξτε το αρχείο από άλλη εφαρµογή και αποθηκεύστε το σε µορφή που
να αναγνωρίζεται από το λογισµικό HP All-in-One.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις υποστηριζόµενες µορφές αρχείων,
δείτε Υποστηριζόµενοι τύποι αρχείων για το HP All-in-One.

Μη έγκυρο όνοµα αρχείου
Αιτία: Το όνοµα αρχείου που εισάγατε δεν είναι έγκυρο.

Λύση: Βεβαιωθείτε ότι δεν χρησιµοποιείτε µη έγκυρα σύµβολα στο όνοµα του
αρχείου.

Υποστηριζόµενοι τύποι αρχείων για το HP All-in-One
Το λογισµικό HP All-in-One αναγνωρίζει τις ακόλουθες µορφές αρχείων: BMP, DCX, FPX,
GIF, JPG, PCD, PCX και TIF.

Γενικά µηνύµατα χρήστη
Ακολουθεί µια λίστα µε τα µηνύµατα που σχετίζονται µε κοινά σφάλµατα χρήστη:

• ∆εν είναι δυνατή η περικοπή
• Το φαξ που κλήθηκε είναι κατειληµµένο
• Αποσυνδέθηκε
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• Χωρίς επιλογές σάρωσης
• ∆εν υποστηρίζεται
• Η συσκευή λήψης φαξ δεν απάντησε
• Η συσκευή λήψης φαξ δεν υποστηρίζει χρώµα

∆εν είναι δυνατή η περικοπή
Αιτία: Ο υπολογιστής δεν έχει αρκετή µνήµη.

Λύση: Κλείστε όλες τις εφαρµογές που δεν χρειάζεστε. Αυτό περιλαµβάνει
εφαρµογές που τρέχουν στο παρασκήνιο, όπως προγράµµατα προστασίας οθόνης
και ελέγχου ιών. (Εάν απενεργοποιήσετε το πρόγραµµα ελέγχου ιών, θυµηθείτε να
το ενεργοποιήσετε, όταν ολοκληρώσετε την ενέργεια αυτή.) ∆οκιµάστε να
επανεκκινήσετε τον υπολογιστή για να διαγράψετε τα περιεχόµενα της µνήµης.
Μπορεί να χρειαστεί να αγοράσετε περισσότερη µνήµη RAM. Ανατρέξτε στην
τεκµηρίωση που συνοδεύει τον υπολογιστή σας.

Αιτία: Για σάρωση, θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 50 MB ελεύθερα στο
σκληρό δίσκο του υπολογιστή.

Λύση: Αδειάστε τον Κάδο Ανακύκλωσης στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή.
Μπορεί επίσης να χρειαστεί να διαγράψετε αρχεία από το σκληρό δίσκο.

Το φαξ που κλήθηκε είναι κατειληµµένο
Αιτία: Ο αριθµός φαξ που προσπαθήσατε να καλέσετε είναι κατειληµµένος.

Λύση: Περιµένετε και δοκιµάστε να στείλετε το φαξ αργότερα.

Αποσυνδέθηκε
Αιτία: Η εµφάνιση του µηνύµατος σφάλµατος Αποσυνδέθηκε µπορεί να οφείλεται
σε διάφορες συνθήκες.
• Ο υπολογιστής δεν είναι ενεργοποιηµένος.
• Ο υπολογιστής δεν είναι συνδεδεµένος µε το HP All-in-One.
• Το λογισµικό HP που συνόδευε τη συσκευή HP All-in-One δεν έχει εγκατασταθεί

σωστά.
• Το λογισµικό HP έχει εγκατασταθεί, αλλά δεν εκτελείται.

Λύση: Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής είναι ενεργοποιηµένος και συνδεδεµένος µε
το HP All-in-One. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει το λογισµικό που
συνόδευε το HP All-in-One.

Χωρίς επιλογές σάρωσης
Αιτία: ∆εν εγκαταστήσατε το λογισµικό που συνόδευε τη συσκευή HP All-in-One ή
το λογισµικό δε λειτουργεί.
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Λύση: Βεβαιωθείτε ότι το λογισµικό είναι εγκατεστηµένο και εκτελείται. Για
περισσότερες πληροφορίες, δείτε την Αφίσα εγκατάστασης που συνόδευε τη
συσκευή HP All-in-One.

∆εν υποστηρίζεται
Αιτία: Προσπαθήσατε να στείλετε έγχρωµο φαξ από τη µνήµη. Η συσκευή
HP All-in-One δεν υποστηρίζει αυτή τη διαδικασία.

Λύση: ∆οκιµάστε να στείλετε το έγχρωµο φαξ κανονικά και όχι από τη µνήµη.

Η συσκευή λήψης φαξ δεν απάντησε
Αιτία: Η συσκευή λήψης φαξ δεν είναι συνδεδεµένη, ενεργοποιηµένη ή λειτουργική
ή δεν έχει ρυθµιστεί έτσι, ώστε να απαντά αυτόµατα σε εισερχόµενα φαξ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την αντιµετώπιση προβληµάτων φαξ, δείτε
Αντιµετώπιση προβληµάτων φαξ.

Λύση: ∆οκιµάστε να στείλετε το φαξ αργότερα. Εάν το πρόβληµα εξακολουθεί,
δοκιµάστε να επικοινωνήσετε µε τον ιδιοκτήτη του αριθµού φαξ.

Η συσκευή λήψης φαξ δεν υποστηρίζει χρώµα
Αιτία: ∆οκιµάσατε να στείλετε έγχρωµο φαξ σε συσκευή που δεν υποστηρίζει
χρώµα.

Λύση: Η συσκευή HP All-in-One σάς ειδοποιεί για αυτή την κατάσταση και
αποστέλλει το έγχρωµο φαξ ασπρόµαυρα.

Μηνύµατα χαρτιού
Ακολουθεί µια λίστα µε µηνύµατα σφάλµατος που σχετίζονται µε το χαρτί:

• ∆εν είναι δυνατή η τοποθέτηση χαρτιού από το δίσκο εισόδου
• Η µελάνη στεγνώνει
• Χωρίς χαρτί
• Εµπλοκή χαρτιού, λάθος τροφοδοσία ή µπλοκαρισµένος φορέας δοχείων µελάνης
• Ασυµφωνία χαρτιού
• Λάθος πλάτος χαρτιού

∆εν είναι δυνατή η τοποθέτηση χαρτιού από το δίσκο εισόδου
Αιτία: ∆εν υπάρχει αρκετό χαρτί στο δίσκο εισόδου.

Λύση: Εάν η συσκευή HP All-in-One δεν έχει χαρτί ή εάν έχουν αποµείνει µόνο
µερικά φύλλα, τοποθετήστε περισσότερο χαρτί στο δίσκο εισόδου. Εάν υπάρχει χαρτί
στο δίσκο εισόδου, αφαιρέστε το, στοιβάξτε το πάνω σε µια επίπεδη επιφάνεια και
ξανατοποθετήστε το στο δίσκο. Για να συνεχίσετε µε την εργασία εκτύπωσης,
πατήστε OK στον πίνακα ελέγχου της συσκευής HP All-in-One.
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Η µελάνη στεγνώνει
Αιτία: Οι διαφάνειες και κάποια άλλα µέσα απαιτούν χρόνο στεγνώµατος
περισσότερο από το συνηθισµένο.
Λύση: Αφήστε το φύλλο στο δίσκο εξόδου, έως ότου εξαφανιστεί το µήνυµα. Εάν
είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε το εκτυπωµένο φύλλο πριν εξαφανιστεί το µήνυµα,
κρατήστε το από την κάτω µεριά ή τις άκρες και τοποθετήστε το σε µια επίπεδη
επιφάνεια για να στεγνώσει.

Χωρίς χαρτί
Αιτία: ∆εν υπάρχει αρκετό χαρτί στο δίσκο εισόδου.

Λύση: Εάν η συσκευή HP All-in-One δεν έχει χαρτί ή εάν έχουν αποµείνει µόνο
µερικά φύλλα, τοποθετήστε περισσότερο χαρτί στο δίσκο εισόδου. Εάν υπάρχει χαρτί
στο δίσκο εισόδου, αφαιρέστε το, στοιβάξτε το πάνω σε µια επίπεδη επιφάνεια και
ξανατοποθετήστε το στο δίσκο. Για να συνεχίσετε µε την εργασία εκτύπωσης,
πατήστε OK στον πίνακα ελέγχου της συσκευής HP All-in-One.

Αιτία: Η πίσω θύρα είναι απενεργοποιηµένη στο HP All-in-One.

Λύση: Εάν έχετε αφαιρέσει την πίσω θύρα για να πραγµατοποιήσετε απεµπλοκή
χαρτιού, τοποθετήστε την ξανά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την αποκατάσταση των εµπλοκών
χαρτιού, δείτε Αποκατάσταση εµπλοκών χαρτιού.

Εµπλοκή χαρτιού, λάθος τροφοδοσία ή µπλοκαρισµένος φορέας δοχείων
µελάνης

Αιτία: Παρουσιάστηκε εµπλοκή χαρτιού στη συσκευή HP All-in-One ή στον
αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων.

Λύση: Αποκαταστήστε την εµπλοκή χαρτιού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την αποκατάσταση των εµπλοκών
χαρτιού, δείτε Αποκατάσταση εµπλοκών χαρτιού.

Προσοχή Η προσπάθεια απεµπλοκής χαρτιού από το µπροστινό µέρος της
συσκευής HP All-in-One µπορεί να καταστρέψει το µηχανισµό εκτύπωσης. Η
απεµπλοκή χαρτιού πρέπει να γίνεται πάντα από την πίσω θύρα.

Αιτία: Ο φορέας του δοχείου µελάνης είναι µπλοκαρισµένος.

Λύση: Ανοίξτε τη θύρα πρόσβασης του δοχείου µελάνης για να αποκτήσετε
πρόσβαση στο φορέα των δοχείων µελάνης. Αφαιρέσετε οποιαδήποτε αντικείµενα
εµποδίζουν το φορέα των δοχείων µελάνης, συµπεριλαµβανοµένων υλικών
συσκευασίας. Απενεργοποιήστε τη συσκευή HP All-in-One και ενεργοποιήστε τη και
πάλι.
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Ασυµφωνία χαρτιού
Αιτία: Η ρύθµιση εκτύπωσης για την εργασία εκτύπωσης δεν συµφωνεί µε τον τύπο
ή το µέγεθος χαρτί που είναι τοποθετηµένο στη συσκευή HP All-in-One.
Λύση: Αλλάξτε τη ρύθµιση εκτύπωσης ή τοποθετήστε το κατάλληλο χαρτί στο δίσκο
εισόδου.

Για να αλλάξετε τις ρυθµίσεις εκτύπωσης για την τρέχουσα εργασία εκτύπωσης
1. Στο µενού Αρχείο στην εφαρµογή λογισµικού, κάντε κλικ στην επιλογή

Εκτύπωση.
2. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP All-in-One είναι ο προεπιλεγµένος εκτυπωτής.
3. Κάντε κλικ στο κουµπί που ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες.

Ανάλογα µε την εφαρµογή λογισµικού που χρησιµοποιείτε, το συγκεκριµένο
κουµπί µπορεί να ονοµάζεται Ιδιότητες, Επιλογές, Ρύθµιση εκτυπωτή,
Εκτυπωτής ή Προτιµήσεις.

4. Πραγµατοποιήστε αλλαγές στις ρυθµίσεις εκτύπωσης και κάντε κλικ στην επιλογή
OK.

5. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση ή OK στο πλαίσιο διαλόγου Εκτύπωση για
να εκτυπώσετε την εργασία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την επιλογή χαρτιού, δείτε Πληροφορίες
προδιαγραφών για υποστηριζόµενα µέσα.

Λάθος πλάτος χαρτιού
Αιτία: Η αποστολή φαξ απαιτεί χαρτί µεγέθους letter, A4 ή legal.

Λύση: Τοποθετήστε χαρτί µεγέθους letter, A4 ή legal στο δίσκο εισόδου.

Αιτία: Η ρύθµιση εκτύπωσης για την εργασία εκτύπωσης δεν συµφωνεί µε το χαρτί
που είναι τοποθετηµένο στη συσκευή HP All-in-One.

Λύση: Αλλάξτε τη ρύθµιση εκτύπωσης ή τοποθετήστε το κατάλληλο χαρτί στο δίσκο
εισόδου.

Για να αλλάξετε τις ρυθµίσεις εκτύπωσης για την τρέχουσα εργασία εκτύπωσης
1. Στο µενού Αρχείο στην εφαρµογή λογισµικού, κάντε κλικ στην επιλογή

Εκτύπωση.
2. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP All-in-One είναι ο προεπιλεγµένος εκτυπωτής.
3. Κάντε κλικ στο κουµπί που ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες.

Ανάλογα µε την εφαρµογή λογισµικού που χρησιµοποιείτε, το συγκεκριµένο
κουµπί µπορεί να ονοµάζεται Ιδιότητες, Επιλογές, Ρύθµιση εκτυπωτή,
Εκτυπωτής ή Προτιµήσεις.

4. Πραγµατοποιήστε αλλαγές στις ρυθµίσεις εκτύπωσης και κάντε κλικ στην επιλογή
OK.

5. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση ή OK στο πλαίσιο διαλόγου Εκτύπωση για
να εκτυπώσετε την εργασία.
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την επιλογή χαρτιού, δείτε Πληροφορίες
προδιαγραφών για υποστηριζόµενα µέσα.

Μηνύµατα τροφοδοσίας και σύνδεσης
Ακολουθεί µια λίστα µε µηνύµατα σφάλµατος που σχετίζονται µε την τροφοδοσία και τη
σύνδεση:

• Ο έλεγχος επικοινωνίας απέτυχε
• Η HP All-in-One δεν βρέθηκε
• Μη κατάλληλος τερµατισµός
• Η αµφίδροµη επικοινωνία χάθηκε

Ο έλεγχος επικοινωνίας απέτυχε
Αιτία: Το HP All-in-One είναι απενεργοποιηµένο.

Λύση: Κοιτάξτε στην οθόνη στη συσκευή HP All-in-One. Εάν η οθόνη είναι κενή και
το κουµπί Λειτουργία δεν είναι αναµµένο, το HP All-in-One είναι απενεργοποιηµένο.
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι καλά συνδεδεµένο στο HP All-in-One
και σε πρίζα. Πατήστε το κουµπί Λειτουργία για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή
HP All-in-One.

Αιτία: Η συσκευή HP All-in-One δεν είναι συνδεδεµένη µε τον υπολογιστή.

Λύση: Εάν η συσκευή HP All-in-One δεν έχει συνδεθεί σωστά µε τον υπολογιστή,
µπορεί να εµφανιστούν σφάλµατα επικοινωνίας. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB
είναι καλά συνδεδεµένο στη συσκευή HP All-in-One και στον υπολογιστή, όπως
εικονίζεται παρακάτω.

Η HP All-in-One δεν βρέθηκε
Αιτία: Το καλώδιο USB δεν έχει συνδεθεί σωστά.
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Λύση: Εάν η συσκευή HP All-in-One δεν έχει συνδεθεί σωστά µε τον υπολογιστή,
µπορεί να εµφανιστούν σφάλµατα επικοινωνίας. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB
είναι καλά συνδεδεµένο στη συσκευή HP All-in-One και στον υπολογιστή, όπως
εικονίζεται παρακάτω.

Μη κατάλληλος τερµατισµός
Αιτία: Την τελευταία φορά που χρησιµοποιήθηκε η συσκευή HP All-in-One, η
λειτουργία της δεν τερµατίστηκε σωστά. Εάν η συσκευή HP All-in-One
απενεργοποιηθεί διακόπτοντας την τροφοδοσία σε ένα πολύπριζο, µπορεί να
προκληθεί βλάβη στη συσκευή.
Λύση: Πατήστε το κουµπί Λειτουργία που βρίσκεται στον πίνακα ελέγχου της
συσκευής HP All-in-One για να την ενεργοποιήσετε και να την απενεργοποιήσετε.

Η αµφίδροµη επικοινωνία χάθηκε
Αιτία: Το HP All-in-One είναι απενεργοποιηµένο.

Λύση: Κοιτάξτε στην οθόνη στη συσκευή HP All-in-One. Εάν η οθόνη είναι κενή και
το κουµπί Λειτουργία δεν είναι αναµµένο, το HP All-in-One είναι απενεργοποιηµένο.
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι καλά συνδεδεµένο στο HP All-in-One
και σε πρίζα. Πατήστε το κουµπί Λειτουργία για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή
HP All-in-One.

Αιτία: Η συσκευή HP All-in-One δεν είναι συνδεδεµένη µε τον υπολογιστή.
Λύση: Εάν η συσκευή HP All-in-One δεν έχει συνδεθεί σωστά µε τον υπολογιστή,
µπορεί να εµφανιστούν σφάλµατα επικοινωνίας. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB
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είναι καλά συνδεδεµένο στη συσκευή HP All-in-One και στον υπολογιστή, όπως
εικονίζεται παρακάτω.

Μηνύµατα δοχείων µελάνης
Ακολουθεί µια λίστα µηνυµάτων που σχετίζονται µε σφάλµατα δοχείων µελάνης:
• Χαµηλό επίπεδο µελάνης
• Χρειάζεται ευθυγράµµιση ή η ευθυγράµµιση απέτυχε
• Το δοχείο µελάνης λείπει, έχει τοποθετηθεί λάθος ή δεν είναι κατάλληλο για τη

συσκευή σας

Χαµηλό επίπεδο µελάνης
Αιτία: Ένα ή και τα δύο δοχεία µελάνης δεν έχουν µελάνη.

Λύση: Ελέγξτε τα εκτιµώµενα επίπεδα µελάνης των δοχείων. Εάν το επίπεδο των
δοχείων µελάνης είναι χαµηλό ή τα δοχεία είναι άδεια, πρέπει να τα αντικαταστήσετε.

Σηµείωση Το HP All-in-One µπορεί να εντοπίσει µόνο τα επίπεδα µελάνης για
γνήσια δοχεία µελάνης HP. Τα επίπεδα µελάνης σε δοχεία που έχουν
επαναπληρωθεί ή έχουν χρησιµοποιηθεί σε άλλες συσκευές ενδέχεται να µην
εµφανίζονται µε ακρίβεια.

Εάν υπάρχει µελάνη στα δοχεία αλλά εξακολουθείτε να αντιµετωπίζετε πρόβληµα,
εκτυπώστε µια αναφορά ελέγχου λειτουργίας για να δείτε εάν υπάρχει πρόβληµα στα
δοχεία µελάνης. Εάν η αναφορά ελέγχου λειτουργίας εµφανίσει πρόβληµα, καθαρίστε
τα δοχεία µελάνης. Εάν το πρόβληµα εξακολουθεί, ίσως πρέπει να αντικαταστήσετε
τα δοχεία µελάνης.

Σηµείωση Μην αφαιρέσετε το παλιό δοχείο µελάνης, έως ότου έχετε ένα νέο
διαθέσιµο.
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα δοχεία µελάνης, ανατρέξτε στο θέµα
Αντιµετώπιση προβληµάτων δοχείων µελάνης.

Χρειάζεται ευθυγράµµιση ή η ευθυγράµµιση απέτυχε
Αιτία: Στο δίσκο εισόδου έχει τοποθετηθεί λάθος τύπος χαρτιού.

Λύση: Εάν κατά την ευθυγράµµιση των δοχείων µελάνης υπήρχε έγχρωµο χαρτί
τοποθετηµένο στο δίσκο εισόδου, η ευθυγράµµιση θα αποτύχει. Τοποθετήστε απλό
λευκό αχρησιµοποίητο χαρτί µεγέθους letter ή A4 στο δίσκο εισόδου και δοκιµάστε
την ευθυγράµµιση ξανά. Εάν η ευθυγράµµιση αποτύχει ξανά, ίσως ο αισθητήρας ή
το δοχεία µελάνης να είναι ελαττωµατικά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την υποστήριξη και την εγγύηση,
επισκεφθείτε την τοποθεσία της HP στο Web, στη διεύθυνση www.hp.com/support.
Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε χώρα/περιοχή και κάντε κλικ στο Επικοινωνία µε την
HP για πληροφορίες σχετικά µε την κλήση τεχνικής υποστήριξης.

Αιτία: Η προστατευτική ταινία καλύπτει τα δοχεία µελάνης.

Λύση: Ελέγξτε κάθε δοχείο µελάνης. Η ταινία µπορεί να αφαιρέθηκε από τις
χάλκινες επαφές, αλλά µπορεί να καλύπτει ακόµα τα ακροφύσια µελάνης. Εάν η ταινία
καλύπτει τα ακροφύσια µελάνης, αφαιρέστε την προσεκτικά από τα δοχεία µελάνης.
Μην αγγίζετε τα ακροφύσια µελάνης ή τις χάλκινες επαφές.

1 Χάλκινες επαφές

2 Πλαστική ταινία µε ροζ προεξοχή (πρέπει να αφαιρεθεί πριν την εγκατάσταση)

3 Ακροφύσια µελάνης κάτω από την ταινία

Εισαγάγετε ξανά τα δοχεία µελάνης και βεβαιωθείτε ότι έχουν εισαχθεί πλήρως και
ότι έχουν ασφαλίσει στη θέση τους.
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Αιτία: Οι επαφές πάνω δοχείο µελάνης δεν ακουµπούν τις επαφές µέσα στο δοχείο
µελάνης.

Λύση: Αφαιρέστε και εισαγάγετε ξανά τα δοχεία µελάνης. Βεβαιωθείτε ότι έχουν
εισαχθεί πλήρως και ότι έχουν ασφαλίσει στη θέση τους.

Αιτία: Το δοχείο µελάνης ή ο αισθητήρας είναι ελαττωµατικά.
Λύση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την υποστήριξη και την εγγύηση,
επισκεφθείτε την τοποθεσία της HP στο Web, στη διεύθυνση www.hp.com/support.
Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε χώρα/περιοχή και κάντε κλικ στο Επικοινωνία µε την
HP για πληροφορίες σχετικά µε την κλήση τεχνικής υποστήριξης.

Αιτία: Εγκαταστήσατε νέα δοχεία µελάνης που ενδέχεται να χρειάζονται
ευθυγράµµιση.

Λύση: Για να διασφαλίσετε άριστη ποιότητα εκτύπωσης, πρέπει να ευθυγραµµίσετε
τα δοχεία µελάνης. Αφού εισαγάγετε ένα νέο δοχείο µελάνης, τοποθετήστε απλό
λευκό αχρησιµοποίητο χαρτί µεγέθους letter ή A4 στο δίσκο εισόδου και στη συνέχεια
πατήστε OK στον πίνακα ελέγχου. Η συσκευή HP All-in-One εκτυπώνει ένα φύλλο
ευθυγράµµισης δοχείων µελάνης και ευθυγραµµίζει τα δοχεία. Ανακυκλώστε ή
πετάξτε τη σελίδα.

Εάν η σελίδα ευθυγράµµισης εκτυπώνεται σωστά, µε πράσινα σηµεία ελέγχου σε
κάθε γραµµή, αλλά το πρόβληµα ευθυγράµµισης εξακολουθεί, µπορείτε να
διαγράψετε το µήνυµα πατώντας OK και Ρύθµιση ταυτόχρονα.

Εάν το σφάλµα ευθυγράµµισης εξακολουθεί και δεν µπορείτε να το αποκαταστήσετε,
το δοχείο µελάνης ενδέχεται να είναι ελαττωµατικό. Επικοινωνήστε µε την HP για
υποστήριξη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την υποστήριξη και την εγγύηση,
επισκεφθείτε την τοποθεσία της HP στο Web, στη διεύθυνση www.hp.com/support.
Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε χώρα/περιοχή και κάντε κλικ στο Επικοινωνία µε την
HP για πληροφορίες σχετικά µε την κλήση τεχνικής υποστήριξης.

Το δοχείο µελάνης λείπει, έχει τοποθετηθεί λάθος ή δεν είναι κατάλληλο για τη
συσκευή σας

Αιτία: Το δοχείο µελάνης λείπει.

Λύση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα δοχεία µελάνης, ανατρέξτε στο
θέµα Αντιµετώπιση προβληµάτων δοχείων µελάνης.

Αιτία: Ένα ή και τα δύο δοχεία µελάνης δεν είναι εγκατεστηµένα ή είναι
εγκατεστηµένα µε λάθος τρόπο.

Λύση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα δοχεία µελάνης, ανατρέξτε στο
θέµα Αντιµετώπιση προβληµάτων δοχείων µελάνης.

Αιτία: Η προστατευτική ταινία καλύπτει τα δοχεία µελάνης.

Λύση: Ελέγξτε κάθε δοχείο µελάνης. Η ταινία µπορεί να αφαιρέθηκε από τις
χάλκινες επαφές, αλλά µπορεί να καλύπτει ακόµα τα ακροφύσια µελάνης. Εάν η ταινία
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καλύπτει τα ακροφύσια µελάνης, αφαιρέστε την προσεκτικά από τα δοχεία µελάνης.
Μην αγγίζετε τα ακροφύσια µελάνης ή τις χάλκινες επαφές.

1 Χάλκινες επαφές

2 Πλαστική ταινία µε ροζ προεξοχή (πρέπει να αφαιρεθεί πριν την εγκατάσταση)

3 Ακροφύσια µελάνης κάτω από την ταινία

Αιτία: Το δοχείο µελάνης είναι ελαττωµατικό ή δεν προορίζεται για χρήση µε αυτή
τη συσκευή.

Λύση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την υποστήριξη και την εγγύηση,
επισκεφθείτε την τοποθεσία της HP στο Web, στη διεύθυνση www.hp.com/support.
Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε χώρα/περιοχή και κάντε κλικ στο Επικοινωνία µε την
HP για πληροφορίες σχετικά µε την κλήση τεχνικής υποστήριξης.
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13 Παραγγελία αναλωσίµων
Μπορείτε να παραγγείλετε προϊόντα HP, όπως συνιστώµενους τύπους χαρτιού και
δοχεία µελάνης, ηλεκτρονικά από την τοποθεσία web της HP.

Αυτή η ενότητα περιλαµβάνει τα παρακάτω θέµατα:

• Παραγγελία χαρτιού ή άλλων µέσων
• Παραγγελία δοχείων µελάνης
• Παραγγελία άλλων αναλωσίµων

Παραγγελία χαρτιού ή άλλων µέσων
Για να παραγγείλετε χαρτιά και άλλο εξοπλισµό HP, όπως Φωτογραφικό χαρτί ανώτερης
ποιότητας HP ή Χαρτί HP All-in-One, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/learn/
suresupply. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε χώρα/περιοχή, ακολουθήστε τις οδηγίες για να
επιλέξετε το προϊόν σας και κάντε κλικ σε έναν από τους συνδέσµους αγοράς στη σελίδα.

Παραγγελία δοχείων µελάνης
Για λίστα των αριθµών παραγγελίας δοχείων µελάνης, ανατρέξτε στο οπισθόφυλλο αυτού
του οδηγού. Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε το λογισµικό που συνοδεύει τη
συσκευή HP All-in-One για να βρείτε τον αριθµό αναπαραγγελίας για όλα τα δοχεία
µελάνης. Μπορείτε να παραγγείλετε δοχεία µελάνης ηλεκτρονικά, από την τοποθεσία
web της HP. Επιπλέον, µπορείτε να επικοινωνήσετε µε έναν τοπικό µεταπωλητή της HP
για να βρείτε ποιοι είναι οι σωστοί αριθµοί αναπαραγγελίας δοχείων µελάνης για τη
συσκευή σας και να αγοράσετε δοχεία µελάνης.

Για να παραγγείλετε χαρτιά και άλλο εξοπλισµό HP, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
www.hp.com/learn/suresupply. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε χώρα/περιοχή, ακολουθήστε
τις οδηγίες για να επιλέξετε το προϊόν σας και κάντε κλικ σε έναν από τους συνδέσµους
αγοράς στη σελίδα.

Σηµείωση Η ηλεκτρονική παραγγελία δοχείων µελάνης δεν υποστηρίζεται σε όλες
τις χώρες/περιοχές. Εάν δεν υποστηρίζεται στη χώρα/περιοχή σας, επικοινωνήστε µε
έναν τοπικό µεταπωλητή της HP για πληροφορίες σχετικά µε την αγορά δοχείων
µελάνης.

Για να παραγγείλετε δοχεία µελάνης µέσω του λογισµικού Κέντρο λειτουργιών HP
1. Στο Κέντρο λειτουργιών HP κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθµίσεις, τοποθετήστε το

δείκτη στη επιλογή Ρυθµίσεις εκτύπωσης και κάντε κλικ στο Εργαλειοθήκη
εκτυπωτή.

Σηµείωση Μπορείτε επίσης να ανοίξετε την Εργαλειοθήκη εκτυπωτή από το
πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες εκτύπωσης. Στο πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες
εκτύπωσης, κάντε κλικ στην καρτέλα Υπηρεσίες και στη συνέχεια κάντε κλικ
στην καρτέλα Εκτέλεση εργασιών σέρβις σε αυτήν τη συσκευή.

2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Εκτιµώµενα επίπεδα µελάνης.
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3. Κάντε κλικ στο Πληροφορίες παραγγελίας δοχείων µελάνης.
Εµφανίζονται οι αριθµοί αναπαραγγελίας για τα δοχεία µελάνης.

4. Κάντε κλικ στην επιλογή Ηλεκτρονική παραγγελία.
Η HP αποστέλλει λεπτοµερείς πληροφορίες για τον εκτυπωτή,
συµπεριλαµβανοµένου του αριθµού µοντέλου, του αριθµού σειράς και των επιπέδων
µελάνης, σε έναν εξουσιοδοτηµένο ηλεκτρονικό µεταπωλητή. Τα αναλώσιµα που
χρειάζεστε είναι προεπιλεγµένα. Μπορείτε να αλλάξετε τις ποσότητες, να προσθέσετε
ή να διαγράψετε στοιχεία και έπειτα να ενεργοποιήσετε τις επιλογές σας.

Παραγγελία άλλων αναλωσίµων
Για να παραγγείλετε άλλα αναλώσιµα, όπως λογισµικό για τη συσκευή HP All-in-One,
ένα αντίγραφο της αφίσας εγκατάστασης ή άλλης έντυπης τεκµηρίωσης, ή άλλα
ανταλλακτικά εξαρτήµατα, καλέστε τον αριθµό τηλεφώνου που αντιστοιχεί στη χώρα/
περιοχή σας.

Χώρα/περιοχή Αριθµός για παραγγελίες

Ανατολική Ασία (εκτός από την Ιαπωνία) 65.272 5300

Αυστραλία 1300 721 147

Ευρώπη +49 180 5 290220 (Γερµανία)
+44 870 606 9081 (Η.Β.)

Νέα Ζηλανδία 0800 441 147

Νότια Αφρική +27 (0)11 8061030

Η.Π.Α. και Καναδάς 1-800-474-6836 (1-800-HP-INVENT)

Για να παραγγείλετε αναλώσιµα σε άλλες χώρες/περιοχές που δεν εµφανίζονται στη
λίστα, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/support. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε χώρα/
περιοχή και κάντε κλικ στο Επικοινωνία µε την HP για πληροφορίες σχετικά µε την
κλήση τεχνικής υποστήριξης.
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14 Εγγύηση και υποστήριξη HP
Η Hewlett-Packard παρέχει υποστήριξη µέσω Internet και τηλεφώνου για το HP All-in-One.
Αυτή η ενότητα περιλαµβάνει τα παρακάτω θέµατα:
• Εγγύηση
• Λήψη υποστήριξης και άλλων πληροφοριών από το Internet
• Πριν καλέσετε την Υποστήριξη πελατών της HP
• Πρόσβαση στον σειριακό αριθµό και στον κωδικό συντήρησης
• Κλήση στη Β. Αµερική κατά τη διάρκεια της περιόδου κάλυψης εγγύησης
• Κλήση σε άλλα µέρη στον κόσµο
• HP Quick Exchange Service (Ιαπωνία)
• Προετοιµασία της συσκευής HP All-in-One για µεταφορά
• Συσκευασία της συσκευής HP All-in-One

Εγγύηση
Για να λάβετε την υπηρεσία επισκευής της HP, πρέπει να επικοινωνήσετε πρώτα µε ένα γραφείο
υποστήριξης της HP ή µε ένα Κέντρο υποστήριξης πελατών της HP για βασική αντιµετώπιση
προβληµάτων. Για τα βήµατα που πρέπει να ακολουθήσετε πριν καλέσετε την Υποστήριξη Πελατών,
δείτε Πριν καλέσετε την Υποστήριξη πελατών της HP.

Σηµείωση Οι πληροφορίες αυτές δεν ισχύουν για τους πελάτες στην Ιαπωνία. Για
πληροφορίες σχετικά µε τις επιλογές επισκευής στην Ιαπωνία, δείτε HP Quick Exchange Service
(Ιαπωνία).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την εγγύηση, ανατρέξτε στην τυπωµένη τεκµηρίωση που
συνόδευε το HP All-in-One.

Αναβαθµίσεις εγγύησης
Ανάλογα µε τη χώρα/περιοχή σας, η HP µπορεί να προσφέρει (έναντι πρόσθετης αµοιβής)
δυνατότητα αναβάθµισης της εγγύησης, η οποία παρατείνει ή ενισχύει τη βασική εγγύηση του
προϊόντος. Οι διαθέσιµες επιλογές περιλαµβάνουν την τηλεφωνική υποστήριξη κατά προτεραιότητα,
την υπηρεσία επιστροφής ή την ανταλλαγή την επόµενη εργάσιµη ηµέρα. Συνήθως, η κάλυψη της
συντήρησης αρχίζει από την ηµεροµηνία αγοράς του προϊόντος και η αγορά πρέπει να έχει γίνει
εντός περιορισµένου χρονικού διαστήµατος από την αγορά του προϊόντος.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα:
• Στις ΗΠΑ, καλέστε 1-866-234-1377 για να συνοµιλήσετε µε έναν σύµβουλο της HP.
• Για χώρες εκτός των ΗΠΑ, καλέσετε τους τοπικούς αντιπροσώπους Υποστήριξης πελατών

της HP. Για εµφάνιση καταλόγου µε τους διεθνείς αριθµούς τηλεφώνων των Κέντρων
υποστήριξης πελατών, δείτε Κλήση σε άλλα µέρη στον κόσµο.

• Επισκεφθείτε την τοποθεσία της HP στο web στο www.hp.com/support. Εάν σας ζητηθεί,
επιλέξτε τη χώρα/περιοχή σας και αναζητήστε τις πληροφορίες εγγύησης.

Λήψη υποστήριξης και άλλων πληροφοριών από το Internet
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την υποστήριξη και την εγγύηση, επισκεφτείτε την
τοποθεσία της HP στο web στη διεύθυνση www.hp.com/support. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε χώρα/
περιοχή και κάντε κλικ στο Επικοινωνία µε την HP για πληροφορίες σχετικά µε την κλήση τεχνικής
υποστήριξης.

Εγγύηση και υποστήριξη HP 289

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


Αυτή η τοποθεσία web προσφέρει επίσης τεχνική υποστήριξη, προγράµµατα οδήγησης,
πληροφορίες παραγγελίας και άλλες επιλογές όπως:
• Να επισκεφθείτε ηλεκτρονικές σελίδες υποστήριξης.
• Να στείλετε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην HP για να λάβετε απαντήσεις στις

ερωτήσεις σας.
• Να επικοινωνήσετε µε έναν τεχνικό της HP µέσω ηλεκτρονικής συνοµιλίας.
• Να ελέγξετε εάν υπάρχουν ενηµερώσεις λογισµικού.
Οι επιλογές υποστήριξης και η διαθεσιµότητα αυτών διαφέρουν ανά προϊόν, χώρα/περιοχή και
γλώσσα.

Πριν καλέσετε την Υποστήριξη πελατών της HP
Στη συσκευή HP All-in-One µπορεί να περιλαµβάνονται και προγράµµατα λογισµικού άλλων
εταιρειών. Εάν αντιµετωπίζετε προβλήµατα µε κάποιο από αυτά τα προγράµµατα, επικοινωνήστε
µε τους τεχνικούς της εταιρείας για την καλύτερη δυνατή τεχνική βοήθεια.

Σηµείωση Οι πληροφορίες αυτές δεν ισχύουν για τους πελάτες στην Ιαπωνία. Για
πληροφορίες σχετικά µε επιλογές σέρβις στην Ιαπωνία, δείτε HP Quick Exchange Service
(Ιαπωνία).

Εάν χρειαστεί να επικοινωνήσετε µε την υποστήριξη πελατών της HP , πριν τηλεφωνήσετε
κάντε τα εξής:
1. Βεβαιωθείτε ότι:

α. Έχετε συνδέσει και ενεργοποιήσει το HP All-in-One.
β. Τα καθορισµένα δοχεία µελάνης έχουν εγκατασταθεί σωστά.
γ. Το συνιστώµενο χαρτί έχει τοποθετηθεί σωστά στο δίσκο εισόδου.

2. Επανεκκινήστε το HP All-in-One:
α. Απενεργοποιήστε τη συσκευή HP All-in-One πατώντας το κουµπί Λειτουργία.
β. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πίσω πλευρά της συσκευής HP All-in-One.
γ. Συνδέστε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας στη συσκευή HP All-in-One.
δ. Ενεργοποιήστε τη συσκευή HP All-in-One πατώντας το κουµπί Λειτουργία.

3. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την υποστήριξη και την εγγύηση, επισκεφτείτε την
τοποθεσία της HP στο web στη διεύθυνση www.hp.com/support. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε
χώρα/περιοχή και κάντε κλικ στο Επικοινωνία µε την HP για πληροφορίες σχετικά µε την κλήση
τεχνικής υποστήριξης.
Ελέγξτε την τοποθεσία της HP στο Web για ενηµερωµένες πληροφορίες ή συµβουλές
αντιµετώπισης προβληµάτων για το HP All-in-One .

4. Εάν εξακολουθείτε να αντιµετωπίζετε προβλήµατα και χρειάζεται να επικοινωνήσετε µε κάποιον
αντιπρόσωπο υποστήριξης πελατών της HP, πραγµατοποιήστε τα παρακάτω:
α. Να έχετε διαθέσιµο το όνοµα της συσκευής HP All-in-One, όπως εµφανίζεται στον πίνακα

ελέγχου.
β. Εκτυπώστε µια αναφορά αυτόµατου ελέγχου.
γ. ∆ηµιουργήστε ένα έγχρωµο αντίγραφο για να το έχετε διαθέσιµο ως δείγµα εκτύπωσης.
δ. Θα πρέπει να είστε έτοιµοι να περιγράψετε το πρόβληµά σας µε λεπτοµέρειες.
ε. Έχετε στη διάθεσή σας τον αριθµό σειράς και το αναγνωριστικό τεχνικής υποστήριξης.

5. Καλέστε την υποστήριξη πελατών της HP. Θα πρέπει να βρίσκεστε κοντά στο HP All-in-One
κατά τη διάρκεια της κλήσης σας.

Σχετικά θέµατα
• Εκτύπωση αναφοράς ελέγχου λειτουργίας
• Πρόσβαση στον σειριακό αριθµό και στον κωδικό συντήρησης
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Πρόσβαση στον σειριακό αριθµό και στον κωδικό συντήρησης
Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε σηµαντικές πληροφορίες, χρησιµοποιώντας το µενού Μενού
Πληροφορίες της συσκευής HP All-in-One.

Σηµείωση Εάν η συσκευή HP All-in-One δεν ενεργοποιείται, µπορείτε να δείτε τον αριθµό
σειράς στην ετικέτα στην πίσω πλευρά. Ο σειριακός αριθµός είναι ο κωδικός 10 χαρακτήρων
στην επάνω αριστερή γωνία της ετικέτας.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον αριθµό σειράς και το αναγνωριστικό τεχνικής
υποστήριξης
1. Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το OK. Με πατηµένο το OK, πατήστε 4. Τότε, θα εµφανιστεί η

επιλογή Μενού Πληροφορίες.
2. Πατήστε  µέχρι να εµφανιστεί η επιλογή Αριθµός µοντέλου και, στη συνέχεια, πατήστε OK.

Θα εµφανιστεί το αναγνωριστικό τεχνικής υποστήριξης.
Σηµειώστε ολόκληρο το αναγνωριστικό τεχνικής υποστήριξης.

3. Πατήστε το Άκυρο και έπειτα το  µέχρι να εµφανιστεί ο Αριθµός σειράς.
4. Πατήστε OK. Εµφανίζεται ο αριθµός σειράς.

Σηµειώστε ολόκληρο τον αριθµό σειράς.
5. Πατήστε Άκυρο, µέχρι να πραγµατοποιήσετε έξοδο από το Μενού Πληροφορίες.

Κλήση στη Β. Αµερική κατά τη διάρκεια της περιόδου κάλυψης
εγγύησης

Καλέστε το 1-800-474-6836 (1-800-HP invent). Η τηλεφωνική υποστήριξη στις Η.Π.Α. και στον
Καναδά είναι διαθέσιµη στα Αγγλικά και στα Ισπανικά 24 ώρες την ηµέρα, 7 ηµέρες την εβδοµάδα
(οι ηµέρες και οι ώρες παροχής της υπηρεσίας µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση). Η
υπηρεσία αυτή παρέχεται δωρεάν κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτεται από την εγγύηση.
Μετά τη λήξη της εγγύησης, ενδέχεται να υπάρξει χρέωση.

Κλήση σε άλλα µέρη στον κόσµο
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την υποστήριξη και την εγγύηση, επισκεφτείτε την
τοποθεσία της HP στο web στη διεύθυνση www.hp.com/support. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε χώρα/
περιοχή και κάντε κλικ στο Επικοινωνία µε την HP για πληροφορίες σχετικά µε την κλήση τεχνικής
υποστήριξης.
Εναλλακτικά, µπορείτε να ζητήσετε από τον προµηθευτή σας τον αριθµό της υπηρεσίας
υποστήριξης της HP για τη χώρα/περιοχή σας.
Η υπηρεσία υποστήριξης είναι δωρεάν κατά την περίοδο που ισχύει η εγγύηση. Ωστόσο, ενδέχεται
να ισχύουν οι τυπικές χρεώσεις υπεραστικών κλήσεων. Σε ορισµένες περιπτώσεις, µπορεί να ισχύει
χρέωση ανά λεπτό, ανά µισό λεπτό ή σταθερή χρέωση ανά συµβάν.
Ως µέρος των διαρκών προσπαθειών µας για τη βελτίωση της υπηρεσίας τηλεφωνικής υποστήριξης,
σας συµβουλεύουµε να επισκέπτεστε την τοποθεσία web σε τακτική βάση για νέες πληροφορίες
σχετικά µε τις λειτουργίες υποστήριξης και την παράδοση.
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HP Quick Exchange Service (Ιαπωνία)

Για οδηγίες σχετικά µε το πώς να συσκευάσετε το προϊόν σας για αντικατάσταση, δείτε Συσκευασία
της συσκευής HP All-in-One.

Προετοιµασία της συσκευής HP All-in-One για µεταφορά
Εάν αφού επικοινωνήσετε µε την υποστήριξη πελατών της HP ή επιστρέψετε στο σηµείο αγοράς,
σας ζητηθεί να αποστείλετε τη συσκευή HP All-in-One για συντήρηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε
αφαιρέσει και κρατήσει τα ακόλουθα αντικείµενα, προτού επιστρέψετε τη συσκευή σας:
• Τα δοχεία µελάνης
• Την πρόσοψη του πίνακα ελέγχου
• Το καλώδιο τροφοδοσίας, το καλώδιο USB και οποιοδήποτε άλλο καλώδιο είναι συνδεδεµένο

µε τη συσκευή HP All-in-One
• Οποιοδήποτε χαρτί είναι τοποθετηµένο στο δίσκο εισόδου
• Αφαιρέστε τυχόν πρωτότυπα που έχετε τοποθετήσει στη συσκευή HP All-in-One
Αυτή η ενότητα περιλαµβάνει τα παρακάτω θέµατα:
• Αφαίρεση των δοχείων µελάνης πριν τη µεταφορά
• Αφαιρέστε την πρόσοψη του πίνακα ελέγχου

Αφαίρεση των δοχείων µελάνης πριν τη µεταφορά
Πριν επιστρέψετε το HP All-in-One, βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει τα δοχεία µελάνης.
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Σηµείωση Οι πληροφορίες αυτές δεν ισχύουν για τους πελάτες στην Ιαπωνία. Για
πληροφορίες σχετικά µε επιλογές σέρβις στην Ιαπωνία, δείτε HP Quick Exchange Service
(Ιαπωνία).

Για να αφαιρέσετε τα δοχεία µελάνης πριν τη µεταφορά
1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή HP All-in-One και περιµένετε µέχρι το δοχείο µελάνης µεταβεί σε

κατάσταση αδράνειας και σταµατήσει να παράγει θόρυβο. Εάν η συσκευή HP All-in-One δεν
ενεργοποιείται, παραλείψτε αυτό το βήµα και προχωρήστε στο βήµα 2.

2. Ανοίξτε τη θύρα πρόσβασης του δοχείου µελάνης.
3. Αφαιρέστε τα δοχεία µελάνης από τις υποδοχές τους.

Σηµείωση Εάν η συσκευή HP All-in-One δεν ενεργοποιείται, µπορείτε να αποσυνδέστε
το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και στη συνέχεια να σύρετε τον φορέα των δοχείων
µελάνης στην ακραία δεξιά θέση τους για να αφαιρέσετε τα δοχεία µελάνης.

4. Τοποθετήστε τα δοχεία µελάνης σε αεροστεγή πλαστική συσκευασία, ώστε να µην στεγνώσουν,
και φυλάξτε τα. Μην τα αποστείλετε µαζί µε τη συσκευή HP All-in-One, εκτός εάν έχετε τέτοια
υπόδειξη από τον αντιπρόσωπο του τµήµατος κλήσεων υποστήριξης πελατών της HP.

5. Κλείστε τη θύρα του φορέα των δοχείων µελάνης και περιµένετε λίγα λεπτά µέχρι να επανέλθει
ο φορέας στην αρχική του θέση (στη αριστερή πλευρά).

Σηµείωση Βεβαιωθείτε ότι ο σαρωτής είναι σε κατάσταση αναµονής και έχει επιστρέψει
στην αρχική του θέση πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή HP All-in-One.

6. Πατήστε το κουµπί Λειτουργία για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή HP All-in-One.

Αφαιρέστε την πρόσοψη του πίνακα ελέγχου
Εκτελέστε τα παρακάτω βήµατα µόλις αφαιρέσετε τα δοχεία µελάνης.

Σηµείωση Οι πληροφορίες αυτές δεν ισχύουν για τους πελάτες στην Ιαπωνία. Για
πληροφορίες σχετικά µε επιλογές σέρβις στην Ιαπωνία, δείτε HP Quick Exchange Service
(Ιαπωνία).

Προσοχή Η συσκευή HP All-in-One πρέπει να είναι αποσυνδεδεµένη από την πρίζα πριν
εκτελέσετε αυτά τα βήµατα.

Προσοχή Η νέα συσκευή αντικατάστασης HP All-in-One δεν θα αποσταλεί µε καλώδιο
τροφοδοσίας. Φυλάξτε το καλώδιο τροφοδοσίας σε ασφαλές µέρος µέχρι να παραλάβετε τη νέα
συσκευή αντικατάστασης HP All-in-One.

Για να αφαιρέσετε την πρόσοψη του πίνακα ελέγχου
1. Πατήστε το κουµπί Λειτουργία για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή HP All-in-One.
2. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και έπειτα από τη συσκευή HP All-in-One.

Μην επιστρέψετε το καλώδιο τροφοδοσίας µε τη συσκευή HP All-in-One.
3. Ανασηκώστε το κάλυµµα του αυτόµατου τροφοδότη εγγράφων (ADF).
4. Αφαιρέστε την πρόσοψη του πίνακα ελέγχου µε τον εξής τρόπο:

α. Βάλτε τα χέρια σας στις δύο πλευρές της πρόσοψης του πίνακα ελέγχου.
β. Για να αφαιρέσετε την πρόσοψη του πίνακα ελέγχου χρησιµοποιήστε την άκρη του

δαχτύλου σας ή ένα λεπτό αντικείµενο στην εγκοπή που υπάρχει στην πάνω δεξιά γωνία
της πρόσοψης.
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5. Φυλάξτε την πρόσοψη του πίνακα ελέγχου. Μην επιστρέψετε την πρόσοψη του πίνακα ελέγχου
µε τη συσκευή HP All-in-One.

Προσοχή Η συσκευή αντικατάστασης HP All-in-One µπορεί να µην συνοδεύεται από
πρόσοψη πίνακα ελέγχου. Φυλάξτε την πρόσοψη του πίνακα ελέγχου σε ασφαλές µέρος
και όταν παραλάβετε τη συσκευή αντικατάστασης HP All-in-One προσαρτήστε την ξανά σε
αυτή. Για να χρησιµοποιήσετε τις λειτουργίες του πίνακα ελέγχου στη συσκευή
αντικατάστασης HP All-in-One, θα πρέπει να προσαρτήσετε την πρόσοψη του πίνακα
ελέγχου.

Σηµείωση ∆είτε την αφίσα εγκατάστασης που συνόδευε τη συσκευή HP All-in-One για
οδηγίες σχετικά µε τον τρόπο προσάρτησης της πρόσοψης του πίνακα ελέγχου. Η συσκευή
αντικατάστασης HP All-in-One µπορεί να συνοδεύεται από οδηγίες σχετικά µε το πώς να
ρυθµίσετε τη συσκευή σας.

Συσκευασία της συσκευής HP All-in-One
Ακολουθήστε αυτά τα βήµατα αφού αφαιρέσετε τα δοχεία µελάνης και την πρόσοψη του πίνακα
ελέγχου και αφού απενεργοποιήσετε και αποσυνδέσετε το HP All-in-One.

Για να συσκευάσετε τη συσκευή HP All-in-One
1. Εάν τα έχετε κρατήσει, χρησιµοποιήστε τα υλικά της αρχικής συσκευασίας ή τα υλικά

συσκευασίας της νέας σας συσκευής για να συσκευάσετε τη συσκευή HP All-in-One για
αποστολή.
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Εάν δεν έχετε τα υλικά αρχικής συσκευασίας, χρησιµοποιήστε άλλα κατάλληλα υλικά. Η βλάβη
κατά τη µεταφορά που προκαλείται από ακατάλληλη συσκευασία και/ή από ακατάλληλη
µεταφορά δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

2. Τοποθετήστε την ετικέτα µεταφοράς για επιστροφή στο εξωτερικό του κουτιού.
3. Συµπεριλάβετε τα παρακάτω αντικείµενα στο κουτί:

• Ολοκληρωµένη περιγραφή των συµπτωµάτων για το τεχνικό προσωπικό (δείγµατα από τα
προβλήµατα στην ποιότητα εκτύπωσης θεωρούνται χρήσιµα).

• Αντίγραφο του δελτίου πωλήσεων ή άλλο αποδεικτικό αγοράς για να αποδείξετε το χρονικό
διάστηµα ισχύος της εγγύησης.

• Το όνοµα, τη διεύθυνση και έναν αριθµό τηλεφώνου όπου βρίσκεστε κατά τη διάρκεια της
ηµέρας.
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15 Τεχνικές πληροφορίες
Σε αυτήν την ενότητα υπάρχουν οι τεχνικές προδιαγραφές και οι πληροφορίες διεθνών κανονισµών
για τη συσκευή HP All-in-One.
• Aπαιτήσεις συστήµατος
• Προδιαγραφές χαρτιού
• Προδιαγραφές εκτύπωσης
• Προδιαγραφές αντιγραφής
• Προδιαγραφές φαξ
• Προδιαγραφές σάρωσης
• Φυσικές προδιαγραφές
• Προδιαγραφές ισχύος
• Προδιαγραφές περιβάλλοντος
• Πρόσθετες προδιαγραφές
• Περιβαλλοντικό πρόγραµµα διαχείρισης προϊόντος
• Κανονισµοί
• Declaration of conformity (European Economic Area)
• HP Officejet J5700 All-in-One series declaration of conformity

Aπαιτήσεις συστήµατος
Σηµείωση Για να δείτε τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά µε τα υποστηριζόµενα
λειτουργικά συστήµατα και απαιτήσεις συστηµάτων, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/
support.

Συµβατότητα λειτουργικού συστήµατος
• Windows 2000, Windows XP, Windows XP x64* (εκδόσεις Professional και Home)
• Mac OS X (10.3, 10.4)
• Linux

Σηµείωση Τα προγράµµατα οδήγησης του εκτυπωτή και του σαρωτή για Windows Server
2003 (τόσο η έκδοση 32 bit όσο και η έκδοση 64 bit) απαιτούν τουλάχιστον επεξεργαστή Intel
Pentium II ή Celeron µε µνήµη RAM 128 MB και 200 MB ελεύθερο χώρο στο σκληρό δίσκο. Τα
προγράµµατα οδήγησης διατίθενται στη διεύθυνση: http://www.hp.com/support/.

Ελάχιστες προδιαγραφές
• Windows 2000: Επεξεργαστής Intel Pentium II ή Celeron, µε µνήµη RAM 128 MB, 280 MB

ελεύθερο χώρο στο σκληρό δίσκο
• Windows XP (32 bit): Επεξεργαστής Intel Pentium II ή Celeron, µε µνήµη RAM 128 MB, 280

MB ελεύθερο χώρο στο σκληρό δίσκο
• Windows XP x64: Επεξεργαστής Intel Pentium II ή Celeron, µε µνήµη RAM 128 MB, 280 MB

ελεύθερο χώρο στο σκληρό δίσκο
• Mac OS X (10.3.8, 10.4.x): 400 MHz Power PC G3 (v10.3.8 και v10.4.x) ή 1.83 GHz Intel Core

Duo (v10.4.x), µνήµη 128 MB, 300 MB ελεύθερο χώρο στο σκληρό δίσκο
• Microsoft Internet Explorer 6.0
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Συνιστώµενες απαιτήσεις
• Windows 2000: Επεξεργαστής Intel Pentium IIΙ ή ταχύτερος, µε µνήµη RAM 256 MB, 500 MB

ελεύθερο χώρο στο σκληρό δίσκο
• Windows XP (32 bit): Επεξεργαστής Intel Pentium IIΙ ή ταχύτερος, µε µνήµη RAM 256 MB, 500

MB ελεύθερο χώρο στο σκληρό δίσκο
• Windows XP x64: Επεξεργαστής Intel Pentium IIΙ ή ταχύτερος, µε µνήµη RAM 256 MB, 500

MB ελεύθερο χώρο στο σκληρό δίσκο
• Mac OS X (10.3.8, 10.4.x): 400 MHz Power PC G3 (v10.3.8 και v10.4.x) ή 1.83 GHz Intel Core

Duo (v10.4.x), µνήµη 256 MB, 600 MB ελεύθερο χώρο στο σκληρό δίσκο
• Microsoft Internet Explorer 6.0 ή νεότερο

Προδιαγραφές χαρτιού
Η ενότητα αυτή περιέχει πληροφορίες σχετικά µε τις προδιαγραφές που αφορούν την χωρητικότητα
του δίσκου χαρτιού, τα µεγέθη χαρτιού και τα περιθώρια εκτύπωσης.
• Χωρητικότητα δίσκου χαρτιού
• Μεγέθη χαρτιού
• Προδιαγραφές περιθωρίου εκτύπωσης

Χωρητικότητα δίσκου χαρτιού

Τύπος Βάρος χαρτιού ∆ίσκος εισόδου1 ∆ίσκος
εξόδου2

∆ίσκος
τροφοδότη
εγγράφων

Απλό χαρτί 16 έως 24 lb. (60
έως 90 gsm)

έως και 100
(χαρτί 75 g/m2)

έως και 50
(χαρτί 75 g/m2)

έως και 35

Χαρτί Legal 20 έως 24 lb. (75
έως 90 gsm)

έως και 100
(χαρτί 75 g/m2)

έως και 50
(χαρτί 75 g/m2)

έως και 20

Κάρτες έως και 110
λίβρες για κάρτες
ευρετηρίου (200
gsm)

40 10 ∆εν ισχύει

Φάκελοι 20 έως 24 λίβρες
(75 έως 90 gsm)

15 10 ∆εν ισχύει

Φιλµ διαφανειών ∆/Ι 25 25 ή λιγότερο ∆εν ισχύει

Ετικέτες ∆/Ι 20 20 ∆εν ισχύει

φωτογραφικό χαρτί
4 x 15,24 cm

έως και 145
λίβρες (236 gsm)

30 10 ∆εν ισχύει

φωτογραφικό χαρτί
8,5 x 27,94 cm

∆/Ι 40 20 ∆εν ισχύει

1 Μέγιστη χωρητικότητα.
2 Η χωρητικότητα του δίσκου εξόδου επηρεάζεται από τον τύπο του χαρτιού και την ποσότητα

µελάνης που χρησιµοποιείτε. Η HP συνιστά να αδειάζετε το δίσκο εξόδου συχνά.
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Μεγέθη χαρτιού

Τύπος Μέγεθος

Paper (Χαρτί) Letter: 216 x 280 mm
A4: 210 x 257mm
Legal: 216 x 356 mm

Φάκελοι U.S. #10: 105 x 241 mm
U.S. #9: 98 x 225 mm
A2: 111 x 146 mm
DL 110 x 220 mm
C6: 114 x 162 mm

Φιλµ διαφανειών Letter: 216 x 279 mm
A4: 210 x 257mm

Φωτογραφικό χαρτί Premium 102 x 152 mm
Letter: 216 x 280 mm
A4: 210 x 257mm

Κάρτες A6: 105 x 148,5 mm
Κάρτα ευρετηρίου 76 x 127 mm
Κάρτα ευρετηρίου 101 x 152 mm

Ετικέτες Letter: 216 x 279 mm
A4: 210 x 257mm

Προσαρµοσµένο 102 x 152 mm έως και 216 x 356 mm

Προδιαγραφές περιθωρίου εκτύπωσης

 Πάνω (µπροστινή
πλευρά)

Κάτω (πίσω
πλευρά)

Αριστερά και δεξιά
περιθώρια

U.S. Letter
U.S. Legal
A4
Φωτογραφικά µέσα

1,8 mm 2 mm 2 mm

U.S. Executive
B5
A5
Κάρτες

1,8 mm 6 mm 2 mm

Φάκελοι 16,5 mm 16,5 mm 3,3 mm

Προδιαγραφές εκτύπωσης
• Ανάλυση: ασπρόµαυρη 1200 x 1200 dpi, βελτιστοποιηµένη έγχρωµη 4800 dpi, 6 µελανών 4800

dpi
• Λειτουργία: Θερµική ψεκασµού drop-on-demand
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• Γλώσσα: Lightweight Imaging Device Interface Language (LIDIL)
• Η ταχύτητα εκτύπωσης διαφέρει ανάλογα µε την πολυπλοκότητα του εγγράφου

Προδιαγραφές αντιγραφής
• Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας
• Έως 100 αντίγραφα από πρωτότυπο (διαφέρει ανάλογα µε το µοντέλο)
• Ψηφιακό ζουµ: από 25 έως 400% (διαφέρει ανά µοντέλο)
• Προσαρµογή στη σελίδα, προεπισκόπηση σάρωσης
• Η ταχύτητα αντιγραφής διαφέρει ανάλογα µε την πολυπλοκότητα του εγγράφου.

Λειτουργία: Τύπος Ανάλυση σάρωσης
(dpi)1

Βέλτιστη Ασπρόµαυρη έως και 600 x 1200

 Έγχρωµη έως και 600 x 1200

Κανονική Ασπρόµαυρη έως και 300 x 300

 Έγχρωµη έως και 300 x 300

Γρήγορη Ασπρόµαυρη έως και 300 x 300

 Έγχρωµη έως και 300 x 300

1 Μέγιστο όριο σε κλίµακα 400%

Προδιαγραφές φαξ
• Ανεξάρτητη δυνατότητα ασπρόµαυρου και έγχρωµου φαξ.
• Μέχρι 110 γρήγορες κλήσεις (ποικίλλει ανάλογα µε το µοντέλο).
• Μνήµη έως 120 σελίδες (ποικίλλει ανάλογα µε το µοντέλο, µε βάση τη δοκιµαστική εικόνα ITU-

T #1 σε τυπική ανάλυση). Οι σελίδες που είναι πιο περίπλοκες ή έχουν υψηλότερη ανάλυση
απαιτούν περισσότερο χρόνο και χρησιµοποιούν περισσότερη µνήµη.

• Μη αυτόµατη αποστολή και λήψη φαξ.
• Αυτόµατη επανανάκληση κατειληµµένου µέχρι 5 φορές (ποικίλλει ανάλογα µε το µοντέλο).
• Αυτόµατη επανάκληση αριθµού που δεν απαντά µία φοράς (ποικίλλει ανάλογα µε το µοντέλο).
• Αναφορές επιβεβαίωσης και δραστηριότητας.
• Φαξ CCITT/ITU Group 3 µε λειτουργία διόρθωσης σφαλµάτων (ECM).
• µετάδοση 33,6 Kbps.
• 3 δευτερόλεπτα/σελίδα στα 33,6 Kbps (µε βάση τη δοκιµαστική εικόνα ITU-T #1 σε τυπική

ανάλυση). Οι πιο σύνθετες σελίδες ή η υψηλότερη ανάλυση θα διαρκέσουν περισσότερο και θα
χρησιµοποιήσουν περισσότερη µνήµη.

• Εντοπισµός κτύπων µε αυτόµατη εναλλαγή σε συσκευή φαξ/τηλεφωνητή.

 Φωτογραφία (dpi) Πολύ
λεπτοµερής
(dpi)

Λεπτοµερής
(dpi)

Τυπική (dpi)

ασπρό-
µαυρη

196 x 203 (8 bit
κλίµακα του γκρι)

300 x 300 196 x 203 196 x 98

Χρώµα 200 x 200 200 x 200 200 x 200 200 x 200
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Προδιαγραφές σάρωσης
• Συµπεριλαµβάνεται πρόγραµµα επεξεργασίας εικόνας (Image editor)
• Ενσωµατωµένο λογισµικό OCR που µετατρέπει αυτόµατα σαρωµένο κείµενο σε επεξεργάσιµο

κείµενο
• Η ταχύτητα σάρωσης διαφέρει ανάλογα µε την πολυπλοκότητα του εγγράφου.
• Περιβάλλον λειτουργίας συµβατό µε το πρότυπο Twain
• Ανάλυση: Οπτική ανάλυση 2400 x 4800 ppi βελτιστοποιηµένη έως 19200 ppi
• Χρώµα: 16 bit ανά RGB χρώµατος, σύνολο 48 bit
• Μέγιστο µέγεθος σάρωσης από τη γυάλινη επιφάνεια: 216 x 297 mm

Φυσικές προδιαγραφές
• Ύψος: 236 mm
• Πλάτος: 456 mm
• Βάθος: 326 mm
• Βάρος: 7,66 kg

Προδιαγραφές ισχύος
• Μέγιστη κατανάλωση ισχύος: 40 W (σε κατάσταση εκτύπωσης)
• Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αδράνειας: 6,5 W
• Τάση εισόδου τροφοδοσίας: AC 100 έως 240 VAC, 1A, 50-60 Hz, γειωµένη
• Είσοδος DC συστήµατος: 16 Vdc έως 500 mA, 32 Vdc στα 700 mA

Σηµείωση Ο παρεχόµενος προσαρµογέας εναλλασσόµενου ρεύµατος µπορεί να έχει
οριστεί να παρέχει περισσότερη ενέργεια από την πιο πάνω (µέγιστη) απαίτηση εισόδου
DC του συστήµατος.

Προδιαγραφές περιβάλλοντος
• Συνιστώµενα όρια θερµοκρασίας λειτουργίας: 15º έως 32º C (59º έως 90º F)
• Επιτρεπόµενα όρια θερµοκρασίας λειτουργίας: 5º 'έως 40º C (41º έως 104º F)
• Υγρασία: 15% έως 80% µη συµπυκνωµένη σχετική υγρασία
• Όρια θερµοκρασίας εκτός λειτουργίας (αποθήκευση): -40º έως 60º C (-40º έως 140º F)
Εάν υπάρχουν έντονα ηλεκτροµαγνητικά πεδία η εκτύπωση από το HP All-in-One ενδέχεται να είναι
ελαφρώς αλλοιωµένη.
Η HP συνιστά τη χρήση καλωδίου USB µήκους µικρότερου ή ίσου των 3 m (10 πόδια) για τη µείωση
του παρεµβαλλόµενου θορύβου λόγω πιθανών υψηλών ηλεκτροµαγνητικών πεδίων.
Εάν έχετε πρόσβαση στο Internet, µπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά µε τις εκποµπές
θορύβου από την τοποθεσία web της HP: Πηγαίνετε στη διεύθυνση www.hp.com/support.

Πρόσθετες προδιαγραφές
Προδιαγραφές µνήµης: 8 MB ROM, 32 MB DDR

Περιβαλλοντικό πρόγραµµα διαχείρισης προϊόντος
Αυτή η ενότητα παρέχει πληροφορίες σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος, την παραγωγή
όζοντος, την κατανάλωση ισχύος, τη χρήση χαρτιού, τα πλαστικά εξαρτήµατα, τα φύλλα δεδοµένων
ασφάλειας υλικού και τα προγράµµατα ανακύκλωσης.
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Αυτή η ενότητα περιέχει πληροφορίες σχετικά µε τα περιβαλλοντικά πρότυπα.
• Προστασία του περιβάλλοντος
• Παραγωγή όζοντος
• Χρήση χαρτιού
• Πλαστικά εξαρτήµατα
• Φύλλα δεδοµένων ασφάλειας υλικού
• Πρόγραµµα ανακύκλωσης υλικού
• Πρόγραµµα ανακύκλωσης αναλωσίµων HP inkjet
• Απόρριψη αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού οικιακής χρήσης από

χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστασία του περιβάλλοντος
Η Hewlett-Packard αναλαµβάνει να παρέχει προϊόντα ποιότητας µε τρόπο που δεν βλάπτει το
περιβάλλον. Αυτό το προϊόν σχεδιάστηκε µε διάφορα χαρακτηριστικά ώστε να ελαχιστοποιούνται οι
επιπτώσεις του στο περιβάλλον.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την τοποθεσία web της HP "Commitment to the
Environment", στη διεύθυνση:
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

Παραγωγή όζοντος
Αυτό το προϊόν δεν παράγει υπολογίσιµες ποσότητες αερίων του όζοντος (O3).

Χρήση χαρτιού
Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση ανακυκλωµένου χαρτιού σύµφωνα µε το πρότυπο DIN
19309.

Πλαστικά εξαρτήµατα
Τα πλαστικά εξαρτήµατα άνω των 25 γραµµαρίων χαρακτηρίζονται σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα
που βελτιώνουν την ικανότητα αναγνώρισης πλαστικών για σκοπούς ανακύκλωσης στο τέλος της
διάρκειας ζωής του προϊόντος.

Φύλλα δεδοµένων ασφάλειας υλικού
Μπορείτε να λάβετε τα φύλλα δεδοµένων ασφάλειας υλικών (MSDS) από το web site της HP στη
διεύθυνση:
www.hp.com/go/msds
Οι πελάτες που δεν έχουν πρόσβαση στο Internet µπορούν να επικοινωνήσουν µε το τοπικό Κέντρο
Υποστήριξης Πελατών της HP.

Πρόγραµµα ανακύκλωσης υλικού
Η HP προσφέρει µεγάλο αριθµό προγραµµάτων επιστροφής προϊόντων και ανακύκλωσης σε
πολλές χώρες, καθώς και συνεργασία µε ορισµένα από τα µεγαλύτερα κέντρα ανακύκλωσης
ηλεκτρονικών σε παγκόσµιο επίπεδο. Επίσης, η HP εξοικονοµεί πόρους ανανεώνοντας και
πουλώντας ξανά ορισµένα από τα πιο γνωστά προϊόντα της.
Για πληροφορίες σχετικά µε την ανακύκλωση προϊόντων HP, επισκεφτείτε τη διεύθυνση:
www.hp.com/recycle.

Πρόγραµµα ανακύκλωσης αναλωσίµων HP inkjet
Η HP δεσµεύεται για την προστασία του περιβάλλοντος. Το πρόγραµµα ανακύκλωσης
αναλωσίµων HP Inkjet είναι διαθέσιµο σε πολλές χώρες/περιοχές και σας δίνει τη δυνατότητα να
ανακυκλώσετε τα χρησιµοποιηµένα δοχεία µελάνης, χωρίς χρέωση. Για περισσότερες πληροφορίες,
επισκεφθείτε την παρακάτω τοποθεσία web:
www.hp.com/recycle.
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Απόρριψη αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού οικιακής
χρήσης από χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η παρουσία αυτού του συµβόλου πάνω στο προϊόν ή τη συσκευασία του υποδεικνύει ότι αυτό το
προϊόν δεν πρέπει να απορριφθεί µαζί µε άλλα οικιακά απορρίµµατα. Εσείς έχετε την ευθύνη να
απορρίψετε τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού σε καθορισµένο σηµείο
συλλογής για ανακύκλωση. Η ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωση των αποβλήτων ειδών
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού τη στιγµή της απόρριψης θα συµβάλλει στη διατήρηση
φυσικών πόρων και εξασφαλίζει ότι τα απόβλητα θα ανακυκλώνονται µε τρόπο που προστατεύει τη
δηµόσια υγεία και το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το πού µπορείτε να
απορρίψετε τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, επικοινωνήστε µε την
αρµόδια υπηρεσία της περιοχής σας, µε την υπηρεσία απόρριψης οικιακών αποβλήτων ή µε το
κατάστηµα όπου αγοράσατε το προϊόν.

Κανονισµοί
Η συσκευή HP All-in-One πληροί τις απαιτήσεις προϊόντος που καθορίζουν οι ρυθµιστικοί
οργανισµοί της χώρας/περιοχής σας.
• Κανονιστικός αριθµός αναγνώρισης µοντέλου
• Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements
• FCC statement
• Note à l’attention des utilisateurs du réseau téléphonique canadien/notice to users of the

Canadian telephone network
• Notice to users in Japan
• Power cord statement
• Notice to users in the European Economic Area
• Notice to users of the German telephone network
• Geräuschemission
• Notice to users in Korea
• Australia Wired Fax Statement

Κανονιστικός αριθµός αναγνώρισης µοντέλου
Για σκοπούς αναγνώρισης σε σχέση µε τους κανονισµούς, στο προϊόν σας έχει εκχωρηθεί ένας
Κωδικός αναγνώρισης. Ο Κωδικός αναγνώρισης µοντέλου για το προϊόν σας είναι SDGOB-0701.
∆εν πρέπει να συγχέετε αυτόν τον αριθµό αναγνώρισης µε το όνοµα προώθησης του προϊόντος
HP Officejet J5700 All-in-One series.

Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements
This equipment complies with FCC rules, Part 68. On this equipment is a label that contains, among
other information, the FCC Registration Number and Ringer Equivalent Number (REN) for this
equipment. If requested, provide this information to your telephone company.
An FCC compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This equipment
is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using a compatible modular
jack which is Part 68 compliant. This equipment connects to the telephone network through the
following standard network interface jack: USOC RJ-11C.
The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to your telephone line and
still have all of those devices ring when your number is called. Too many devices on one line might
result in failure to ring in response to an incoming call. In most, but not all, areas the sum of the RENs
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of all devices should not exceed five (5). To be certain of the number of devices you may connect
to your line, as determined by the REN, you should call your local telephone company to determine
the maximum REN for your calling area.
If this equipment causes harm to the telephone network, your telephone company may discontinue
your service temporarily. If possible, they will notify you in advance. If advance notice is not practical,
you will be notified as soon as possible. You will also be advised of your right to file a complaint with
the FCC. Your telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations, or
procedures that could affect the proper operation of your equipment. If they do, you will be given
advance notice so you will have the opportunity to maintain uninterrupted service.
If you experience trouble with this equipment, please contact the manufacturer, or look elsewhere
in this manual, for warranty or repair information. Your telephone company may ask you to
disconnect this equipment from the network until the problem has been corrected or until you are
sure that the equipment is not malfunctioning.
This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company. Connection
to party lines is subject to state tariffs. Contact your state public utility commission, public service
commission, or corporation commission for more information.
This equipment includes automatic dialing capability. When programming and/or making test calls
to emergency numbers:
• Remain on the line and explain to the dispatcher the reason for the call.
• Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evening.

The FCC hearing aid compatibility rules for telephones are not applicable to
this equipment.

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer
or other electronic device, including fax machines, to send any message unless such message
clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of
transmission, the date and time it is sent and an identification of the business, other entity, or other
individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business,
other entity, or individual. (The telephone number provided may not be a 900 number or any other
number for which charges exceed local or long-distance transmission charges.) In order to program
this information into your fax machine, you should complete the steps described in the software.

FCC statement
The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the
following notice be brought to the attention of users of this product.
Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits for
a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept
any interference received, including interference that might cause undesired operation. Class B limits
are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential
installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not
installed and used in accordance with the instructions, might cause harmful interference to radio
communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular
installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which
can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following measures:
• Reorient the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and the receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is

connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
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For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San
Diego, (858) 655-4100.
The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission
helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from
the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this
equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company might cause harmful
interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

Note à l’attention des utilisateurs du réseau téléphonique canadien/notice to users of
the Canadian telephone network

Cet appareil est conforme aux spécifications techniques des équipements terminaux d’Industrie
Canada. Le numéro d’enregistrement atteste de la conformité de l’appareil. L’abréviation IC qui
précède le numéro d’enregistrement indique que l’enregistrement a été effectué dans le cadre d’une
Déclaration de conformité stipulant que les spécifications techniques d’Industrie Canada ont été
respectées. Néanmoins, cette abréviation ne signifie en aucun cas que l’appareil a été validé par
Industrie Canada.
Pour leur propre sécurité, les utilisateurs doivent s’assurer que les prises électriques reliées à la
terre de la source d’alimentation, des lignes téléphoniques et du circuit métallique d’alimentation en
eau sont, le cas échéant, branchées les unes aux autres. Cette précaution est particulièrement
importante dans les zones rurales.
Le numéro REN (Ringer Equivalence Number) attribué à chaque appareil terminal fournit une
indication sur le nombre maximal de terminaux qui peuvent être connectés à une interface
téléphonique. La terminaison d’une interface peut se composer de n’importe quelle combinaison
d’appareils, à condition que le total des numéros REN ne dépasse pas 5.
Basé sur les résultats de tests FCC Partie 68, le numéro REN de ce produit est 0.1B.
This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical Specifications.
This is confirmed by the registration number. The abbreviation IC before the registration number
signifies that registration was performed based on a Declaration of Conformity indicating that
Industry Canada technical specifications were met. It does not imply that Industry Canada approved
the equipment.
Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power
utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together.
This precaution might be particularly important in rural areas.

The REN assigned to each terminal device provides an indication of the maximum
number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an
interface might consist of any combination of devices subject only to the requirement that the
sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5.

The REN for this product is 0.1B, based on FCC Part 68 test results.

Notice to users in Japan
VCCI-2
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Power cord statement
The power cord cannot be repaired. If it is defective, it should be discarded or returned to the supplier.

Notice to users in the European Economic Area

This product is designed to be connected to the analog Switched Telecommunication Networks
(PSTN) of the European Economic Area (EEA) countries/regions.
Network compatibility depends on customer selected settings, which must be reset to use the
equipment on a telephone network in a country/region other than where the product was purchased.
Contact the vendor or Hewlett-Packard Company if additional product support is necessary.
This equipment has been certified by the manufacturer in accordance with Directive 1999/5/EC
(annex II) for Pan-European single-terminal connection to the public switched telephone network
(PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs provided in different countries,
the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every
PSTN network termination point.
In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.
This equipment is designed for DTMF tone dialing and loop disconnect dialing. In the unlikely event
of problems with loop disconnect dialing, it is recommended to use this equipment only with the
DTMF tone dial setting.

Notice to users of the German telephone network
This HP fax product is designed to connect only to the analogue public-switched telephone network
(PSTN). Please connect the TAE N telephone connector plug, provided with the HP All-in-One into
the wall socket (TAE 6) code N. This HP fax product can be used as a single device and/or in
combination (in serial connection) with other approved terminal equipment.

Geräuschemission
LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

Notice to users in Korea

Australia Wired Fax Statement
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Declaration of conformity (European Economic Area)
The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 17050-1 and EN
17050-1. It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable specifications
recognized in the European community.

HP Officejet J5700 All-in-One series declaration of conformity
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ρυθµίσεις εκτύπωσης
ποιότητα εκτύπωσης 147

ρύθµιση
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επεξεργασία 88

σφάλµα χωρίς επιλογές
σάρωσης 276

φωτογραφίες 87
σειριακό τηλεφωνικό σύστηµα

26
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σφάλµα αποσύνδεσης 276
σφάλµα χωρίς επιλογές

σάρωσης 276
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αντιγραφή 80
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ταχύτητα κύλισης 20
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συστήµατα 297
υποστηριζόµενοι τύποι

σύνδεσης
USB 17

υποστήριξη πελατών
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επανάκληση 22
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ζεύκτης 233
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λάθος πλάτος χαρτιού 279
λειτουργία απάντησης 47,
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σφάλµατος 102
λήψη 103
µέγεθος χαρτιού 108
µόντεµ υπολογιστή,

ρύθµιση 37, 38, 42, 45,
233

µπλοκάρισµα αριθµών
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παρακολούθηση κλήσης
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233
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101
προβλήµατα αποστολής
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προγραµµατισµός 96
προδιαγραφές 300
προεπιλεγµένες ρυθµίσεις
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προώθηση κλήσεων φαξ

107
ρυθµίσεις 22, 47, 99
ρύθµιση 24
σε πολλαπλούς

παραλήπτες 97
σµίκρυνση 109
σύστηµα PBX, ρύθµιση 32
ταχύτητα 23
τηλεπαραλαβή για λήψη

106
τηλεφωνητής, ρύθµιση 41,

42, 47, 233
τηλέφωνο IP, χρήση 111,

248
τονική ή παλµική κλήση

23
φωνητικό ταχυδροµείο,

ρύθµιση 36, 45, 47, 233
φωτογραφίες 98
DSL, ρύθµιση 31
Internet, µέσω 111, 248

φυσικές προδιαγραφές 301
φωνητικό ταχυδροµείο

ρύθµιση για φαξ 36, 45
φωνητικό ταχυδροµείο, ρύθµιση

για φαξ 47
φωτογραφίες

βελτίωση αντιγράφων 85
δοχείο µελάνης

φωτογραφικής
εκτύπωσης 129

επεξεργασία σαρωµένων
88

µελάνη διαχέεται 191
φαξ 98

φωτογραφίες χωρίς περίγραµµα
λάθος περικοπή 261
το αντίγραφο έχει

περιγράµµατα 259
φωτογραφικά µέσα

οδηγίες 60
υποστηριζόµενα µεγέθη
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φωτογραφικό χαρτί

αντιγραφή 79
προδιαγραφές 298
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φαξ 204
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λάθος µέγεθος 279
λάθος πλάτος 279
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λάθος τύπος 279
µεγέθη χαρτιού 299
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µη συµβατοί τύποι 65
παραγγελία 287
προδιαγραφές 298
συµβουλές 142
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τοποθέτηση 66
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83
χαρτί A4, τοποθέτηση 66
χαρτί legal
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298

χωρίς χαρτί 278

Ω
ώρα 20

A
ADF (αυτόµατος τροφοδότης

εγγράφων)
υποστηριζόµενα µεγέθη

µέσων 61
ADSL. δείτε DSL

D
declaration of conformity

European Economic Area
307

DSL, ρύθµιση µε φαξ 31

F
FCC

requirements 303
statement 304

FoIP 111, 248

I
Internet, φαξ µε χρήση 111,

248
IP

τηλέφωνο 111, 248

M
Mac OS

απαιτήσεις συστήµατος
297

P
PC µόντεµ. δείτε µόντεµ

υπολογιστή
power cord statement 306
print

borderless fails 169

R
regulatory notices

Canadian statement 305

Ευρετήριο

315



declaration of conformity
(European Economic
Area) 307

declaration of conformity
(U.S.) 307

FCC requirements 303
FCC statement 304
geräuschemission 306
notice to users in Japan

(VCCI-2) 305
notice to users in Korea

306
notice to users in the

European Economic
Area 306

notice to users of the
German telephone
network 306

power cord statement 305

W
Windows

απαιτήσεις συστήµατος
297

316





© 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com


	Περιεχόμενα
	HP Officejet J5700 All-in-One series Βοήθεια
	Περισσότερες πληροφορίες
	Πηγές πληροφοριών

	Επισκόπηση συσκευής HP All-in-One
	Η συσκευή HP All-in-One με μια ματιά
	Λειτουργίες πίνακα ελέγχου
	Κείμενο και σύμβολα
	Εισαγωγή κειμένου με τη χρήση του πληκτρολογίου στον πίνακα ελέγχου
	Διαθέσιμα σύμβολα για κλήση αριθμών φαξ

	Χρήση του λογισμικού
	Πληροφορίες σύνδεσης
	Υποστηριζόμενοι τύποι σύνδεσης
	Σύνδεση με χρήση καλωδίου USB
	Χρήση της δυνατότητας διαμοιρασμού εκτυπωτή


	Ολοκλήρωση της ρύθμισης της συσκευής HP All-in-One
	Ρύθμιση προτιμήσεων
	Γενικές προτιμήσεις
	Ρύθμιση γλώσσας και χώρας/περιοχής
	Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας
	Ρύθμιση της ταχύτητας κύλισης
	Ρύθμιση χρόνου καθυστέρησης ερώτησης
	Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

	Προτιμήσεις φαξ
	Ρύθμιση της συσκευής HP All-in-One για αυτόματη επανάκληση ενός αριθμού φαξ
	Προσαρμογή της έντασης ήχου
	Ρύθμιση τονικής ή παλμικής κλήσης
	Ρύθμιση ταχύτητας φαξ


	Ρύθμιση φαξ
	Ρύθμιση της συσκευής HP All-in-One για φαξ
	Επιλογή της σωστής ρύθμισης φαξ για το σπίτι ή το γραφείο σας
	Επιλογή της ρύθμισης φαξ που ισχύει για την περίπτωσή σας
	Περίπτωση Α: Ξεχωριστή γραμμή φαξ (δεν λαμβάνονται φωνητικές κλήσεις)
	Περίπτωση Β: Ρύθμιση της συσκευής HP All-in-One με DSL
	Περίπτωση Γ: Ρύθμιση της συσκευής HP All-in-One με τηλεφωνικό σύστημα PBX ή γραμμή ISDN
	Περίπτωση Δ: Λειτουργία φαξ με υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης στην ίδια γραμμή
	Περίπτωση Ε: Κοινή γραμμή τηλεφώνου/φαξ
	Περίπτωση ΣΤ: Κοινή γραμμή τηλεφώνου/φαξ με φωνητικό ταχυδρομείο
	Περίπτωση Ζ: Γραμμή φαξ κοινή με μόντεμ τηλεφώνου υπολογιστή (δεν λαμβάνονται φωνητικές κλήσεις)
	Περίπτωση Η: Κοινή γραμμή τηλεφώνου/φαξ με μόντεμ τηλεφώνου υπολογιστή
	Περίπτωση Θ: Κοινή γραμμή τηλεφώνου/φαξ με τηλεφωνητή
	Περίπτωση Ι: Διαμοιρασμός γραμμής τηλεφώνου/φαξ με μόντεμ τηλεφώνου και τηλεφωνητή
	Περίπτωση Κ: Διαμοιρασμός φωνητικής γραμμής/γραμμής φαξ με μόντεμ τηλεφώνου υπολογιστή και φωνητικό ...

	Αλλαγή των ρυθμίσεων στη συσκευή HP All-in-One για λήψη φαξ
	Επιλογή συνιστώμενης λειτουργίας απάντησης για τη δική σας εγκατάσταση
	Ρύθμιση της λειτουργίας απάντησης
	Ορισμός αριθμού κτύπων πριν την απάντηση
	Αλλαγή απάντησης σε συνδυασμό κτύπων για διακριτό ήχο κλήσης

	Έλεγχος της ρύθμισης φαξ
	Ρύθμιση κεφαλίδας φαξ
	Ρύθμιση γρήγορων κλήσεων
	Ρύθμιση μεμονωμένων καταχωρήσεων γρήγορης κλήσης
	Ρύθμιση καταχωρήσεων ομάδας γρήγορων κλήσεων
	Διαγραφή καταχωρήσεων γρήγορης κλήσης
	Εκτύπωση λίστας γρήγορων κλήσεων



	Πώς μπορώ να;
	Τοποθέτηση πρωτοτύπων και χαρτιού
	Τοποθέτηση πρωτοτύπων
	Τοποθέτηση πρωτοτύπου στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων
	Τοποθέτηση πρωτοτύπου στη γυάλινη επιφάνεια

	Επιλογή μέσων εκτύπωσης
	Συμβουλές για την επιλογή και την χρήση μέσων εκτύπωσης
	Πληροφορίες προδιαγραφών για υποστηριζόμενα μέσα
	Πληροφορίες για υποστηριζόμενα μεγέθη
	Πληροφορίες για υποστηριζόμενους τύπους και βάρη μέσων

	Ρύθμιση ελαχίστων περιθωρίων
	Χαρτιά προς αποφυγή

	Τοποθέτηση χαρτιού
	Τοποθέτηση χαρτιού πλήρους μεγέθους
	Τοποθέτηση φωτογραφικού χαρτιού 10 x 15 εκ (4 x 6 ίντσες)
	Τοποθέτηση καρτών ευρετηρίου
	Τοποθέτηση φακέλων

	Αποφυγή εμπλοκών χαρτιού

	Εκτύπωση από τον υπολογιστή
	Εκτύπωση από εφαρμογή λογισμικού
	Αλλαγή των ρυθμίσεων εκτύπωσης
	Χρήστες Windows

	Διακοπή εργασίας εκτύπωσης

	Χρήση των λειτουργιών αντιγραφής
	Δημιουργία ενός αντιγράφου
	Ρύθμιση αριθμού αντιγράφων
	Ρύθμιση μεγέθους χαρτιού αντιγραφής
	Ρύθμιση τύπου χαρτιού αντιγραφής
	Αλλαγή της ταχύτητας ή της ποιότητας αντιγραφής
	Αλλαγή προεπιλεγμένων ρυθμίσεων αντιγραφής
	Δημιουργία αντιγράφου φωτογραφίας χωρίς περίγραμμα 10 x 15 εκ (4 x 6 ίντσες)
	Αλλαγή μεγέθους πρωτοτύπου για προσαρμογή σε χαρτί letter ή A4
	Αλλαγή του μεγέθους ενός πρωτοτύπου με χρήση προσαρμοσμένων ρυθμίσεων
	Αντιγραφή εγγράφου μεγέθους legal σε χαρτί μεγέθους letter
	Προσαρμογή φωτεινότητας αντιγράφου
	Βελτίωση θολών περιοχών στο αντίγραφό σας
	Βελτίωση των ανοιχτόχρωμων περιοχών αντιγράφου
	Διακοπή αντιγραφής

	Χρήση των λειτουργιών σάρωσης
	Σάρωση εικόνας
	Επεξεργασία σαρωμένης προεπισκόπησης
	Επεξεργασία μιας σαρωμένης εικόνας
	Επεξεργασία μιας σαρωμένης φωτογραφίας ή γραφικού
	Επεξεργασία ενός σαρωμένου εγγράφου


	Χρήση των λειτουργιών φαξ
	Αποστολή φαξ
	Αποστολή τυπικού φαξ
	Αποστολή φαξ με τη χρήση γρήγορων κλήσεων
	Μη αυτόματη αποστολή φαξ από τηλέφωνο
	Αποστολή φαξ με τη χρήση της λειτουργίας παρακολούθησης κλήσης
	Αποστολή φαξ από τη μνήμη
	Προγραμματισμός φαξ για αποστολή αργότερα
	Αποστολή φαξ σε πολλαπλούς παραλήπτες
	Αποστολή έγχρωμου πρωτοτύπου ή φαξ με φωτογραφία
	Αλλαγή ανάλυσης φαξ και των ρυθμίσεων Ανοιχτόχρ/σκουρ.
	Αλλαγή ανάλυσης φαξ
	Αλλάξτε τη ρύθμιση Ανοιχτόχρ/σκουρ.
	Ορισμός νέων προεπιλεγμένων ρυθμίσεων

	Αποστολή φαξ σε λειτουργία διόρθωσης σφάλματος

	Λήψη φαξ
	Μη αυτόματη λήψη φαξ
	Ρύθμιση εφεδρικής λήψης φαξ
	Επανεκτύπωση ληφθέντων φαξ από τη μνήμη
	Τηλεπαραλαβή για λήψη φαξ
	Προώθηση φαξ σε άλλο αριθμό
	Ρύθμιση μεγέθους χαρτιού για τα ληφθέντα φαξ
	Ρύθμιση αυτόματης σμίκρυνσης για εισερχόμενα φαξ

	Μπλοκάρισμα ανεπιθύμητων αριθμών φαξ
	Ρύθμιση της λειτουργίας ανεπιθύμητων αριθμών φαξ
	Προσθήκη αριθμών στη λίστα ανεπιθύμητων αριθμών φαξ
	Κατάργηση αριθμών από τη λίστα ανεπιθύμητων αριθμών φαξ

	Φαξ μέσω του Internet με χρήση τηλεφώνου IP
	Εκτύπωση αναφορών
	Εκτύπωση αναφορών επιβεβαίωσης φαξ
	Εκτύπωση αναφορών σφαλμάτων φαξ
	Εκτύπωση αρχείου καταγραφής φαξ
	Εκτύπωση άλλων αναφορών

	Διακοπή φαξ

	Συντήρηση της συσκευής HP All-in-One
	Καθαρισμός της συσκευής HP All-in-One
	Καθαρισμός της γυάλινης επιφάνειας
	Καθαρισμός πίσω όψης καλύμματος
	Καθαρισμός της εξωτερικής επιφάνειας
	Καθαρισμός αυτόματου τροφοδότη εγγράφων

	Έλεγχος των εκτιμώμενων επιπέδων μελάνης
	Εκτύπωση αναφοράς ελέγχου λειτουργίας
	Εργασία με τα δοχεία μελάνης
	Χειρισμός δοχείων μελάνης
	Αντικατάσταση δοχείων μελάνης
	Χρήση δοχείου μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης
	Χρήση προστατευτικού δοχείου μελάνης
	Ευθυγράμμιση δοχείων μελάνης
	Καθαρισμός δοχείων μελάνης
	Καθαρισμός επαφών δοχείων μελάνης
	Καθαρισμός της περιοχής γύρω από τα ακροφύσια μελάνης


	Αντιμετώπιση προβλημάτων
	Συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων
	Προβλήματα επικοινωνίας κατά τη σύνδεση μέσω USB
	Πληροφορίες σχετικά με τα δοχεία μελάνης
	Πληροφορίες σχετικά με το χαρτί
	Συμβουλές για τη χρήση του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων
	Αποκατάσταση εμπλοκών χαρτιού
	Αντιμετώπιση προβλημάτων δοχείων μελάνης

	Αντιμετώπιση προβλημάτων ποιότητας εκτύπωσης
	Aντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης
	Αντιμετώπιση προβλημάτων φαξ
	Αντιμετώπιση προβλημάτων αντιγραφής
	Aντιμετώπιση προβλημάτων σάρωσης
	Ενημέρωση συσκευής
	Σφάλματα
	Μηνύματα συσκευής
	Μηνύματα αρχείου
	Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων για το HP All-in-One

	Γενικά μηνύματα χρήστη
	Μηνύματα χαρτιού
	Μηνύματα τροφοδοσίας και σύνδεσης
	Μηνύματα δοχείων μελάνης


	Παραγγελία αναλωσίμων
	Παραγγελία χαρτιού ή άλλων μέσων
	Παραγγελία δοχείων μελάνης
	Παραγγελία άλλων αναλωσίμων

	Εγγύηση και υποστήριξη HP
	Εγγύηση
	Αναβαθμίσεις εγγύησης

	Λήψη υποστήριξης και άλλων πληροφοριών από το Internet
	Πριν καλέσετε την Υποστήριξη πελατών της HP
	Πρόσβαση στον σειριακό αριθμό και στον κωδικό συντήρησης
	Κλήση στη Β. Αμερική κατά τη διάρκεια της περιόδου κάλυψης εγγύησης
	Κλήση σε άλλα μέρη στον κόσμο
	HP Quick Exchange Service (Ιαπωνία)
	Προετοιμασία της συσκευής HP All-in-One για μεταφορά
	Αφαίρεση των δοχείων μελάνης πριν τη μεταφορά
	Αφαιρέστε την πρόσοψη του πίνακα ελέγχου

	Συσκευασία της συσκευής HP All-in-One

	Τεχνικές πληροφορίες
	Aπαιτήσεις συστήματος
	Προδιαγραφές χαρτιού
	Χωρητικότητα δίσκου χαρτιού
	Μεγέθη χαρτιού
	Προδιαγραφές περιθωρίου εκτύπωσης

	Προδιαγραφές εκτύπωσης
	Προδιαγραφές αντιγραφής
	Προδιαγραφές φαξ
	Προδιαγραφές σάρωσης
	Φυσικές προδιαγραφές
	Προδιαγραφές ισχύος
	Προδιαγραφές περιβάλλοντος
	Πρόσθετες προδιαγραφές
	Περιβαλλοντικό πρόγραμμα διαχείρισης προϊόντος
	Προστασία του περιβάλλοντος
	Παραγωγή όζοντος
	Χρήση χαρτιού
	Πλαστικά εξαρτήματα
	Φύλλα δεδομένων ασφάλειας υλικού
	Πρόγραμμα ανακύκλωσης υλικού
	Πρόγραμμα ανακύκλωσης αναλωσίμων HP inkjet
	Απόρριψη αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού οικιακής χρήσης από χρήστες στην Ευρ ...

	Κανονισμοί
	Κανονιστικός αριθμός αναγνώρισης μοντέλου
	Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements
	FCC statement
	Note à l’attention des utilisateurs du réseau téléphonique canadien/notice to users of the Canadian ...
	Notice to users in Japan
	Power cord statement
	Notice to users in the European Economic Area
	Notice to users of the German telephone network
	Geräuschemission
	Notice to users in Korea
	Australia Wired Fax Statement

	Declaration of conformity (European Economic Area)
	HP Officejet J5700 All-in-One series declaration of conformity

	Ευρετήριο


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Oblique
    /Symbol
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /ZapfDingbats
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.33333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU <FEFF0046004f00520020004100630072006f006200610074002000360020004f004e004c0059000d0048005000490045002000530063007200650065006e0020004f007000740069006d0069007a00650064002000530065007400740069006e006700200066006f00720020004100630072006f006200610074002000360020004f004e004c0059>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




