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1 Καλωσορίσατε
Σας ευχαριστούµε για την αγορά της συσκευής HP Photosmart! Το HP Photosmart A440
series είναι ένας πρωτοποριακός συνδυασµός φωτογραφικής µηχανής και εκτυπωτή σε
µία εύχρηστη συσκευή. Ο εκτυπωτής χρησιµοποιεί τεχνολογίες HP Real Life, όπως είναι
η δυνατότητα διόρθωσης κόκκινων µατιών, για να σας διευκολύνει να πετύχετε καλύτερες
εκτυπώσεις, µε ή χωρίς υπολογιστή.

Σηµείωση Σε αυτόν τον οδηγό, όταν γίνεται αναφορά στον εκτυπωτή, εννοείται το
τµήµα του προϊόντος HP Photosmart A440 series που δεν περιλαµβάνει τη
φωτογραφική µηχανή.

Εύκολη εκτύπωση φωτογραφιών µε ένα πάτηµα
Το HP Photosmart A440 series κάνει την εκτύπωση των φωτογραφιών άνετη, εύκολη και
γρήγορη. Ακολουθήστε αυτά τα βασικά βήµατα, τα οποία καλύπτουν τις περισσότερες
ανάγκες εκτύπωσης:

1. Επιλέξτε και τοποθετήστε χαρτί. Για καλύτερα αποτελέσµατα, χρησιµοποιήστε
Προηγµένο φωτογραφικό χαρτί HP. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε «Επιλογή
και τοποθέτηση χαρτιού» στη σελίδα 11.

2. Συνδέστε τη φωτογραφική σας µηχανή και προβάλετε τις φωτογραφίες. Για
περισσότερες πληροφορίες δείτε «Σύνδεση φωτογραφικής µηχανής»
στη σελίδα 15 και «Προβολή φωτογραφιών προς εκτύπωση» στη σελίδα 16.

3. Εκτυπώστε µια φωτογραφία, πατώντας ένα µόνο κουµπί. Πατήστε Εκτύπωση
για να εκτυπώσετε τη φωτογραφία που είναι σε προβολή. Είναι τόσο απλό!

Για ολοκληρωµένες οδηγίες, δείτε «Βασικές πληροφορίες εκτύπωσης» στη σελίδα 15.
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Εύρεση περισσότερων πληροφοριών
Ο νέος σας εκτυπωτής HP Photosmart A440 series συνοδεύεται από την παρακάτω
τεκµηρίωση:

• Οδηγός γρήγορης έναρξης: Οδηγίες εγκατάστασης που εξηγούν τον τρόπο
εγκατάστασης του εκτυπωτή και της φωτογραφικής µηχανής, καθώς και του
λογισµικού HP Photosmart. ∆ιαβάστε πρώτα αυτό το έγγραφο.

• Οδηγός χρήσης εκτυπωτή: Ο Οδηγός χρήσης του εκτυπωτή είναι το βιβλίο που
διαβάζετε. Ο οδηγός αυτός περιγράφει τις βασικές λειτουργίες του εκτυπωτή, εξηγεί
πώς να χρησιµοποιήσετε τον εκτυπωτή χωρίς να τον συνδέσετε σε υπολογιστή και
περιλαµβάνει πληροφορίες για την αντιµετώπιση προβληµάτων υλικού.

• Ηλεκτρονική βοήθεια: Η ηλεκτρονική βοήθεια περιγράφει πώς να χρησιµοποιείτε
τον εκτυπωτή µε υπολογιστή και περιλαµβάνει πληροφορίες αντιµετώπισης
προβληµάτων λογισµικού.

• Οδηγός χρήσης φωτογραφικής µηχανής: Η συγκεκριµένη τεκµηρίωση εξηγεί πώς
να χρησιµοποιήσετε τη φωτογραφική µηχανή για να τραβήξετε φωτογραφίες και
περιλαµβάνει πληροφορίες για την αντιµετώπιση προβληµάτων και τη συντήρηση. Η
τεκµηρίωση της φωτογραφικής µηχανής παρέχεται σε ηλεκτρονική µορφή και µπορεί
να βρεθεί σε µία από τις ακόλουθες τοποθεσίες, ανάλογα µε τον τόπο αγοράς της
φωτογραφικής µηχανής και αν αγοράστηκε µεµονωµένα ή όχι:
• Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική ή Λατινική Αµερική: Αν αγοράσατε τη

φωτογραφική µηχανή και τον εκτυπωτή ως συνδυασµένο προϊόν, ο οδηγός
χρήσης της φωτογραφικής µηχανής βρίσκεται στο HP Photosmart User Guide
CD που περιλαµβάνεται µε το προϊόν. Αν αγοράσατε τη φωτογραφική µηχανή
µεµονωµένα, ο οδηγός χρήσης της φωτογραφικής µηχανής βρίσκεται στο CD
λογισµικού HP Photosmart που περιλαµβάνεται µε τη φωτογραφική µηχανή.
Ανατρέξτε στον έντυπο οδηγό γρήγορης έναρξης της φωτογραφικής µηχανής για
συγκεκριµένες οδηγίες σχετικά µε τον τρόπο πρόσβασης στον Οδηγό χρήσης
στο CD.

• Βόρεια Αµερική: Αν αγοράσατε τη φωτογραφική µηχανή και τον εκτυπωτή ως
συνδυασµένο προϊόν, ο οδηγός χρήσης της φωτογραφικής µηχανής βρίσκεται
στο CD του λογισµικού HP Photosmart που περιλαµβάνεται µε το προϊόν. Αν
αγοράσατε τη φωτογραφική µηχανή µεµονωµένα, ο οδηγός χρήσης της
φωτογραφικής µηχανής βρίσκεται στο CD λογισµικού HP Photosmart που
περιλαµβάνεται µε τη φωτογραφική µηχανή. Ανατρέξτε στον έντυπο Οδηγό
γρήγορης έναρξης της φωτογραφικής µηχανής για συγκεκριµένες οδηγίες σχετικά
µε τον τρόπο πρόσβασης στον Οδηγό χρήσης στο CD.

Αφού εγκαταστήσετε το λογισµικό HP Photosmart στον υπολογιστή, µπορείτε να
προβάλετε την ηλεκτρονική βοήθεια για τον εκτυπωτή στον υπολογιστή σας:

• Windows: Από το µενού Έναρξη, επιλέξτε Προγράµµατα ή Όλα τα
προγράµµατα, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή HP,
HP Photosmart A440 series και στη συνέχεια επιλέξτε Photosmart Help
(Βοήθεια Photosmart).

• Mac: Επιλέξτε Help, Mac Help στο Finder και κατόπιν επιλέξτε Library
(Βιβλιοθήκη), HP Photosmart Printer Help (Βοήθεια εκτυπωτή).
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Εξαρτήµατα εκτυπωτή
Αυτή η ενότητα παρέχει επισκόπηση των µερών του εκτυπωτή, καθώς επίσης και
αναφορές σε ενότητες όπου τα µέρη και οι λειτουργίες περιγράφονται µε περισσότερες
λεπτοµέρειες.

Εικόνα 1-1 Μπροστινό µέρος (κλειστό)

1 Πίνακας ελέγχου: Από εδώ ελέγχετε τις βασικές λειτουργίες του εκτυπωτή.

2 Κάλυµµα σταθµού σύνδεσης φωτογραφικής µηχανής: Ανοίξτε το για να συνδέσετε τη
φωτογραφική µηχανή µε τον εκτυπωτή.

3 ∆ίσκος εξόδου (κλειστός): Ανοίξτε τον για να εκτυπώσετε ή για να συνδέσετε µια ψηφιακή
φωτογραφική µηχανή µε πιστοποίηση PictBridge στη θύρα φωτογραφικής µηχανής στην
πρόσοψη του εκτυπωτή.

Εξαρτήµατα εκτυπωτή 5
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Εικόνα 1-2 Μπροστινό µέρος (ανοιχτό)

1 ∆ίσκος εισόδου: Εδώ τοποθετείτε το χαρτί. Ανοίξτε πρώτα το δίσκο εξόδου. Ο δίσκος εισόδου
ανοίγει αυτόµατα όταν ανοίγετε το δίσκο εξόδου. Για να κλείσετε το δίσκο εισόδου πρέπει
πρώτα να κλείσετε το δίσκο εξόδου.

2 Προέκταση δίσκου εισόδου: Τραβήξτε την έξω για να στηρίξετε το χαρτί.

3 Οδηγός πλάτους χαρτιού: Μετακινήστε τον ανάλογα µε το πλάτος του χαρτιού για να
τοποθετηθεί σωστά το χαρτί.

4 Θύρα δοχείου µελάνης: Ανοίξτε για να τοποθετήσετε ή να αφαιρέσετε το δοχείο µελάνης
τριών χρωµάτων Inkjet HP 110.

5 ∆ίσκος εξόδου (ανοικτός): Σε αυτόν ο εκτυπωτής τοποθετεί τις εκτυπώσεις. Ο δίσκος
εισόδου ανοίγει αυτόµατα όταν ανοίγετε το δίσκο εξόδου.

6 Θύρα φωτογραφικής µηχανής: Συνδέσετε σε αυτή τη θύρα µια ψηφιακή φωτογραφική
µηχανή µε πιστοποίηση PictBridge.

7 Λαβή: Τραβήξτε τη για να µεταφέρετε τον εκτυπωτή.

Εικόνα 1-3 Πίσω πλευρά εκτυπωτή

1 Θύρα USB: Συνδέστε τον εκτυπωτή µε τον υπολογιστή χρησιµοποιώντας το καλώδιο USB
που παρέχεται.

2 Σύνδεση καλωδίου τροφοδοσίας: Εδώ συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας.

Κεφάλαιο 1
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Εικόνα 1-4 Πίνακας ελέγχου

1 Ενεργοποίηση: Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή. Αν
είναι τοποθετηµένη µια φωτογραφική µηχανή στο σταθµό σύνδεσης του εκτυπωτή, το κουµπί
αυτό ενεργοποιεί／απενεργοποιεί επίσης τη φωτογραφική µηχανή.

2 ∆ιόρθωση κόκκινων µατιών: Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την
διόρθωση κόκκινων µατιών. ∆είτε την ενότητα «Βελτίωση φωτογραφιών» στη σελίδα 18.

3 Άκυρο: Πατήστε για να σταµατήσει µια ενέργεια εκτύπωσης.

4 Εκτύπωση: Πατήστε για να εκτυπώσετε την τρέχουσα φωτογραφία. Κάθε φορά που το πατάτε
εκτυπώνεται ξανά η ίδια φωτογραφία.

5 Πίσω: Πατήστε το κουµπί Πίσω για να µεταβείτε µία οθόνη πίσω κάθε φορά.

6 Κουµπί βέλους 4 κατευθύνσεων: Πατήστε το κουµπί βέλους 4 κατευθύνσεων για κύλιση σε
φωτογραφίες ή για πλοήγηση στα µενού. Πατήστε το κουµπί Menu/OK για να ανοίξετε／
κλείσετε µια επιλογή µενού.

Εικόνα 1-5 Φωτεινές ενδείξεις

1 Φωτεινή ένδειξη ενεργοποίησης: Ανάβει σταθερά πράσινο εάν ο εκτυπωτής είναι
ενεργοποιηµένος, ενώ αναβοσβήνει εάν ο εκτυπωτής πρόκειται να ανοίξει ή να κλείσει.

2 Φωτεινή ένδειξη διόρθωσης κόκκινων µατιών: Ανάβει σταθερά πράσινο αν η διόρθωση
κόκκινων µατιών είναι ενεργοποιηµένη.

3 Ένδειξη εκτύπωσης: Ανάβει σταθερά πράσινο εάν ο εκτυπωτής είναι έτοιµος για εκτύπωση,
ενώ αναβοσβήνει πράσινο εάν η εκτύπωση είναι σε εξέλιξη.

4 Φωτεινή ένδειξη κατάστασης: Αναβοσβήνει κόκκινο εάν υπάρχει σφάλµα ή εάν απαιτείται
κάποια ενέργεια χρήστη. Ένα µήνυµα σφάλµατος στην οθόνη της φωτογραφικής µηχανής
περιγράφει το πρόβληµα.

5 Φωτεινή ένδειξη µπαταρίας φωτογραφικής µηχανής: Ανάβει σταθερά πράσινο εάν οι
επαναφορτιζόµενες µπαταρίες της φωτογραφικής µηχανής είναι φορτισµένες και αναβοσβήνει
εάν οι µπαταρίες φορτίζουν. Αν τοποθετήσετε στο σταθµό σύνδεσης µια πλήρως φορτισµένη
µπαταρία, η φωτεινή ένδειξη µπαταρίας της φωτογραφικής µηχανής δεν ανάβει.
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Εικόνα 1-6 Οθόνη σύνοψης φωτογραφιών

1 ∆είκτης επιπέδου µελάνης: Εµφανίζει τα επίπεδα µελάνης του δοχείου µελάνης τριών
χρωµάτων Inkjet HP 110.

2 Κατά προσέγγιση αριθµός εκτυπώσεων που αποµένουν: Εµφανίζει τον κατά προσέγγιση
αριθµό φωτογραφιών που µπορείτε να εκτυπώσετε µε το τρέχον δοχείο µελάνης.

3 Βέλη πλοήγησης: Τα βέλη αυτά δηλώνουν ότι υπάρχουν περισσότερες φωτογραφίες στις
οποίες µπορείτε να περιηγηθείτε πατώντας  ή  στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

4 Περιοχή µηνυµάτων: Εµφανίζει µηνύµατα του εκτυπωτή.

Προαιρετικά αξεσουάρ
Υπάρχουν διαθέσιµα προαιρετικά αξεσουάρ για εκτυπωτές Photosmart, τα οποία
παρέχουν δυνατότητα χρήσης του εκτυπωτή οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγµή. Τα
διαθέσιµα αξεσουάρ για τον δικό σας εκτυπωτή παρατίθενται σε αυτή την ενότητα. Η
εµφάνιση των αξεσουάρ µπορεί να διαφέρει σε σχέση µε τις εικόνες.

Εικόνα 1-7 HP Photosmart Τσάντα µεταφοράς

Η ελαφριά, ανθεκτική τσάντα µεταφοράς HP Photosmart µεταφέρει και προστατεύει όλα
όσα χρειάζεστε για εύκολες εκτυπώσεις κατά τις µετακινήσεις σας.

Κεφάλαιο 1
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Χρήση του µενού εκτύπωσης
Το µενού εκτύπωσης περιλαµβάνει πολλές λειτουργίες για την εκτύπωση φωτογραφιών,
την αλλαγή των ρυθµίσεων εκτύπωσης και άλλα. Όταν η φωτογραφική µηχανή δεν είναι
τοποθετηµένη στο σταθµό σύνδεσης, τα µενού είναι διαφορετικά. Για περισσότερες
πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης της φωτογραφικής µηχανής.

Συµβουλή Το µενού περιλαµβάνει πολλές χρήσιµες εντολές και επιλογές, ενώ οι
κοινές λειτουργίες, όπως η εκτύπωση, είναι συνήθως διαθέσιµες µε το πάτηµα ενός
κουµπιού στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

Για να χρησιµοποιήσετε το µενού εκτύπωσης
1. Με απενεργοποιηµένη τη φωτογραφική µηχανή, τοποθετήστε τη στο σταθµό

σύνδεσης στο επάνω µέρος του εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στην ενότητα «Σύνδεση φωτογραφικής µηχανής» στη σελίδα 15.

2. Πατήστε Menu/OK (3) για να ανοίξετε το µενού Επιλογές εκτύπωσης, πατήστε
 (1) ή  (2) για να επιλέξετε Μενού Εκτύπωση και πατήστε ξανά Menu/OK.

3. Πατήστε  (1) ή  (2) για να περιηγηθείτε στις επιλογές του µενού. Οι επιλογές στις
οποίες δεν έχετε πρόσβαση εµφανίζονται απενεργοποιηµένες.

4. Πατήστε το κουµπί Menu/OK (3) για να ανοίξετε µια επιλογή.
5. Για να βγείτε από ένα µενού, πατήστε το κουµπί  (4).

Σηµείωση Για λίστα µε τις επιλογές µενού εκτυπωτή, ανατρέξτε στην ενότητα
«Μενού εκτυπωτή» στη σελίδα 51.

Χρήση του µενού εκτύπωσης 9
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2 Βασικές πληροφορίες για το
χαρτί
Η ενότητα αυτή παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά µε το χαρτί και τα µέσα που
µπορείτε να χρησιµοποιήσετε µε τον εκτυπωτή.

Επιλογή και τοποθέτηση χαρτιού
Μάθετε πώς να διαλέγετε το κατάλληλο χαρτί ανάλογα µε την εργασία εκτύπωσης και
πώς να το τοποθετείτε στο δίσκο εισόδου για εκτύπωση.

• Επιλογή κατάλληλου χαρτιού
• Τοποθέτηση χαρτιού

Επιλογή κατάλληλου χαρτιού
Χρησιµοποιήστε Προηγµένο φωτογραφικό χαρτί HP. Είναι ειδικά σχεδιασµένο για χρήση
µε τη µελάνη του εκτυπωτή σας για τη δηµιουργία όµορφων φωτογραφιών. Με άλλα
φωτογραφικά χαρτιά τα αποτελέσµατα θα είναι κατώτερης ποιότητας.

Για τη λίστα µε τα διαθέσιµα χαρτιά της HP για εκτυπωτές inkjet ή για την αγορά
αναλωσίµων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση:

• www.hpshopping.com (Η.Π.Α.)
• www.hpshopping.ca (Καναδάς)
• www.hp.com/eur/hpoptions (Ευρώπη)
• www.hp.com (Όλες οι άλλες χώρες／περιοχές)

Από προεπιλογή ο εκτυπωτής εκτυπώνει τις φωτογραφίες βέλτιστης ποιότητας σε
Προηγµένο φωτογραφικό χαρτί HP. Αν εκτυπώνετε σε διαφορετικό τύπο χαρτιού,
βεβαιωθείτε ότι έχετε αλλάξει τον τύπο χαρτιού. Για πηλροφορίες σχετικά µε την αλλαγή
του τύπου χαρτιού στο µενού του εκτυπωτή, δείτε «Για να αλλάξετε τον τύπο χαρτιού»
στη σελίδα 12.

Τοποθέτηση χαρτιού
Συµβουλές για την τοποθέτηση χαρτιού:

• Μπορείτε να εκτυπώσετε σε φωτογραφικό χαρτί, κάρτες ευρετηρίου, κάρτες
µεγέθους L, κάρτες A-6 ή πανοραµικό χαρτί.

• Πριν τοποθετήσετε χαρτί, σύρετε προς τα έξω τον οδηγό πλάτους χαρτιού για να
κάνετε χώρο για το χαρτί.

• Να τοποθετείτε µόνο έναν τύπο και µέγεθος χαρτιού κάθε φορά. Μην χρησιµοποιείτε
διάφορους τύπους ή µεγέθη χαρτιού στο δίσκο εισόδου.

• Μην τοποθετείτε περισσότερα από 20 φύλλα φωτογραφικού χαρτιού µεγέθους
10 x 15 cm (4 x 6 ίντσες).

Βασικές πληροφορίες για το χαρτί 11
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• Μην τοποθετείτε περισσότερα από 10 φύλλα φωτογραφικού χαρτιού µεγέθους
10 x 30 cm (4 x 12 ίντσες) για πανοραµική εκτύπωση. Εάν τοποθετήσετε περισσότερα
από δέκα φύλλα µπορεί να προκληθεί πρόβληµα στην τροφοδοσία του χαρτιού.

• Αν χρησιµοποιείτε χαρτί µε προεξοχή, τοποθετήστε το µε τρόπο ώστε η προεξοχή να
εισέρχεται στον εκτυπωτή τελευταία.

Για να τοποθετήσετε χαρτί
1. Ανοίξτε το δίσκο εξόδου. Ο δίσκος εισόδου ανοίγει αυτόµατα.

2. Τοποθετήστε µέχρι 20 φύλλα φωτογραφικού χαρτιού µε την πλευρά εκτύπωσης ή τη
γυαλιστερή πλευρά προς το µπροστινό µέρος του εκτυπωτή. Αν χρησιµοποιείτε χαρτί
µε προεξοχή, τοποθετήστε το µε τρόπο ώστε η προεξοχή να εισέρχεται στον
εκτυπωτή τελευταία. Κατά την τοποθέτηση, σύρετε το χαρτί στην αριστερή πλευρά
του δίσκου εισόδου και σπρώξτε το χαρτί προς τα κάτω σταθερά έως ότου
σταµατήσει.

3. Ρυθµίστε τον οδηγό πλάτους χαρτιού ώστε να εφάπτεται µε την άκρη του χαρτιού
χωρίς όµως να λυγίσει το χαρτί.

Για να αλλάξετε τον τύπο χαρτιού

Συµβουλή Αν εκτυπώνετε σε τύπο χαρτιού διαφορετικό από το συνιστώµενο
Προηγµένο φωτογραφικό χαρτί HP, µην ξεχάσετε να αλλάξετε τη ρύθµιση τύπου
χαρτιού για να βελτιώσετε τα αποτελέσµατα. Μπορείτε να επιτύχετε βέλτιστη ποιότητα
µόνο µε το Προηγµένο φωτογραφικό χαρτί HP.

1. Πατήστε το κουµπί Menu/OK, έπειτα πατήστε  για να επιλέξετε Μενού
Εκτύπωση και πατήστε ξανά το κουµπί Menu/OK.

2. Πατήστε  για να επιλέξετε Εργαλεία και στη συνέχεια πατήστε Menu/OK.
3. Πατήστε  για να επιλέξετε Τύπος χαρτιού και στη συνέχεια πατήστε Menu/OK.
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4. Πατήστε  για να επιλέξετε έναν από τους παρακάτω τύπους χαρτιού:
• Προηγµένο φωτογραφικό χαρτί HP (προεπιλογή)
• Φωτογραφικό χαρτί HP Premium
• Άλλο

5. Πατήστε το κουµπί Menu/OK.

Επιλογή και τοποθέτηση χαρτιού 13
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3 Βασικές πληροφορίες
εκτύπωσης
Ο εκτυπωτής παρέχει δυνατότητα εκτύπωσης εκπληκτικών φωτογραφιών χωρίς τη
χρήση υπολογιστή. Αφού ορίσετε τις ρυθµίσεις του εκτυπωτή ακολουθώντας τις οδηγίες
ρύθµισης που παρέχονται στη συσκευασία, δεν σας µένουν παρά ελάχιστα µόνο βήµατα
για να εκτυπώσετε τις φωτογραφίες σας. Η ενότητα αυτή περιλαµβάνει τα εξής θέµατα:

• «Σύνδεση φωτογραφικής µηχανής» στη σελίδα 15
• «Εκτύπωση από συνδεδεµένη φωτογραφική µηχανή» στη σελίδα 16
• «Ρύθµιση ποιότητας εκτύπωσης» στη σελίδα 17
• «Βελτίωση φωτογραφιών» στη σελίδα 18

Σηµείωση Στις οδηγίες που ακολουθούν, να χρησιµοποιείτε πάντα τα κουµπιά του
πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Θα πρέπει να
σηµειωθεί, επίσης, ότι τα κουµπιά της φωτογραφικής µηχανής είναι
απενεργοποιηµένα όταν η µηχανή βρίσκεται στο σταθµό σύνδεσης.

Σύνδεση φωτογραφικής µηχανής
Για να εκτυπώσετε φωτογραφίες που τραβήξατε µε τη φωτογραφική µηχανή,
τοποθετήστε τη φωτογραφική µηχανή στο σταθµό σύνδεσης του εκτυπωτή. Μη συνδέετε
τη φωτογραφική µηχανή αν δεν είναι στη θέση Απενεργοποίηση.

Προσοχή Μην επιχειρήσετε να τοποθετήσετε στο σταθµό σύνδεσης του εκτυπωτή
µια φωτογραφική µηχανή που δεν είναι συµβατή. Η σύνδεση µη συµβατής
φωοτγραφικής µηχανής µπορεί να προκαλέσει βλάβη στην υποδοχή σύνδεσης.
Μεταβείτε στη διεύθυνση www.hp.com/support για µια λίστα µε τις συµβατές
φωτογραφικές µηχανές για τον εκτυπωτή.

Προσοχή Μην βγάλετε τη φωτογραφική µηχανή από το σταθµό σύνδεσης κατά τη
διάρκεια της εκτύπωσης. Εάν βγάλετε τη φωτογραφική µηχανή από το σταθµό
σύνδεσης κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης, θα ακυρωθούν όλες οι εργασίες
εκτύπωσης.

Σηµείωση Μπορείτε επίσης να συνδέσετε µια φωτογραφική µηχανή PictBridge στη
θύρα φωτογραφικής µηχανής στο µπροστινό µέρος του εκτυπωτή χρησιµοποιώντας
το καλώδιο USB που συνοδεύει τη φωτογραφική µηχανή. Ωστόσο, δεν µπορείτε να
συνδέσετε άλλη φωτογραφική µηχανή αν η φωτογραφική µηχανή HP Photosmart
A440 series είναι ήδη συνδεδεµένη στον εκτυπωτή. ∆είτε την ενότητα «Φωτογραφική
µηχανή µε πιστοποίηση PictBridge» στη σελίδα 19.

Βασικές πληροφορίες εκτύπωσης 15
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Για να τοποθετήσετε τη φωτογραφική µηχανή στο σταθµό σύνδεσης του εκτυπωτή
1. Ανοίξτε το κάλυµµα του σταθµού σύνδεσης της φωτογραφικής µηχανής, εάν

χρειάζεται.
2. Κρατήστε τη φωτογραφική µηχανή έτσι ώστε η οθόνη να είναι στραµµένη προς εσάς

και το κάτω µέρος της µηχανής προς τα κάτω.
3. Βεβαιωθείτε ότι η φωτογραφική µηχανή είναι απενεργοποιηµένη.
4. Πιέστε τη φωτογραφική µηχανή στο σταθµό σύνδεσης ώστε η προεξοχή σύνδεσης

του σταθµού σύνδεσης φωτογραφικής µηχανής να ασφαλίσει στην υποδοχή
σύνδεσης που βρίσκεται στο κάτω µέρος της φωτογραφικής µηχανής.

5. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τοποθετώντας τη φωτογραφική µηχανή στο σταθµό
σύνδεσης ενεργοποιούνται τόσο ο εκτυπωτής όσο και η φωτογραφική µηχανή. Αν
δεν συµβεί αυτό, πατήστε το κουµπί ενεργοποίησης στον πίνακα ελέγχου του
εκτυπωτή.

Σηµείωση Με τη φωτογραφική µηχανή τοποθετηµένη στο σταθµό σύνδεσης, ο
φωτισµός της οθόνη της φωτογραφικής µηχανής χαµηλώνει εάν περάσουν οκτώ
λεπτά αδράνειας και απενεργοποιείται µετά από δέκα λεπτά. Η οθόνη της
φωτογραφικής µηχανής ανάβει ξανά εάν αποστείλετε µια εργασία εκτύπωσης από
έναν συνδεδεµένο υπολογιστή ή εάν πατήσετε ένα κουµπί του εκτυπωτή.

Εκτύπωση από συνδεδεµένη φωτογραφική µηχανή
Η εκτύπωση φωτογραφιών απευθείας από τη φωτογραφική µηχανή συνδεδεµένη στο
σταθµό σύνδεσης είναι ο πιο εύκολος και γρήγορος τρόπος για να µετατρέψετε τις
ψηφιακές σας φωτογραφίες σε εκπληκτικές εκτυπώσεις. Η ενότητα αυτή περιέχει τα εξής
θέµατα:

• «Προβολή φωτογραφιών προς εκτύπωση» στη σελίδα 16
• «Εκτύπωση φωτογραφιών» στη σελίδα 17

Προβολή φωτογραφιών προς εκτύπωση
Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση και εκτύπωση από την οθόνη της φωτογραφικής µηχανής.
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Μπορείτε να επιλέξετε τις φωτογραφίες που θέλετε να εκτυπώσετε χρησιµοποιώντας τον
πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Βεβαιωθείτε ότι η φωτογραφική µηχανή έχει φωτογραφίες
στην εσωτερική της µνήµη ή στην προαιρετική κάρτα µνήµης και ότι είναι τοποθετηµένη
στο σταθµό σύνδεσης.

Για να προβάλετε φωτογραφίες
▲ Περιηγηθείτε στις φωτογραφίες της φωτογραφικής µηχανής πατώντας  ή  στον

πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

Εκτύπωση φωτογραφιών
Σηµαντικό: Οι φωτογραφίες στεγνώνουν στη στιγµή και µπορείτε να τις πιάσετε αµέσως
µετά την εκτύπωση. Ωστόσο, η HP συνιστά να αφήνετε την εκτυπωµένη επιφάνεια σε

ανάπτυξη του χρώµατος, πριν τη στοιβάξετε µε άλλες φωτογραφίες ή την τοποθετήσετε
σε άλµπουµ.

Εκτυπώσεις φωτογραφιών µε ένα πάτηµα
1. Μεταβείτε σε µια φωτογραφία που θέλετε να εκτυπώσετε.
2. Πατήστε Εκτύπωση µία φορά για κάθε αντίγραφο της φωτογραφίας που θέλετε να

εκτυπώσετε. Η φωτογραφία προστίθεται στην ουρά εκτύπωσης.
3. Πατήστε  ή  για να µεταβείτε στην επόµενη φωτογραφία που θέλετε να

εκτυπώσετε. ∆εν χρειάζεται να περιµένετε να εκτυπωθεί πρώτα η πρώτη
φωτογραφία.

Σηµείωση Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε την τρέχουσα φωτογραφία πατώντας
το κουµπί Μενού/OK, επιλέγοντας Άµεση εκτύπωση εικόνας στο µενού Επιλογές
εκτύπωσης και πατώντας ξανά το κουµπί Μενού/OK.

Για εκτύπωση όλων των φωτογραφιών
1. Πατήστε το κουµπί Μενού/OK, έπειτα πατήστε  για να επιλέξετε Μενού

Εκτύπωση και πατήστε ξανά το κουµπί Μενού/OK.
2. Πατήστε  για να επιλέξετε Εκτύπωση όλων και στη συνέχεια πατήστε Μενού/

OK.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην οθόνη της φωτογραφικής µηχανής.

Για να εκτυπώσετε ένα ευρετήριο φωτογραφιών
1. Πατήστε το κουµπί Μενού/OK, έπειτα πατήστε  για να επιλέξετε Μενού

Εκτύπωση και πατήστε ξανά το κουµπί Μενού/OK.
2. Πατήστε  για να επιλέξετε Εκτύπωση ευρετηρίου και στη συνέχεια πατήστε

Μενού/OK.

Ένα ευρετήριο φωτογραφιών εµφανίζει µικρογραφίες και αριθµούς ευρετηρίου για όλες
τις φωτογραφίες. Χρησιµοποιήστε µια κάρτα ευρετηρίου ή απλό χαρτί για να
εξοικονοµήσετε φωτογραφικό χαρτί.

Ρύθµιση ποιότητας εκτύπωσης
Μπορείτε να ρυθµίσετε τον εκτυπωτή έτσι ώστε να εκτυπώνει φωτογραφίες σε υψηλότερο
ή χαµηλότερο επίπεδο ποιότητας. Για φωτογραφίες βέλτιστης ποιότητας, κάντε κλικ
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στο Βέλτιστη. Αυτή η λειτουργία εκτυπώνει φωτογραφίες βέλτιστης ποιότητας, αλλά είναι
και ελαφρώς πιο αργή. Αν θέλετε να εκτυπώσετε γρήγορα µια φωτογραφία και δεν σας
ενδιαφέρει να έχετε την καλύτερη ποιότητα, επιλέξτε την κατώτερη ρύθµιση ποιότητας,
Γρήγορη.

Για να αλλάξετε την ποιότητα εκτύπωσης
1. Πατήστε το κουµπί Μενού/OK, έπειτα πατήστε  για να επιλέξετε Μενού

Εκτύπωση και πατήστε ξανά το κουµπί Μενού/OK.
2. Επιλέξτε Ρυθµίσεις εκτυπωτή και πατήστε Μενού/OK.
3. Επιλέξτε Ποιότητα εκτύπωσης και πατήστε  ή  για να επιλέξετε την ποιότητα

εκτύπωσης που θέλετε.
4. Πατήστε Μενού/OK.

Βελτίωση φωτογραφιών
Η διόρθωση κόκκινων µατιών βελτιώνει αυτόµατα της φωτογραφίες σας µε τη χρήση των
τεχνολογιών HP Real Life που:

• Βελτιώνουν την ευκρίνεια θολών φωτογραφιών.
• Βελτιώνουν τις σκούρες περιοχές των φωτογραφιών χωρίς να επηρεάζουν της

φωτεινές περιοχές.
• Καταργούν τα κόκκινα µάτια που µπορεί να εµφανιστούν σε φωτογραφίες που έχουν

τραβηχτεί µε φλας.
• Βελτιώνουν τη συνολική φωτεινότητα, το χρώµα και την αντίθεση των φωτογραφιών.

Η διόρθωση κόκκινων µατιών είναι ενεργοποιηµένη από προεπιλογή κατά την πρώτη
ενεργοποίηση του εκτυπωτή. Αν θέλετε να εκτυπώσετε µια φωτογραφία χωρίς να
χρησιµοποιήσετε τις βελτιώσεις της διόρθωσης κόκκινων µατιών, απενεργοποιήστε τη
λειτουργία ∆ιόρθωσης κόκκινων µατιών.

Για να απενεργοποιήσετε την ∆ιόρθωση κόκκινων µατιών
▲ Πατήστε ∆ιόρθωση κόκκινων µατιών.

Η διόρθωση κόκκινων µατιών παραµένει απενεργοποιηµένη µέχρι να πατήσετε ξανά το
κουµπί ∆ιόρθωση κόκκινων µατιών.

Κεφάλαιο 3

18 Βασικές πληροφορίες εκτύπωσης

Β
ασικές π

ληροφ
ορίες εκτύπ

ω
σης



4 Εκτύπωση από άλλες συσκευές
Χρησιµοποιήστε τον εκτυπωτή σε συνδυασµό µε άλλες συσκευές για να µοιραστείτε
φωτογραφίες µε συγγενείς και φίλους. Μπορείτε να εκτυπώσετε από τις εξής συσκευές:

• «Φωτογραφική µηχανή µε πιστοποίηση PictBridge» στη σελίδα 19
• «Υπολογιστής» στη σελίδα 20

Φωτογραφική µηχανή µε πιστοποίηση PictBridge
Μπορείτε να εκτυπώσετε φωτογραφίες εάν συνδέσετε µια φωτογραφική µηχανή µε
πιστοποίηση PictBridge απευθείας στη θύρα φωτογραφικής µηχανής του εκτυπωτή µε
καλώδιο USB. Όταν εκτυπώνετε από ψηφιακή φωτογραφική µηχανή, ο εκτυπωτής
χρησιµοποιεί τις ρυθµίσεις που επιλέξατε στη µηχανή. Για περισσότερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στην τεκµηρίωση που συνοδεύει τη φωτογραφική µηχανή.

Εκτύπωση από φωτογραφική µηχανή µε πιστοποίηση PictBridge
Η χρήση φωτογραφικής µηχανής µε πιστοποίηση PictBridge σε συνδυασµό µε τον
εκτυπωτή είναι εύκολη και γρήγορη.

Σηµείωση Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει φωτογραφική µηχανή στο σταθµό σύνδεσης
πριν να συνδέσετε φωτογραφική µηχανή στη θύρα φωτογραφικής µηχανής. ∆εν
µπορείτε να έχετε περισσότερες από µία φωτογραφικές µηχανές συνδεδεµένες
ταυτόχρονα.

Για να εκτυπώσετε χρησιµοποιώντας φωτογραφική µηχανή µε πιστοποίηση
PictBridge
1. Τοποθετήστε Προηγµένο φωτογραφικό χαρτί HP στον εκτυπωτή.
2. Ενεργοποιήστε τη φωτογραφική µηχανή µε πιστοποίηση PictBridge.
3. Βεβαιωθείτε ότι η ρύθµιση διαµόρφωσης USB στη φωτογραφική µηχανή έχει οριστεί

σε "Digital Camera" (µόνο για µηχανές που δεν είναι της HP) και έπειτα συνδέστε τη
φωτογραφική µηχανή στη θύρα φωτογραφικής µηχανής χρησιµοποιώντας το
καλώδιο USB που συνοδεύει τη φωτογραφική µηχανή µε πιστοποίηση PictBridge.
Ανατρέξτε στην τεκµηρίωση της φωτογραφικής µηχανής για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά µε τη ρύθµιση της διαµόρφωσης USB. Το όνοµα της ρύθµισης
και οι επιλογές της µπορεί να διαφέρουν σε φωτογραφικές µηχανές που δεν είναι HP.

Εκτύπωση από άλλες συσκευές 19
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4. Εάν έχετε ήδη επιλέξει φωτογραφίες για εκτύπωση στη φωτογραφική µηχανή, στη
φωτογραφική µηχανή εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Print DPOF Photos?
(Εκτύπωση φωτογραφιών DPOF;) ή το πλαίσιο διαλόγου Print marked pictures?
(Εκτύπωση επισηµασµένων φωτογραφιών;). Επιλέξτε No (Όχι) για να παρακάµψετε
τις προεπιλεγµένες για εκτύπωση φωτογραφίες ή Yes (Ναι) για να τις εκτυπώσετε
προτού συνεχίσετε.
Το πρότυπο DPOF (Digital Print Order Format) παρέχει πληροφορίες στον εκτυπωτή
για τις φωτογραφίες που έχουν προεπιλεγεί στη φωτογραφική µηχανή για εκτύπωση,
καθώς και πληροφορίες σχετικά µε τον αριθµό των αντιγράφων προς εκτύπωση και
άλλες ρυθµίσεις εικόνας.

5. Χρησιµοποιήστε τις επιλογές και τα στοιχεία ελέγχου της φωτογραφικής µηχανής για
να εκτυπώσετε τις φωτογραφίες. Ανατρέξτε στην τεκµηρίωση της φωτογραφικής
µηχανής για περισσότερες πληροφορίες.

Υπολογιστής
Πρέπει να µεταφέρετε τις φωτογραφίες σας στον υπολογιστή για να µπορέσετε να τις
χρησιµοποιήσετε µε το λογισµικό HP Photosmart που σας επιτρέπει να τις εκτυπώσετε
από υπολογιστή. Πρώτα, εγκαταστήστε το λογισµικό HP Photosmart. Για περισσότερες
πληροφορίες, δείτε «Μεταφορά φωτογραφιών σε υπολογιστή» στη σελίδα 21.

Για πληροφορίες σχετικά µε την εγκατάσταση του λογισµικού HP Photosmart, ανατρέξτε
στις οδηγίες ρύθµισης που βρίσκονται στη συσκευασία του εκτυπωτή. Το λογισµικό
HP Photosmart περιλαµβάνει τη διασύνδεση που εµφανίζεται κάθε φορά που εκτυπώνετε
από υπολογιστή.

Μην ξεχνάτε να κάνετε λήψη των τελευταίων ενηµερωµένων εκδόσεων λογισµικού κάθε
δυο µήνες περίπου για να είστε σίγουροι ότι διαθέτετε τις πιο πρόσφατες δυνατότητες και
βελτιώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε «Ενηµέρωση λογισµικού
HP Photosmart» στη σελίδα 29.

Σηµείωση Η ηλεκτρονική βοήθεια για παρέχει περισσότερες πληροφορίες για τις
πολλές ρυθµίσεις εκτύπωσης που είναι διαθέσιµες όταν εκτυπώνετε από υπολογιστή.
Για να µάθετε πώς να ανοίγετε την ηλεκτρονική βοήθεια, ανατρέξτε στην ενότητα
«Εύρεση περισσότερων πληροφοριών» στη σελίδα 4.

Πληροφορίες για τα HP Photosmart Essential, HP Photosmart Mac και
∆ιαµοιρασµός HP Photosmart

Με το HP Photosmart Essential και το HP Photosmart Mac µπορείτε να
πραγµατοποιήσετε:

• Εκτύπωση πανοραµικών φωτογραφιών
• Εκτύπωση φωτογραφιών διαβατηρίου
• Προσθήκη διακοσµητικού πλαισίου σε φωτογραφία
• Να χρησιµοποιείτε φωτογραφίες για δηµιουργικές εργασίες όπως λευκώµατα,

ευχετήριες κάρτες και θερµοκολλητικές στάµπες
• Να οργανώνετε τις φωτογραφίες σας σε άλµπουµ και να µπορείτε να

πραγµατοποιείτε αναζήτηση σε αυτά µε λέξεις-κλειδιά ή ηµεροµηνίες (µόνο σε
Windows)
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• Να επεξεργάζεστε και να βελτιώνετε τις φωτογραφίες σας προσθέτοντας κείµενο ή
διορθώνοντας τα χρώµατα

• Να διαµοιράζεστε ηλεκτρονικά τις φωτογραφίες σας µε συγγενείς και φίλους
χρησιµοποιώντας την εφαρµογή ∆ιαµοιρασµός HP Photosmart.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το λογισµικό HP Photosmart, ανατρέξτε στην
ηλεκτρονική βοήθεια.

Χρησιµοποιήστε την εφαρµογή ∆ιαµοιρασµός HP Photosmart για να µοιραστείτε
φωτογραφίες µε φίλους και συγγενείς µέσω e-mail, ηλεκτρονικών άλµπουµ ή µιας
ηλεκτρονικής υπηρεσίας επεξεργασίας φωτογραφιών. Ο εκτυπωτής πρέπει να είναι
συνδεδεµένος µέσω καλωδίου USB σε υπολογιστή µε δυνατότητες πρόσβασης στο
Internet και εγκατεστηµένα όλα τα απαραίτητα προγράµµατα λογισµικού της HP. Αν
επιχειρήσετε να χρησιµοποιήσετε την εφαρµογή ∆ιαµοιρασµός HP Photosmart χωρίς να
έχετε εγκαταστήσει ή ρυθµίσει κατάλληλα το απαραίτητο λογισµικό, θα εµφανιστεί ένα
µήνυµα µε τα βήµατα που πρέπει να ακολουθήσετε. Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά µε την εφαρµογή ∆ιαµοιρασµός HP Photosmart, ανατρέξτε στον Οδηγό
χρήσης της φωτογραφικής µηχανής.

Μεταφορά φωτογραφιών σε υπολογιστή
Μπορείτε να µεταφέρετε φωτογραφίες σε έναν υπολογιστή από µια φωτογραφική µηχανή
που είναι τοποθετηµένη στο σταθµό σύνδεσης ή από µια άλλη συνδεδεµένη συσκευή,
αν έχετε εγκαταστήσει µια σύνδεση USB µεταξύ του υπολογιστή και της συσκευής.
Επιπλέον, θα πρέπει να έχετε εγκαταστήσει το λογισµικό HP Photosmart. Θα πρέπει να
µεταφέρετε τις φωτογραφίες στον υπολογιστή σας για να τις επεξεργαστείτε σε λογισµικό
επεξεργασίας εικόνας, όπως το HP Photosmart που συνοδεύει τον εκτυπωτή.

Για να µεταφέρετε φωτογραφίες σε υπολογιστή
1. Συνδέστε τον εκτυπωτή στον υπολογιστή µε ένα καλώδιο USB.
2. Απενεργοποιήστε τη φωτογραφική µηχανή εάν είναι ενεργοποιηµένη.
3. Συνδέστε µια φωτογραφική µηχανή στον εκτυπωτή ή συνδέστε µια φωτογραφική

µηχανή PictBridge στη θύρα της φωτογραφικής µηχανής.
4. Στον υπολογιστή ανοίγει το Κέντρο λειτουργιών HP. Κάντε κλικ στην επιλογή

Μεταφορά φωτογραφιών και ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στον
υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη Βοήθεια του
HP Photosmart.
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5 Συντήρηση και µεταφορά του
εκτυπωτή
Ο εκτυπωτής δεν έχει µεγάλες απαιτήσεις συντήρησης. Ακολουθήστε τις οδηγίες σε αυτό
το κεφάλαιο για να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής του εκτυπωτή και των αναλώσιµων
εκτύπωσης και για να εξασφαλίσετε ότι οι εκτυπώσεις σας θα έχουν πάντα την καλύτερη
ποιότητα. Η ενότητα αυτή περιλαµβάνει τα εξής θέµατα:

• «Τοποθέτηση κεφαλής εκτύπωσης» στη σελίδα 23
• «Αφαίρεση µελάνης από το δέρµα και τα ρούχα» στη σελίδα 25
• «Καθαρισµός και συντήρηση εκτυπωτή» στη σελίδα 25
• «Ενηµέρωση λογισµικού HP Photosmart» στη σελίδα 29
• «Αποθήκευση εκτυπωτή και δοχείου µελάνης» στη σελίδα 30
• «∆ιατήρηση ποιότητας φωτογραφικού χαρτιού» στη σελίδα 31
• «Μεταφορά εκτυπωτή» στη σελίδα 31
Για πληροφορίες σχετικά µε τη συντήρηση της φωτογραφικής µηχανής, ανατρέξτε
στον Οδηγό χρήσης της φωτογραφικής µηχανής.

Τοποθέτηση κεφαλής εκτύπωσης
Χρησιµοποιήστε δοχείο µελάνης τριών χρωµάτων HP 110 Tri-color Inkjet για να
εκτυπώσετε ασπρόµαυρες και έγχρωµες φωτογραφίες.

Τα µελάνια HP Vivera παρέχουν φωτογραφίες µεγάλης πιστότητας και µε εξαιρετική
αντοχή στο ξεθώριασµα των χρωµάτων, µε αποτέλεσµα τα χρώµατα να παραµένουν
ζωντανά για καιρό. Τα µελάνια HP Vivera έχουν ειδική σύσταση και έχουν ελεγχθεί
επιστηµονικά για την ποιότητα, την καθαρότητα και την αντοχή στο ξεθώριασµα.

Για να επιτύχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα, η HP συνιστά να χρησιµοποιείτε
µόνο αυθεντικά δοχεία µελάνης της HP. Η τοποθέτηση λανθασµένου δοχείου µπορεί να
ακυρώσει την εγγύηση του εκτυπωτή.

Προσοχή Βεβαιωθείτε ότι χρησιµοποιείτε τα κατάλληλα δοχεία µελάνης. Επίσης,
πρέπει να γνωρίζετε ότι η HP δεν συνιστά τη χρήση τροποποιηµένων ή
ξαναγεµισµένων δοχείων µελάνης HP. Τυχόν ζηµιά που οφείλεται στη χρήση
τροποποιηµένων ή ξαναγεµισµένων δοχείων µελάνης HP δεν καλύπτεται από την
εγγύηση της HP.
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Για βέλτιστη ποιότητα εκτύπωσης, η HP συνιστά να χρησιµοποιείτε τα δοχεία µελάνης
πριν την ηµεροµηνία που αναγράφεται στη συσκευασία.

Για να προετοιµάσετε τον εκτυπωτή και τo δοχείo µελάνης
1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιηµένος.
2. Ανοίξτε τη θύρα της κεφαλής εκτύπωσης του εκτυπωτή.
3. Αφαιρέστε την ταινία µε έντονο ροζ χρώµα από το δοχείο µελάνης.

Εικόνα 5-1 Αφαίρεση ροζ ταινίας

Εικόνα 5-2 Μην αγγίζετε εδώ

Για να τοποθετήσετε το δοχείο µελάνης
1. Αν θέλετε να αντικαταστήσετε ένα δοχείο µελάνης, πιέστε το προς τα κάτω και

τραβήξτε το έξω από τη βάση του για να το αφαιρέσετε.
2. Κρατήστε το καινούργιο δοχείο µελάνης µε την ετικέτα προς τα πάνω. Τοποθετήστε

το δοχείο µελάνης στη βάση µε µια ελαφριά κλίση προς τα πάνω ώστε να εφαρµόσουν
πρώτα οι χάλκινες επαφές του. Πιέστε το δοχείο µέχρι να εφαρµόσει στη θέση του.

Κεφάλαιο 5
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3. Κλείστε τη θύρα πρόσβασης του δοχείου µελάνης. Η οθόνη της φωτογραφικής
µηχανής εµφανίζει ένα εικονίδιο µε την κατά προσέγγιση στάθµη µελάνης για το
εγκατεστηµένο δοχείο µελάνης. ∆εν εµφανίζεται κανένα εικονίδιο στάθµης µελάνης
αν το δοχείο δεν είναι αυθεντικό δοχείο της HP ή αν το δοχείο έχει χρησιµοποιηθεί σε
διαφορετικό εκτυπωτή.

4. Τοποθετήστε Προηγµένο φωτογραφικό χαρτί HP στο δίσκο εισόδου, πατήστε Menu/
OK (Μενού/OK) και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ευθυγραµµιστεί το
δοχείο µελάνης.

Σηµείωση Κατά τη διαδικασία εκτύπωσης, χρησιµοποιείται µελάνη από τα δοχεία
για διάφορους σκοπούς, όπως για τη διαδικασία προετοιµασίας, η οποία
προετοιµάζει τη συσκευή και τα δοχεία µελάνης για εκτύπωση, καθώς και για τη
συντήρηση της κεφαλής εκτύπωσης, η οποία διατηρεί καθαρά τα ακροφύσια και τη
ροή της µελάνης. Επιπλέον, µετά τη χρήση του δοχείου, ενδέχεται να παραµείνουν
σε αυτό υπολείµµατα µελάνης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη
διεύθυνση www.hp.com/go/inkusage.

Αφαίρεση µελάνης από το δέρµα και τα ρούχα
Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες, για να αφαιρέσετε τη µελάνη από το δέρµα και τα
ρούχα:

Επιφάνεια Αφαίρεση

∆έρµα Πλύνετε την περιοχή µε ένα σκληρό σαπούνι.

Λευκά υφάσµατα Πλύνετε το ύφασµα µε κρύο νερό
χρησιµοποιώντας λευκαντικό µε χλώριο.

Χρωµατιστά υφάσµατα Πλύνετε το ύφασµα µε κρύο νερό
χρησιµοποιώντας αφρώδη αµµωνία.

Προσοχή Να χρησιµοποιείτε πάντα κρύο νερό για την αφαίρεση της µελάνης από
τα υφάσµατα. Το ζεστό ή το καυτό νερό ενδέχεται να εµποτίσει τη µελάνη στο ύφασµα.

Καθαρισµός και συντήρηση εκτυπωτή
∆ιατηρήστε τον εκτυπωτή και το δοχείο µελάνης καθαρά και σε καλή κατάσταση,
ακολουθώντας µερικές απλές οδηγίες σε αυτή την ενότητα.
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Καθαρισµός εξωτερικής πλευράς εκτυπωτή

Για να καθαρίσετε την εξωτερική πλευρά του εκτυπωτή
1. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και κατόπιν αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας

από την πίσω πλευρά του εκτυπωτή.
2. Σκουπίστε τα εξωτερικά τµήµατα του εκτυπωτή µε ένα µαλακό πανί που έχετε βρέξει

ελαφρώς µε νερό.

Προσοχή Μην χρησιµοποιείτε καθαριστικά διαλύµατα. Τα καθαριστικά και τα
απορρυπαντικά οικιακής χρήσης µπορεί να καταστρέψουν την επικάλυψη της
επιφάνειας του εκτυπωτή.

Προσοχή Μην καθαρίζετε το εσωτερικό του εκτυπωτή. Κρατήστε όλα τα υγρά
µακριά από το εσωτερικό του εκτυπωτή.

Αυτόµατος καθαρισµός δοχείου µελάνης
Αν παρατηρήσετε λευκές γραµµές ή µονόχρωµες λωρίδες στις εκτυπώσεις σας, το δοχείο
µελάνης ίσως χρειάζεται καθαρισµό. Μην καθαρίζετε το δοχείο µελάνης συχνότερα από
όσο χρειάζεται, γιατί για τον καθαρισµό καταναλώνεται µελάνη.

Για τον καθαρισµό του δοχείου µελάνης
1. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει φωτογραφική µηχανή στο σταθµό σύνδεσης.
2. Πατήστε το κουµπί Μενού/OK, έπειτα πατήστε  για να επιλέξετε Μενού

Εκτύπωση και πατήστε ξανά το κουµπί Μενού/OK.
3. Επιλέξτε Εργαλεία και πατήστε Μενού/OK.
4. Επιλέξτε Καθαρισµός δοχείου και πατήστε Μενού/OK.
5. Όταν ο εκτυπωτής ολοκληρώνει τον καθαρισµό των δοχείων µελάνης και εκτυπώσει

µια δοκιµαστική σελίδα, ελέγξτε τη σελίδα ελέγχου και επιλέξτε από τις διαθέσιµες
επιλογές:
• Αν στη δοκιµαστική σελίδα εµφανίζονται λευκές λωρίδες ή λείπουν χρώµατα, το

δοχείο µελάνης πρέπει να καθαριστεί ξανά. Επιλέξτε OK στην οθόνη της
φωτογραφικής µηχανής και στη συνέχεια πατήστε Μενού/OK στον πίνακα
ελέγχου του εκτυπωτή.

• Αν η ποιότητα εκτύπωσης της δοκιµαστικής σελίδας είναι καλή, επιλέξτε Άκυρο
στην οθόνη της φωτογραφικής µηχανής και πατήστε OK.

Μπορείτε να καθαρίσετε το δοχείο µελάνης µέχρι τρεις φορές. Κάθε διαδοχικός
καθαρισµός είναι πιο σχολαστικός και χρησιµοποιεί περισσότερη µελάνη.

Αν ολοκληρώσετε και τα τρία στάδια καθαρισµού µε αυτή τη διαδικασία και εξακολουθούν
να εµφανίζονται λευκές λωρίδες ή λείπουν χρώµατα στη δοκιµαστική σελίδα, ίσως
χρειάζεται να καθαρίσετε τις επαφές του δοχείου µελάνης µε χάλκινο χρώµα. Για
περισσότερες πληροφορίες δείτε «Για να καθαρίσετε τις επαφές των δοχείων
µελάνης» στη σελίδα 27.

Σηµείωση Αν το δοχείο µελάνης ή ο εκτυπωτής έχει πέσει πρόσφατα, µπορεί
επίσης να παρατηρήσετε στις εκτυπώσεις σας λευκές λωρίδες ή χρώµατα που
λείπουν. Το πρόβληµα είναι προσωρινό και διορθώνεται αυτόµατα εντός 24 ωρών.
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Mη αυτόµατος καθαρισµός επαφών δοχείου µελάνης
Αν το περιβάλλον στο οποίο χρησιµοποιείτε τον εκτυπωτή έχει πολύ σκόνη, µπορεί να
συσσωρευτούν υπολείµµατα σκόνης στις χάλκινες επαφές και να δηµιουργηθούν
προβλήµατα στην εκτύπωση.

Για να καθαρίσετε τις επαφές των δοχείων µελάνης
1. Χρειάζεστε τα παρακάτω υλικά για τον καθαρισµό των επαφών:

• Αποσταγµένο νερό (το νερό της βρύσης ενδέχεται να περιέχει µολυσµένες ουσίες
που µπορεί να καταστρέψουν το δοχείο µελάνης)

• Μπατονέτες ή άλλο µαλακό υλικό χωρίς χνούδι ώστε να µην κολλήσει στο δοχείο
µελάνης

2. Ανοίξτε τη θύρα πρόσβασης του δοχείου µελάνης.
3. Αφαιρέστε το δοχείο µελάνης και τοποθετήστε το πάνω σε ένα κοµµάτι χαρτί, µε την

πλάκα των ακροφυσίων στραµµένη προς τα επάνω. Προσέξτε να µην αγγίξετε τις
χάλκινες επαφές ή την πλάκα των ακροφυσίων µε τα δάχτυλά σας.

Προσοχή Μην αφήνετε το δοχείο µελάνης έξω από τον εκτυπωτή για
περισσότερο από 30 λεπτά. Αν τα ακροφύσια µείνουν εκτεθειµένα στον αέρα για
µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα µπορεί να στεγνώσουν και να δηµιουργηθούν
προβλήµατα στην εκτύπωση.

4. Βρέξτε ελαφρά µε αποσταγµένο νερό µια µπατονέτα και στίψτε την.
5. Σκουπίστε απαλά τις χάλκινες επαφές του δοχείου µελάνης µε τη µπατονέτα.

Προσοχή Μην αγγίζετε την πλάκα των ακροφυσίων. Αγγίζοντας την πλάκα των
ακροφυσίων θα τα φράξετε και θα προκαλέσετε ανεπαρκή παροχή µελάνης και
κακές ηλεκτρικές συνδέσεις.

1 Καθαρισµός επαφών χάλκινου χρώµατος µε σφουγγάρι

2 Κάλυµµα ακροφύσιου µελάνης

6. Επαναλάβετε τα βήµατα 4 και 5 µέχρι να µην υπάρχουν υπολείµµατα µελάνης ή
σκόνης στη µπατονέτα.

7. Τοποθετήστε και πάλι το δοχείο µελάνης στον εκτυπωτή και στη συνέχεια κλείστε τη
θύρα πρόσβασης του δοχείου µελάνης.

Καθαρισµός και συντήρηση εκτυπωτή 27
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Εκτύπωση δοκιµαστικής σελίδας
Μπορείτε να εκτυπώσετε µια δοκιµαστική σελίδα που να περιέχει χρήσιµες πληροφορίες
σχετικά µε το δοχείο µελάνης, τον σειριακό αριθµό και άλλες πληροφορίες του εκτυπωτή.

Για να εκτυπώσετε µια δοκιµαστική σελίδα
1. Βεβαιωθείτε ότι η φωτογραφική µηχανή βρίσκεται στο σταθµό σύνδεσης.
2. Τοποθετήστε χαρτί στο δίσκο εισόδου. Χρησιµοποιείτε απλό χαρτί ή κάρτες

ευρετηρίου για εξοικονόµηση του φωτογραφικού χαρτιού.
3. Πατήστε το κουµπί Μενού/OK, έπειτα πατήστε  για να επιλέξετε Μενού

Εκτύπωση και πατήστε ξανά το κουµπί Μενού/OK.
4. Επιλέξτε Εργαλεία και πατήστε Μενού/OK.
5. Επιλέξτε Εκτύπωση δοκιµαστικής σελίδας και πατήστε Μενού/OK.

Ευθυγράµµιση δοχείου µελάνης
Την πρώτη φορά που τοποθετείτε δοχείο µελάνης τριών χρωµάτων Inkjet HP 110, ο
εκτυπωτής το ευθυγραµµίζει αυτόµατα. Ωστόσο, εάν τα χρώµατα στις εκτυπώσεις δεν
είναι ευθυγραµµισµένα ή εάν η σελίδα ευθυγράµµισης δεν τυπώνεται σωστά όταν
τοποθετήσατε ένα δοχείο µελάνης, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να
ευθυγραµµίσετε το δοχείο µελάνης.

Για την ευθυγράµµιση του δοχείου µελάνης
1. Πατήστε το κουµπί Menu/OK, έπειτα πατήστε  για να επιλέξετε Μενού

Εκτύπωση και πατήστε ξανά το κουµπί Menu/OK.
2. Επιλέξτε Εργαλεία και πατήστε Menu/OK.
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3. Επιλέξτε Ευθυγρ. δοχείων µελάνης και πατήστε Menu/OK.
4. Όταν ο εκτυπωτής ολοκληρώσει την ευθυγράµµιση του δοχείου µελάνης, εκτυπώνει

µια σελίδα ευθυγράµµισης επιβεβαιώνοντας ότι η διαδικασία ευθυγράµµισης ήταν
επιτυχής.

• Τα σηµάδια ελέγχου επαληθεύουν ότι το δοχείο µελάνης είναι τοποθετηµένο
σωστά και λειτουργεί κανονικά.

• Εάν στα αριστερά µιας ράβδου εµφανίζεται ένα σηµάδι “x”, ευθυγραµµίστε ξανά
το δοχείο µελάνης. Αν εξακολουθεί να εµφανίζεται το “x”, αντικαταστήστε το
δοχείο µελάνης.

Ενηµέρωση λογισµικού HP Photosmart
Πραγµατοποιείτε σε τακτικά διαστήµατα λήψη των τελευταίων ενηµερωµένων εκδόσεων
λογισµικού για να βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε τις πιο πρόσφατες δυνατότητες και
βελτιώσεις. Μπορείτε να κάνετε λήψη ενηµερωµένων εκδόσεων του λογισµικού
HP Photosmart από την τοποθεσία www.hp.com/support ή χρησιµοποιώντας την
Ενηµέρωση λογισµικού HP.

Για να λάβετε το λογισµικό (Windows)

Σηµείωση Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί στο Internet προτού χρησιµοποιήσετε την
Ενηµέρωση λογισµικού HP.
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1. Από το µενού Έναρξη των Windows, επιλέξτε Προγράµµατα ή Όλα τα
προγράµµατα, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικού στην επιλογή HP και στη
συνέχεια επιλέξτε Ενηµέρωση λογισµικού HP. Εµφανίζεται το παράθυρο
"Ενηµέρωση λογισµικού HP".

2. Κάντε κλικ στο Άµεσος έλεγχος. Η Ενηµέρωση λογισµικού HP αναζητά στην
ιστοσελίδα της HP ενηµερώσεις λογισµικού. Αν δεν έχει εγκατασταθεί στον
υπολογιστή η τελευταία έκδοση του λογισµικού HP Photosmart, εµφανίζεται στο
παράθυρο "Ενηµέρωση λογισµικού HP" µια ενηµερωµένη έκδοση λογισµικού.
▲ Εάν ο υπολογιστής διαθέτει την πιο πρόσφατη έκδοση λογισµικού του

HP Photosmart, στο παράθυρο "Ενηµέρωση λογισµικού HP" εµφανίζεται το
ακόλουθο µήνυµα: "No updates are available for your system at this time" (∆εν
υπάρχουν διαθέσιµες ενηµερωµένες εκδόσεις για το σύστηµά σας προς το
παρόν).

3. Εάν είναι διαθέσιµη µια ενηµερωµένη έκδοση λογισµικού, επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα
στην ενηµερωµένη έκδοση λογισµικού για να την επιλέξετε.

4. Πατήστε Install (Εγκατάσταση).
5. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

Για να λάβετε το λογισµικό (Mac)

Σηµείωση Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί στο Internet προτού χρησιµοποιήσετε την
εφαρµογή αναβάθµισης HP Photosmart.

1. Κάντε εκκίνηση του HP Photosmart Mac.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Applications (Εφαρµογές) και πατήστε HP Software

Update (Ενηµέρωση λογισµικού HP).
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην οθόνη για να ελέγξετε εάν υπάρχουν

ενηµερωµένες εκδόσεις λογισµικού.
Εάν χρησιµοποιείτε τοίχος προστασίας, καταχωρήστε τα στοιχεία του διακοµιστή
εξουσιοδότησης στο πρόγραµµα ενηµέρωσης λογισµικού.

Αποθήκευση εκτυπωτή και δοχείου µελάνης
Προστατέψτε τον εκτυπωτή και το δοχείο µελάνης αποθηκεύοντάς τα σωστά όταν δεν τα
χρησιµοποιείτε.

Αποθήκευση εκτυπωτή
Στην περίπτωση µεγάλης περιόδου µη χρήσης του εκτυπωτή, µπορείτε να τον
αποθηκεύσετε

• Όταν ο εκτυπωτής δεν χρησιµοποιείται, να κλείνετε τους δίσκους εισόδου και εξόδου.
• Φυλάξτε τον εκτυπωτή σε κλειστό χώρο µακριά από το ηλιακό φως και τις υψηλές

θερµοκρασίες.
• Αν ο εκτυπωτής και το δοχείο µελάνης δεν έχουν χρησιµοποιηθεί για διάστηµα

µεγαλύτερο του ενός µηνός, πριν την εκτύπωση καθαρίστε το δοχείο µελάνης. Για
περισσότερες πληροφορίες δείτε «Αυτόµατος καθαρισµός δοχείου µελάνης»
στη σελίδα 26.
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Αποθήκευση δοχείου µελάνης
Κατά τη φύλαξη ή τη µεταφορά του εκτυπωτή, να αφήνετε πάντα στον εκτυπωτή το δοχείο
µελάνης που χρησιµοποιείτε. Ο εκτυπωτής φυλάσσει το δοχείο µελάνης σε ένα
προστατευτικό κάλυµµα στη διάρκεια του κύκλου απενεργοποίησής του.

Προσοχή Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής έχει ολοκληρώσει τον κύκλο
απενεργοποίησής του προτού αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Αυτό
επιτρέπει στον εκτυπωτή τη σωστή φύλαξη του δοχείου µελάνης.

Οι παρακάτω συµβουλές βοηθούν στη συντήρηση των δοχείων µελάνης της HP και
εξασφαλίζουν σταθερή ποιότητα εκτύπωσης:

• Να διατηρείτε όλα τα δοχεία µελάνης στις σφραγισµένες συσκευασίες τους µέχρι να
τα χρειαστείτε. Φυλάσσετε τα δοχεία µελάνης σε θερµοκρασία δωµατίου (15-35° C
ή 59-95° F).

• Μην αφαιρείτε την πλαστική ταινία που καλύπτει τα ακροφύσια µελάνης µέχρι να είστε
έτοιµοι να τοποθετήσετε το δοχείο µελάνης στον εκτυπωτή. Εάν η πλαστική ταινία
έχει αφαιρεθεί από το δοχείο µελάνης, µην προσπαθήσετε να την τοποθετήσετε πάλι.
Η επανατοποθέτηση της ταινίας προκαλεί ζηµιά στο δοχείο µελάνης.

∆ιατήρηση ποιότητας φωτογραφικού χαρτιού
Για βέλτιστα αποτελέσµατα µε το φωτογραφικό χαρτί, ακολουθήστε τις οδηγίες αυτής της
ενότητας.

Για να φυλάξετε το φωτογραφικό χαρτί
• Φυλάσσετε το φωτογραφικό χαρτί στην αρχική του συσκευασία ή σε µια αεροστεγή

πλαστική σακούλα.
• Φυλάσσετε το συσκευασµένο φωτογραφικό χαρτί σε µια επίπεδη επιφάνεια σε

δροσερό µέρος χωρίς υγρασία.
• Ξαναβάλτε το αχρησιµοποίητο φωτογραφικό χαρτί στην πλαστική σακούλα. Αν το

χαρτί µείνει στον εκτυπωτή και εκτεθεί στις συνθήκες του περιβάλλοντος, µπορεί να
τσαλακωθεί.

Για να χειριστείτε το φωτογραφικό χαρτί
• Να κρατάτε πάντα το φωτογραφικό χαρτί από τις άκρες για να αποφύγετε µουτζούρες

από µελάνι.
• Αν το φωτογραφικό χαρτί έχει τσαλακωθεί στις άκρες, τοποθετήστε το σε µια

πλαστική σακούλα και στρέψτε το απαλά προς την αντίθετη πλευρά µέχρι να ισιώσει.

Μεταφορά εκτυπωτή
Η µεταφορά και η εγκατάσταση του εκτυπωτή είναι εύκολη σχεδόν οπουδήποτε. Πάρτε
τον µαζί σας στις διακοπές, στις οικογενειακές συγκεντρώσεις και τις κοινωνικές
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εκδηλώσεις για να εκτυπώσετε αµέσως τις φωτογραφίες που τραβάτε και να τις
µοιράζεστε µε τους φίλους και τους συγγενείς σας.

Για να είναι ακόµη πιο εύκολη η χρήση του εκτυπωτή οπουδήποτε, µπορείτε να
αγοράσετε τα εξής:

Τσάντα µεταφοράς: Μεταφέρετε τον εκτυπωτή και τα αναλώσιµα εκτύπωσης µαζί σε
µια βολική τσάντα µεταφοράς HP Photosmart.

Για να µεταφέρετε τον εκτυπωτή
1. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
2. Βγάλτε τη φωτογραφική µηχανή από το σταθµό σύνδεσης και κλείστε τη θύρα του

σταθµού σύνδεσης.
3. Βγάλτε όλο το χαρτί από τους δίσκους εισόδου και εξόδου, κλείστε το δίσκο εξόδου

και µετά κλείστε το δίσκο εισόδου.

Σηµείωση Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής έχει ολοκληρώσει τον κύκλο
απενεργοποίησής του προτού αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Αυτό
επιτρέπει στον εκτυπωτή τη σωστή φύλαξη του δοχείου µελάνης.

4. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
5. Αν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεµένος σε υπολογιστή, αποσυνδέστε το καλώδιο USB

από τον υπολογιστή.
6. Μεταφέρετε πάντα τον εκτυπωτή σε όρθια θέση.

Σηµείωση Μην αφαιρείτε το δοχείο µελάνης κατά τη µεταφορά του εκτυπωτή.

Συµβουλή Ο εκτυπωτής έχει µια βολική ενσωµατωµένη λαβή που καθιστά
εύκολη τη µεταφορά. Ανοίξτε τη λαβή τραβώντας τη προς τα πάνω, πάνω από τη
θύρα του σταθµού σύνδεσης φωτογραφικής µηχανής. Μην κουνάτε τον εκτυπωτή
όταν τον µεταφέρετε από τη λαβή.

Εικόνα 5-3 Άνοιγµα λαβής

Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάρει µαζί σας τα εξής:

• Χαρτί
• Καλώδιο τροφοδοσίας
• Συµβατή φωτογραφική µηχανή
• Εφεδρικά δοχεία µελάνης (αν σκοπεύετε να κάνετε πολλές εκτυπώσεις)
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• Τα προαιρετικά αξεσουάρ του εκτυπωτή που πρόκειται να χρησιµοποιήσετε
• Aν πρόκειται να συνδέσετε τον εκτυπωτή σε υπολογιστή, πάρτε µαζί σας το

καλώδιο USB και το CD µε το λογισµικό του εκτυπωτή HP Photosmart

Σηµείωση Αν δεν πάρετε την τεκµηρίωση µαζί σας, φροντίστε να σηµειώσετε το
σωστό αριθµό δοχείου µελάνης ή να αγοράσετε αρκετά δοχεία µελάνης τριών
χρωµάτων HP 110 Tri-color Inkjet πριν φύγετε.

Μεταφορά εκτυπωτή 33
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6 Αντιµετώπιση προβληµάτων
Ο εκτυπωτής HP Photosmart A440 series έχει σχεδιαστεί για αξιοπιστία και ευκολία
χρήσης. Αυτή η ενότητα απαντά στις συχνότερες ερωτήσεις σχετικά µε τη χρήση του
εκτυπωτή και την εκτύπωση χωρίς υπολογιστή. Περιλαµβάνει πληροφορίες για τα
παρακάτω θέµατα:

• «Προβλήµατα υλικού εκτυπωτή» στη σελίδα 35
• «Προβλήµατα εκτύπωσης» στη σελίδα 39
• «Μηνύµατα σφάλµατος» στη σελίδα 43

Για πληροφορίες σχετικά µε την αντιµετώπιση προβληµάτων κατά τη χρήση του
λογισµικού HP Photosmart και την εκτύπωση από υπολογιστή, ανατρέξτε στην
ηλεκτρονική Βοήθεια. Για πληροφορίες σχετικά µε την προβολή της ηλεκτρονικής
Βοήθειας, ανατρέξτε στην ενότητα «Εύρεση περισσότερων πληροφοριών»
στη σελίδα 4.

Για πληροφορίες σχετικά µε την αντιµετώπιση προβληµάτων που αφορούν τη
φωτογραφική µηχανή HP Photosmart, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης  της φωτογραφικής
µηχανής.

Προβλήµατα υλικού εκτυπωτή
Πριν επικοινωνήσετε µε την υποστήριξη της HP, διαβάστε αυτή την ενότητα για
συµβουλές αντιµετώπισης προβληµάτων ή µεταβείτε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες
υποστήριξης στην τοποθεσία www.hp.com/support.

Σηµείωση Αν θέλετε να συνδέσετε τον εκτυπωτή σε υπολογιστή, η HP συνιστά τη
χρήση καλωδίου USB µε µήκος µικρότερο από 3 µέτρα (10 πόδια). Το καλώδιο USB
που παρέχεται πληροί αυτή τη σύσταση.

Η φωτεινή ένδειξη κατάστασης αναβοσβήνει σε κόκκινο χρώµα.
Αιτία: Ο εκτυπωτής παρουσιάζει πρόβληµα. ∆οκιµάστε τα παρακάτω.

Λύση:
• Ελέγξτε την οθόνη της φωτογραφικής µηχανής για οδηγίες. Αν ο εκτυπωτής είναι

συνδεδεµένος σε υπολογιστή, ελέγξτε εάν εµφανίζονται οδηγίες στην οθόνη του
υπολογιστή.

• Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και
περιµένετε 30 δευτερόλεπτα. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και
ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.

• Κάποιο δοχείο µελάνης δεν έχει τοποθετηθεί. Για περισσότερες πληροφορίες,
δείτε «Τοποθέτηση κεφαλής εκτύπωσης» στη σελίδα 23.

• Αν η φωτεινή ένδειξη κατάστασης συνεχίζει να αναβοσβήνει, µεταβείτε στη
διεύθυνση www.hp.com/support ή επικοινωνήστε µε την Υποστήριξη HP.
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Η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας άναψε για λίγο µετά την απενεργοποίηση του
εκτυπωτή.

Λύση: Αυτό είναι φυσιολογικό και συµβαίνει πάντα µετά την απενεργοποίηση. ∆εν
αποτελεί ένδειξη προβλήµατος στον εκτυπωτή.

∆εν µπορώ να συνδέσω τη φωτογραφική µηχανή στο σταθµό σύνδεσης του
εκτυπωτή.

Λύση: Η φωτογραφική µηχανή µπορεί να µην είναι συµβατή µε τον εκτυπωτή. Μην
επιχειρήσετε να τοποθετήσετε στο σταθµό σύνδεσης µια φωτογραφική µηχανή που
δεν είναι συµβατή. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.hp.com/support για µια λίστα µε τις
συµβατές φωτογραφικές µηχανές για τον εκτυπωτή.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε «Σύνδεση φωτογραφικής µηχανής»
στη σελίδα 15.

Τα κουµπιά του πίνακα ελέγχου δεν αποκρίνονται.
Αιτία: Παρουσιάστηκε σφάλµα στον εκτυπωτή. ∆οκιµάστε τα παρακάτω.

Λύση:
• Περιµένετε περίπου ένα λεπτό για να δείτε εάν ο εκτυπωτής θα επανεκκινήσει.
• Αποσυνδέστε τη φωτογραφική µηχανή από το σταθµό σύνδεσης και συνδέστε

την ξανά. Η ενέργεια αυτή επιλύει συνήθως το πρόβληµα.
• Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και

περιµένετε 30 δευτερόλεπτα. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και
ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.

• Αν ο εκτυπωτής δεν επανεκκινήσει και τα κουµπιά στον πίνακα ελέγχου δεν
αποκρίνονται, µεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.hp.com/support ή
επικοινωνήστε µε την Υποστήριξη HP.
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Ο εκτυπωτής δεν βρίσκει και δεν εµφανίζει τις εικόνες στην κάρτα µνήµης της
φωτογραφικής µηχανής ή στην εσωτερική µνήµη.

Λύση:
• Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και ενεργοποιήστε τον ξανά.
• Η κάρτα µνήµης µπορεί να περιλαµβάνει τύπους αρχείων τους οποίους δεν

µπορεί να διαβάσει απευθείας από την κάρτα µνήµης. Το πρόβληµα αυτό
παρουσιάζεται µόνο όταν χρησιµοποιείτε φωτογραφική µηχανή PictBridge στη
θύρα της φωτογραφικής µηχανής στο µπροστινό µέρος του εκτυπωτή.
• Αποθηκεύστε τις φωτογραφίες σε έναν υπολογιστή και στη συνέχεια τυπώστε

τις. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκµηρίωση που
συνοδεύει τη φωτογραφική µηχανή και στην ηλεκτρονική Βοήθεια.

• Την επόµενη φορά που θα τραβήξετε φωτογραφίες, δώστε εντολή στην
ψηφιακή φωτογραφική µηχανή να τις αποθηκεύσει σε µια µορφή αρχείου την
οποία να µπορεί ο εκτυπωτής να διαβάσει απευθείας από την κάρτα µνήµης.
Για µια λίστα µε τις υποστηριζόµενες µορφές αρχείων, δείτε «Προδιαγραφές
εκτυπωτή» στη σελίδα 45. Για οδηγίες σχετικά µε το πώς θα ρυθµίσετε τη
φωτογραφική µηχανή να αποθηκεύσει τις φωτογραφίες σε συγκεκριµένη
µορφή αρχείων, δείτε την τεκµηρίωση που συνοδεύει τη µηχανή.

• Τα ονόµατα αρχείων των φωτογραφιών έχουν αλλάξει - δεν ισχύουν πλέον τα
αρχικά ονόµατα που είχε ορίσει η φωτογραφική µηχανή. Βεβαιωθείτε ότι τα
ονόµατα των αρχείων συµφωνούν µε την τυπική ονοµατοδοσία και δοµή αρχείων
που χρησιµοποιεί η φωτογραφική µηχανή.

∆εν έγινε µεταφορά όλων των εικόνων της φωτογραφικής µηχανής στον
υπολογιστή.

Αιτία: Οι φωτογραφίες που λείπουν είναι αποθηκευµένες στην εσωτερική µνήµη
της φωτογραφικής µηχανής. Είναι δυνατή η µεταφορά µόνο των φωτογραφιών που
είναι αποθηκευµένες στην κάρτα µνήµης της φωτογραφικής µηχανής.

Λύση: Να µεταφέρετε τις φωτογραφίες από την εσωτερική µνήµη της
φωτογραφικής µηχανής στην κάρτα µνήµης της µηχανής. Για περισσότερες
πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκµηρίωση της φωτογραφικής µηχανής.

Μπορείτε, επίσης, να βγάλετε την κάρτα µνήµης και στη συνέχεια να τοποθετήσετε
ξανά τη φωτογραφική µηχανή στο σταθµό σύνδεσης. Αυτό αναγκάζει τον εκτυπωτή
να διαβάσει την εσωτερική µνήµη της φωτογραφικής µηχανής.
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Ο εκτυπωτής είναι συνδεδεµένος στην πρίζα, αλλά δεν ενεργοποιείται.

Λύση:
• Ο εκτυπωτής ίσως είναι συνδεδεµένος σε πολύπριζο το οποίο δεν είναι αναµµένο.

Ανάψτε το πολύπριζο και ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
• Ο εκτυπωτής µπορεί να έχει συνδεθεί µε ασύµβατη πηγή ενέργειας. Εάν

ταξιδεύετε στο εξωτερικό, βεβαιωθείτε ότι η πηγή ενέργειας στη χώρα／περιοχή
που επισκέπτεστε είναι συµβατή µε την απαιτούµενη τάση λειτουργίας του
εκτυπωτή και το καλώδιο τροφοδοσίας.

• Ελέγξτε ότι το τροφοδοτικό λειτουργεί κανονικά. Για να ελέγξετε το τροφοδοτικό:
• Βεβαιωθείτε ότι το τροφοδοτικό είναι συνδεδεµένο στον εκτυπωτή και σε

συµβατή τροφοδοσία ρεύµατος.
• Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί ενεργοποίησης του εκτυπωτή.

Εάν το κουµπί ενεργοποίησης ανάψει, τότε το καλώδιο τροφοδοσίας
λειτουργεί κανονικά. Εάν δεν ανάψει µεταβείτε στη διεύθυνση www.hp.com/
support ή επικοινωνήστε µε την υπηρεσία υποστήριξης της HP.

Ο εκτυπωτής κάνει θορύβους κατά την ενεργοποίηση ή αρχίζει να κάνει θορύβους
µετά από διαστήµατα αδράνειας.

Λύση: Ο εκτυπωτής µπορεί να κάνει θορύβους µετά από µεγάλα διαστήµατα
αδράνειας (περίπου 2 εβδοµάδες) ή όταν διακοπεί και επανέλθει ξανά η τροφοδοσία
του. Αυτό είναι φυσιολογικό—ο εκτυπωτής εκτελεί µια αυτόµατη διαδικασία
συντήρησης προκειµένου να εξασφαλίσει ότι θα συνεχίσει να παράγει την καλύτερη
ποιότητα εκτύπωσης.

Τα κουµπιά της φωτογραφικής µηχανής δεν δουλεύουν.
Λύση: Πιέζετε κουµπιά της φωτογραφικής µηχανής µετά την τοποθέτησή της στο
σταθµό σύνδεσης. Όλα τα κουµπιά της φωτογραφικής µηχανής είναι
απενεργοποιηµένα όταν η µηχανή βρίσκεται στο σταθµό σύνδεσης. Χρησιµοποιήστε
τα κουµπιά του πίνακα ελέγχου.

Ο εκτυπωτής δεν αναγνωρίζει τη φωτογραφική µηχανή PictBridge που είναι
τοποθετηµένη στη θύρα σύνδεσης της φωτογραφικής µηχανής.

Αιτία:
• Υπήρχε φωτογραφική µηχανή στο σταθµό σύνδεσης φωτογραφικής µηχανής

όταν συνδέσατε τη φωτογραφική µηχανή PictBridge στη θύρα φωτογραφικής
µηχανής. Ο εκτυπωτής αναγνωρίζει µόνο µία φωτογραφική µηχανή κάθε φορά.

• Η φωτογραφική µηχανή PictBridge που είναι συνδεδεµένη στη θύρα της
φωτογραφικής µηχανής δεν είναι ενεργοποιηµένη.

Λύση: Αποσυνδέστε και τις δύο φωτογραφικές µηχανές και στη συνέχεια συνδέστε
τη φωτογραφική µηχανή PictBridge στη θύρα φωτογραφικής µηχανής
χρησιµοποιώντας το καλώδιο USB που ήταν στη συσκευασία της φωτογραφικής
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µηχανής. Εάν είναι συνδεδεµένη µόνο η φωτογραφική µηχανή PictBridge,
βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιηµένη.

Οι µπαταρίες της φωτογραφικής µηχανής δεν φορτίζουν.

Λύση:
• Ενδέχεται να χρησιµοποιείτε αλκαλικές µπαταρίες, οι οποίες δεν είναι

επαναφορτιζόµενες. Αγοράστε επαναφορτιζόµενες µπαταρίες για να
εκµεταλλευτείτε τη λειτουργία επαναφόρτισης του εκτυπωτή. Για περισσότερες
πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης της φωτογραφικής µηχανής.

• Η φωτογραφική µηχανή δεν έχει ασφαλίσει στο σταθµό σύνδεσης, στο πάνω
µέρος του εκτυπωτή. Βεβαιωθείτε ότι η φωτογραφική µηχανή έχει τοποθετηθεί
σωστά στον σταθµό σύνδεσης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε «Σύνδεση
φωτογραφικής µηχανής» στη σελίδα 15.

• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεµένο µε τον εκτυπωτή και
µε ηλεκτρική πρίζα που δουλεύει.

• Οι επαναφορτιζόµενες µπαταρίες µπορεί να είναι παλιές και να µη διατηρούν τη
φόρτιση. Αντικαταστήστε τις µπαταρίες.

Προβλήµατα εκτύπωσης
Πριν επικοινωνήσετε µε την υποστήριξη της HP, διαβάστε αυτή την ενότητα για
συµβουλές αντιµετώπισης προβληµάτων ή µεταβείτε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες
υποστήριξης στην τοποθεσία www.hp.com/support.

Ο εκτυπωτής δεν τροφοδοτείται σωστά µε χαρτί.

Λύση:
• Βεβαιωθείτε ότι ο οδηγός πλάτους χαρτιού εφάπτεται µε την άκρη του χαρτιού

χωρίς όµως να λυγίζει το χαρτί.
• Ίσως έχετε τοποθετήσει πολύ µεγάλη ποσότητα χαρτιού στο δίσκο εισόδου.

Αφαιρέστε λίγο χαρτί και δοκιµάστε να εκτυπώσετε ξανά.
• Αν τα φύλλα του χαρτιού κολλούν µεταξύ τους, δοκιµάστε να εκτυπώσετε µε ένα

φύλλο χαρτιού κάθε φορά.
• Αν χρησιµοποιείτε τον εκτυπωτή σε περιβάλλον µε ιδιαίτερα υψηλή ή χαµηλή

υγρασία, τοποθετήστε το χαρτί όσο µπορείτε πιο βαθιά στο δίσκο εισόδου και
εκτυπώστε µε ένα φύλλο χαρτιού κάθε φορά.

• Αν το φωτογραφικό χαρτί έχει τσαλακωθεί, τοποθετήστε το σε µια πλαστική
σακούλα και στρέψτε το απαλά προς την αντίθετη πλευρά µέχρι να ισιώσει. Αν
το πρόβληµα παραµένει, χρησιµοποιήστε χαρτί που δεν έχει τσαλακωθεί. Για
πληροφορίες σχετικά µε τη φύλαξη και το χειρισµό του φωτογραφικού χαρτιού,
δείτε την ενότητα «∆ιατήρηση ποιότητας φωτογραφικού χαρτιού»
στη σελίδα 31.
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• Το χαρτί µπορεί να είναι πολύ λεπτό ή πολύ χοντρό. ∆οκιµάστε µε φωτογραφικό
χαρτί της HP. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ενότητα «Επιλογή
κατάλληλου χαρτιού» στη σελίδα 11.

• Εάν χρησιµοποιείτε φωτογραφικό χαρτί 10 x 30 cm (4 x 12 ίντσες) για εκτύπωση
πανοραµικής εικόνας, να µην τοποθετείτε πάνω από δέκα φύλλα στο δίσκο
εισόδου χαρτιού. Εάν τοποθετήσετε περισσότερα από δέκα φύλλα πανοραµικού
χαρτιού µπορεί να προκαλέσετε πρόβληµα τροφοδοσίας χαρτιού.

Η εικόνα δεν εκτυπώνεται µε στοίχιση στο κέντρο ή εκτυπώνεται υπό γωνία.

Λύση:
• Ίσως δεν έχετε τοποθετήσει σωστά το χαρτί. Τοποθετήστε ξανά το χαρτί,

προσέχοντας να έχει το σωστό προσανατολισµό στο δίσκο εισόδου και ο οδηγός
χαρτιού να εφάπτεται µε την άκρη του χαρτιού. Για οδηγίες σχετικά µε την
τοποθέτηση του χαρτιού, δείτε την ενότητα «Επιλογή και τοποθέτηση χαρτιού»
στη σελίδα 11.

• Το δοχείο µελάνης ίσως χρειάζεται ευθυγράµµιση. Για περισσότερες
πληροφορίες δείτε την ενότητα «Ευθυγράµµιση δοχείου µελάνης»
στη σελίδα 28.

Ο εκτυπωτής δεν εκτύπωσε.

Λύση:
• Ο εκτυπωτής ίσως έχει πρόβληµα. ∆είτε την οθόνη της φωτογραφικής µηχανής

για οδηγίες.
• Ίσως έχει διακοπεί η τροφοδοσία ή ίσως κάποιο καλώδιο δεν είναι συνδεδεµένο

καλά. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής τροφοδοτείται µε ενέργεια και ότι το καλώδιο
ρεύµατος είναι καλά συνδεδεµένο.

• Ίσως δεν υπάρχει χαρτί στο δίσκο εισόδου. Ελέγξτε ότι το χαρτί είναι σωστά
τοποθετηµένο στο δίσκο εισόδου. Για οδηγίες σχετικά µε την τοποθέτηση του
χαρτιού, δείτε την ενότητα «Επιλογή και τοποθέτηση χαρτιού» στη σελίδα 11.

• Ίσως παρουσιάστηκε εµπλοκή χαρτιού κατά την εκτύπωση. ∆ιαβάστε την
ακόλουθη ενότητα για οδηγίες σχετικά µε την αποκατάσταση εµπλοκής χαρτιού.
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Παρουσιάστηκε εµπλοκή χαρτιού κατά την εκτύπωση.
Λύση: Ελέγξτε την οθόνη της φωτογραφικής µηχανής για οδηγίες. Για να
αποκαταστήσετε µια εµπλοκή χαρτιού, δοκιµάστε τα παρακάτω.
• Αν ένα τµήµα του χαρτιού έχει βγει από το µπροστινό τµήµα του εκτυπωτή,

τραβήξτε το χωρίς βία προς το µέρος σας για να το αφαιρέσετε.
• Αν δεν έχει βγει κανένα τµήµα του χαρτιού από την µπροστινή πλευρά του

εκτυπωτή, δοκιµάστε να το αφαιρέσετε από την πίσω πλευρά του εκτυπωτή:
• Αφαιρέστε το χαρτί από το δίσκο εισόδου.
• Τραβήξτε χωρίς βία το µπλοκαρισµένο χαρτί για να το αφαιρέσετε από την

πίσω πλευρά του εκτυπωτή.
• Αν δεν µπορείτε να πιάσετε την άκρη του µπλοκαρισµένου χαρτιού για να το

αφαιρέσετε, δοκιµάστε τα εξής:
• Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και

περιµένετε 30 δευτερόλεπτα.
• Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή. Ο

εκτυπωτής ελέγχει εάν υπάρχει χαρτί στη διαδροµή του χαρτιού και εξάγει
αυτόµατα το µπλοκαρισµένο χαρτί.

Συµβουλή Αν συµβαίνει συχνά εµπλοκή χαρτιού κατά την εκτύπωση, δοκιµάστε
να εκτυπώσετε µε ένα φύλλο χαρτιού κάθε φορά. Τοποθετήστε το χαρτί όσο πιο
βαθιά γίνεται στο δίσκο εισόδου.

Ο εκτυπωτής έβγαλε µια κενή σελίδα.

Λύση:
• Ελέγξτε το εικονίδιο στάθµης µελάνης στην οθόνη της φωτογραφικής µηχανής.

Εάν το δοχείο µελάνης έχει αδειάσει, αντικαταστήστε το. Για περισσότερες
πληροφορίες δείτε «Τοποθέτηση κεφαλής εκτύπωσης» στη σελίδα 23.

• Αρχίσατε την εκτύπωση και κατόπιν ακυρώσατε τη διαδικασία. Αν ακυρώσατε τη
διαδικασία προτού ξεκινήσει η εκτύπωση της φωτογραφία, ο εκτυπωτής ίσως έχει
ήδη φορτώσει το χαρτί και έχει προετοιµαστεί για εκτύπωση. Την επόµενη φορά
που θα εκτυπώσετε, ο εκτυπωτής θα βγάλει την κενή σελίδα προτού συνεχίσει
µε τη νέα εργασία εκτύπωσης.

Η φωτογραφία εκτυπώθηκε στο επάνω µέρος του χαρτιού µε προεξοχές.
Λύση: Όταν χρησιµοποιείτε χαρτί µε προεξοχές, τοποθετήστε το ώστε η προεξοχή
να εισαχθεί στο τέλος.

Ο εκτυπωτής βγάζει το χαρτί όταν προετοιµάζεται να εκτυπώσει.
Λύση: Όταν το φως του ήλιου πέφτει απευθείας επάνω στον εκτυπωτή µπορεί να
επηρεάζει τη λειτουργία του αυτόµατου αισθητήρα χαρτιού. Μεταφέρετε τον
εκτυπωτή µακριά από άµεση έκθεση σε ηλιακό φως. Ο εκτυπωτής βγάζει το χαρτί και
όταν ανιχνεύει ότι υπάρχει ήδη εκτύπωση πάνω στο χαρτί.
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Η ποιότητα εκτύπωσης είναι κακή.

Λύση:
• Το δοχείο µελάνης ίσως δεν έχει αρκετή µελάνη. Ελέγξτε το εικονίδιο επιπέδου

µελάνης στην οθόνη της φωτογραφικής µηχανής και αντικαταστήστε το δοχείο
µελάνης, εάν χρειάζεται. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε «Τοποθέτηση
κεφαλής εκτύπωσης» στη σελίδα 23.

• Ίσως είχατε επιλέξει µια ρύθµιση χαµηλής ανάλυσης στην ψηφιακή σας
φωτογραφική µηχανή όταν τραβήξατε τη φωτογραφία. Για καλύτερα
αποτελέσµατα στο µέλλον, ρυθµίστε την ψηφιακή σας φωτογραφική µηχανή σε
υψηλότερη ανάλυση.

• Βεβαιωθείτε ότι χρησιµοποιείτε το σωστό τύπο φωτογραφικού χαρτιού για την
εκτύπωση. Για καλύτερα αποτελέσµατα χρησιµοποιήστε Προηγµένο
φωτογραφικό χαρτί HP. Είναι ειδικά σχεδιασµένο να λειτουργεί µε τις µελάνες του
εκτυπωτή σας. Με άλλα φωτογραφικά χαρτιά τα αποτελέσµατα θα είναι
κατώτερης ποιότητας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε «Επιλογή
κατάλληλου χαρτιού» στη σελίδα 11.

• Βεβαιωθείτε ότι η ποιότητα εκτύπωσης έχει τη ρύθµιση "Βέλτιστη". ∆είτε την
ενότητα «Ρύθµιση ποιότητας εκτύπωσης» στη σελίδα 17.

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή ρύθµιση τύπου χαρτιού. ∆είτε την
ενότητα «Για να αλλάξετε τον τύπο χαρτιού» στη σελίδα 12.

• Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη δυνατότητα διόρθωσης κόκκινων µατιών.
∆είτε την ενότητα «Βελτίωση φωτογραφιών» στη σελίδα 18.

• Ίσως εκτυπώνετε στη λάθος πλευρά του χαρτιού. Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί είναι
τοποθετηµένο µε την πλευρά εκτύπωσης προς το µπροστινό µέρος του
εκτυπωτή.

• Το δοχείο µελάνης ίσως χρειάζεται καθάρισµα. Για περισσότερες πληροφορίες
δείτε την ενότητα «Αυτόµατος καθαρισµός δοχείου µελάνης» στη σελίδα 26.

• Το δοχείο µελάνης ίσως χρειάζεται ευθυγράµµιση. Για περισσότερες
πληροφορίες δείτε την ενότητα «Ευθυγράµµιση δοχείου µελάνης»
στη σελίδα 28.

• Οι φωτογραφίες στεγνώνουν στη στιγµή και µπορείτε να τις πιάσετε αµέσως µετά
την εκτύπωση. Ωστόσο, η HP συνιστά να αφήνετε την εκτυπωµένη επιφάνεια σε
επαφή µε τον αέρα για 3 λεπτά µετά την εκτύπωση, για να γίνει δυνατή η πλήρης
ανάπτυξη του χρώµατος, πριν τη στοιβάξετε µε άλλες φωτογραφίες ή την
τοποθετήσετε σε άλµπουµ.

Οι εικόνες που επέλεξα για εκτύπωση στην ψηφιακή φωτογραφική µηχανή δεν
εκτυπώνονται

Λύση: Ορισµένες ψηφιακές φωτογραφικές µηχανές PictBridge σάς επιτρέπουν να
επισηµάνετε φωτογραφίες για εκτύπωση (DPOF) και από την εσωτερική µνήµη της
µηχανής και από την κάρτα µνήµης. Εάν επισηµάνετε φωτογραφίες στην εσωτερική
µνήµη και στη συνέχεια µετακινήσετε τις φωτογραφίες από την εσωτερική µνήµη της
φωτογραφικής µηχανής στην κάρτα µνήµης, η επισήµανση ενδέχεται να µην
µεταφερθεί. Επισηµάνετε τις φωτογραφίες που θέλετε να εκτυπώσετε αφού τις
µεταφέρετε από την εσωτερική µνήµη της ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής στην
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κάρτα µνήµης. Αυτό δεν ισχύει για τη φωτογραφική µηχανή HP Photosmart A440
series.

Σηµείωση Φροντίστε να επιλέξετε Yes (Ναι) όταν τοποθετήσετε τη
φωτογραφική µηχανή στο σταθµό σύνδεσης και εµφανιστεί σχετικό µήνυµα για
την εκτύπωση επισηµασµένων φωτογραφιών.

Ορισµένες εντολές µενού εµφανίζονται αχνές.

Λύση:
• Προσπαθείτε να τυπώσετε ένα βίντεο κλιπ. ∆εν υποστηρίζεται η εκτύπωση βίντεο

κλιπ. Προσπαθήστε να εκτυπώσετε µια άλλη φωτογραφία.
• ∆εν υπάρχουν φωτογραφίες στη φωτογραφική µηχανή. Τραβήξτε µερικές

φωτογραφίες και στη συνέχεια προσπαθήστε να τις εκτυπώσετε.

Όταν εκτυπώνω φωτογραφίες έχω µη αναµενόµενα αποτελέσµατα.
Αιτία: Η διόρθωση κόκκινων µατιών είναι ενεργοποιηµένη και οι τεχνολογίες HP
Real Life πραγµατοποιούν ρυθµίσεις για κόκκινα µάτια, φωτεινότητα, εστίαση και
αντίθεση.
Λύση: Απενεργοποιήστε την διόρθωση κόκκινων µατιών. ∆είτε την ενότητα «Για να
απενεργοποιήσετε την ∆ιόρθωση κόκκινων µατιών» στη σελίδα 18.

Μηνύµατα σφάλµατος
Πριν επικοινωνήσετε µε την υποστήριξη της HP, διαβάστε αυτή την ενότητα για
συµβουλές αντιµετώπισης προβληµάτων ή µεταβείτε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες
υποστήριξης στην τοποθεσία www.hp.com/support.

Τα παρακάτω µηνύµατα σφάλµατος µπορεί να εµφανιστούν στην οθόνη εικόνων της
φωτογραφικής µηχανής όταν η φωτογραφική µηχανή είναι τοποθετηµένη στο σταθµό
σύνδεσης στο πάνω µέρος του εκτυπωτή. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να επιλύσετε το
πρόβληµα.
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Μήνυµα σφάλµατος: Open output door or clear paper jam, then press Menu/OK
(Ανοίξτε τη θύρα του δίσκου εξόδου ή αποκαταστήστε την εµπλοκή χαρτιού και
στη συνέχεια πατήστε το κουµπί Menu/OK).

Λύση: Για να αποκαταστήσετε την εµπλοκή χαρτιού, δοκιµάστε τα εξής:
• Αν ένα τµήµα του χαρτιού έχει βγει από το µπροστινό τµήµα του εκτυπωτή,

τραβήξτε το χωρίς βία προς το µέρος σας για να το αφαιρέσετε.
• Αν δεν έχει βγει κανένα τµήµα του χαρτιού από την µπροστινή πλευρά του

εκτυπωτή, δοκιµάστε να το αφαιρέσετε από την πίσω πλευρά του εκτυπωτή:
• Αφαιρέστε το χαρτί από το δίσκο εισόδου.
• Τραβήξτε χωρίς βία το µπλοκαρισµένο χαρτί για να το αφαιρέσετε από την

πίσω πλευρά του εκτυπωτή.
• Αν δεν µπορείτε να πιάσετε την άκρη του µπλοκαρισµένου χαρτιού για να το

αφαιρέσετε, δοκιµάστε τα εξής:
• Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
• Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του εκτυπωτή από την πρίζα.

Περιµένετε 30 δευτερόλεπτα και µετά ξανασυνδέστε το.
• Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή. Ο εκτυπωτής ελέγχει εάν υπάρχει χαρτί στη

διαδροµή του χαρτιού και εξάγει αυτόµατα το µπλοκαρισµένο χαρτί.

Μήνυµα σφάλµατος: Print cartridge is not compatible (Το δοχείο µελάνης δεν είναι
συµβατό). Χρησιµοποιήστε κατάλληλο δοχείο µελάνης.

Λύση: Αντικαταστήστε το δοχείο µελάνης µε το δοχείο µελάνης τριών χρωµάτων
Inkjet HP 110. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ενότητα «Τοποθέτηση
κεφαλής εκτύπωσης» στη σελίδα 23.
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7 Προδιαγραφές
Στην ενότητα αυτή θα βρείτε τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήµατος για την εγκατάσταση
του λογισµικού HP Photosmart καθώς και επιλεγµένες προδιαγραφές του εκτυπωτή.

• Απαιτήσεις συστήµατος
• Προδιαγραφές εκτυπωτή
Για πλήρη λίστα των προδιαγραφών της φωτογραφικής µηχανής HP Photosmart A440
series, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης που παρέχεται στη συσκευασία ή στην ηλεκτρονική
µορφή στο CD οδηγού χρήσης του HP Photosmart ή στο CD λογισµικού HP Photosmart,
ανάλογα µε τον τόπο αγοράς της φωτογραφικής µηχανής και αν αυτή αγοράστηκε
µεµονωµένα ή όχι.

Απαιτήσεις συστήµατος

Στοιχείο Ελάχιστες προϋποθέσεις
για Windows

Ελάχιστες προϋποθέσεις
για Mac

Λειτουργικό σύστηµα Windows XP Home, XP
Professional ή x64 Edition

Mac® OS X 10.3.x, 10.4.x

Επεξεργαστής Intel® Pentium® II
(ή ισοδύναµος) ή ισχυρότερος

G3 ή ισχυρότερος

Μνήµη RAM 64 MB (συνιστώνται 256 MB) 128 MB

Ελεύθερος χώρος στο δίσκο 500 MB 150 MB

Ανάλυση οθόνης 800 x 600, 16-bit ή µεγαλύτερη 800 x 600, 16-bit ή µεγαλύτερη

Μονάδα CD-ROM 4x 4x

Πρόγραµµα περιήγησης Microsoft Internet Explorer
5.5 ή νεότερης έκδοσης

—

Προδιαγραφές εκτυπωτή
Κατηγορία Προδιαγραφές

Συνδεσιµότητα USB 2.0 υψηλής ταχύτητας: Windows XP Home, XP
Professional ή x64 Edition, Mac OS X 10.3.x, 10.4.x
PictBridge: Με χρήση της µπροστινής θύρας σύνδεσης
φωτογραφικής µηχανής

Μορφές αρχείων εικόνας JPEG Baseline

Περιθώρια Επάνω 0,0 mm (0,0 ίντσες) , Κάτω 0,0 mm (0,0 ίντσες) ,
Αριστερά／δεξιά 0,0 mm (0,0 ίντσες)

Μεγέθη µέσου Φωτογραφικό χαρτί 10 x 15 cm (4 x 6 ίντσες)
Φωτογραφικό χαρτί 10 x 15 cm µε προεξοχή 1,25 cm
Κάρτες ευρετηρίου 10 x 15 mm
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Κατηγορία Προδιαγραφές

Κάρτες A6 105 x 148 mm
Κάρτες µεγέθους L 90 x 127 mm
Κάρτες µεγέθους L 90 x 127 mm µε προεξοχή 12,5 mm
Υποστηριζόµενα µόνο όταν γίνεται εκτύπωση από
υπολογιστή: Χαγκάκι, 101 x 203 mm (4 x 8 ίντσες),
φωτογραφικό χαρτί για πανόραµα 10 x 30 cm
(4 x 12 ίντσες).

Τύποι µέσου Προηγµένο φωτογραφικό χαρτί HP (συνιστάται)
Φωτογραφικό χαρτί HP Premium
Κάρτες (ευρετηρίου, A6, µεγέθους L)

Προδιαγραφές περιβάλλοντος Μέγιστες κατά τη λειτουργία: 5-40° C (41-104° F), 5-90%
RH
Συνιστώµενες κατά τη λειτουργία: 15-35 °C (59-95° F),
20-80% RH

∆ίσκος χαρτιού Ένας δίσκος για φωτογραφικό χαρτί 10 x 15 cm

Χωρητικότητα δίσκου χαρτιού 20 φύλλα φωτογραφικού χαρτιού, µέγιστο πάχος 292 µm
(11,5 mil) ανά φύλλο
10 φύλλα φωτογραφικού χαρτιού 10 x 30 cm (4 x 12 ίντσες)
για πανοραµική εκτύπωση

Κατανάλωση ισχύος Εκτύπωση: 14,4 W
Αναµονή: 8,1 W (µε φωτογραφική µηχανή τοποθετηµένη
στο σταθµό σύνδεσης)
Απενεργοποίηση: 6,2 W (µε φωτογραφική µηχανή
τοποθετηµένη στο σταθµό σύνδεσης)
Αναµονή και φόρτιση µπαταριών: 25 W
Απενεργοποίηση και φόρτιση µπαταριών φωτογραφικής
µηχανής: 22,9 W

Αριθµός µοντέλου τροφοδοσίας Εξάρτηµα HP # 0957-2121 (Βόρεια Αµερική), 100-240 Vac
(± 10%) 50/60 Hz (±3 Hz)
Εξάρτηµα HP # 0957-2120 (υπόλοιπες χώρες), 100-240
Vac (± 10%) 50/60 Hz (± 3 Hz)

∆οχείο µελάνης ∆οχείο µελάνης τριών χρωµάτων Inkjet HP 110

Υποστήριξη USB 2.0 πλήρους
ταχύτητας

Windows XP Home, XP Professional ή x64 Edition
Mac OS X 10.3.x, 10.4.x
Η HP συνιστά τη χρήση καλωδίου USB µήκους 3 µέτρων ή
µικρότερο.
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8 Υποστήριξη HP
• «Έλεγχος τοποθεσίας υποστήριξης HP στο web» στη σελίδα 47
• «Τηλεφωνική υποστήριξη από την HP» στη σελίδα 47
• «Εγγύηση» στη σελίδα 49
• «Πρόσθετες επιλογές εγγύησης» στη σελίδα 49
• «Κανονιστικός αριθµός αναγνώρισης µοντέλου VCVRA-0703» στη σελίδα 50
• «∆ηλώσεις για το περιβάλλον» στη σελίδα 50

Έλεγχος τοποθεσίας υποστήριξης HP στο web
Ανατρέξτε στην τεκµηρίωση που συνοδεύει τον εκτυπωτή. Εάν δεν βρείτε τις
πληροφορίες που χρειάζεστε, ελέγξτε την τοποθεσία υποστήριξης της HP στο web

Για online υποστήριξη
1. Επισκεφθείτε την τοποθεσία Web online υποστήριξης της HP στη διεύθυνση

www.hp.com/support. Η online υποστήριξη της HP διατίθεται σε όλους τους πελάτες
της HP. Αποτελεί την πιο γρήγορη πηγή για ενηµερωµένες πληροφορίες συσκευών
και βοήθεια από ειδικούς, ενώ περιλαµβάνει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
• Γρήγορη πρόσβαση σε εξειδικευµένο τεχνικό προσωπικό υποστήριξης
• Ενηµερωµένες εκδόσεις λογισµικού και προγραµµάτων οδήγησης για τον

εκτυπωτή HP Photosmart
• Πολύτιµες πληροφορίες για τον εκτυπωτή HP Photosmart και την αντιµετώπιση

συνηθισµένων προβληµάτων
• Προληπτικές ενηµερώσεις συσκευής, ειδοποιήσεις υποστήριξης και νέα από

την HP, διαθέσιµα όταν δηλώσετε τη συσκευή HP Photosmart
2. Για την Ευρώπη µόνο: Επικοινωνήστε µε τον τοπικό αντιπρόσωπο. Εάν ο

εκτυπωτής HP Photosmart έχει βλάβη υλικού, θα σας ζητηθεί να τον µεταφέρετε στο
τοπικό κατάστηµα αγοράς. (Παρέχεται δωρεάν συντήρηση κατά την περίοδο ισχύος
της περιορισµένης εγγύησης της συσκευής. Μετά την περίοδο εγγύησης, υπάρχει
χρέωση.)

3. Εάν δεν βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζεστε, καλέστε την υποστήριξη HP. Οι
επιλογές υποστήριξης και η διαθεσιµότητά τους διαφέρουν ανά συσκευή, χώρα／
περιοχή, γλώσσα και περίοδο τηλεφωνικής υποστήριξης.

Τηλεφωνική υποστήριξη από την HP
Για τη λίστα αριθµών τηλεφώνου υποστήριξης, ανατρέξτε στην αντίστοιχη λίστα στο
εσωτερικό του οπισθόφυλλου.

Περίοδος τηλεφωνικής υποστήριξης
∆ιατίθεται δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη για ένα έτος σε Β. Αµερική, Ασία-Ειρηνικό και
Λατινική Αµερική (συµπεριλαµβανοµένου του Μεξικού). Για να δείτε τη διάρκεια της
τηλεφωνικής υποστήριξης στην Ευρώπη, στη Μέση Ανατολή και στην Αφρική, µεταβείτε
στο www.hp.com/support. Ισχύουν οι τυπικές χρεώσεις των τηλεφωνικών εταιρειών.
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Πραγµατοποίηση κλήσης
Καλέστε την υποστήριξη της HP ενώ είστε µπροστά στον υπολογιστή και στον
εκτυπωτή HP Photosmart. Θα πρέπει να δώσετε τις ακόλουθες πληροφορίες:
• Αριθµό µοντέλου συσκευής (βρίσκεται στην ετικέτα στο εµπρός µέρος της συσκευής)
• Σειριακός αριθµός συσκευής (βρίσκεται στο πίσω ή στο κάτω µέρος της συσκευής)
• Μηνύµατα που εµφανίστηκαν όταν παρουσιάστηκε το πρόβληµα
• Απαντήσεις στις ακόλουθες ερωτήσεις:

• Έχει ξαναπαρουσιαστεί το πρόβληµα;
• Μπορείτε να το κάνετε να ξανασυµβεί;
• Προσθέσατε νέο υλικό ή λογισµικό στον υπολογιστή σας περίπου όταν ξεκίνησε

το πρόβληµα την εµφάνισή του;
• Συνέβη κάτι άλλο πριν προκύψει αυτή η κατάσταση (όπως κεραυνός, µετακίνηση

της συσκευής κ.λπ.);

Μετά την περίοδο τηλεφωνικής υποστήριξης
Μετά την περίοδο τηλεφωνικής υποστήριξης, διατίθεται βοήθεια από την HP µε επιπλέον
κόστος. Μπορείτε επίσης να βρείτε βοήθεια στην τοποθεσία web online υποστήριξης
της HP: www.hp.com/support. Για να µάθετε περισσότερα σχετικά µε τις επιλογές
υποστήριξης, επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπο της HP ή καλέστε στον αριθµό
υποστήριξης για τη χώρα／περιοχή σας.

Κεφάλαιο 8
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Εγγύηση

Πρόσθετες επιλογές εγγύησης
∆ιατίθενται πρόσθετες υπηρεσίες για τον εκτυπωτή µε επιπλέον κόστος. Μεταβείτε στη
διεύθυνση www.hp.com/support, επιλέξτε τη χώρα／περιοχή και τη γλώσσα σας, και
εξερευνήστε την περιοχή υπηρεσιών και εγγύησης για πληροφορίες σχετικά µε τα
πρόσθετα προγράµµατα παροχής υπηρεσιών.
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Κανονιστικός αριθµός αναγνώρισης µοντέλου VCVRA-0703
Για λόγους αναγνώρισης σε σχέση µε τους κανονισµούς, το προϊόν διαθέτει έναν
Κανονιστικό Αριθµό Μοντέλου. Ο Κανονιστικός Αριθµός Μοντέλου αυτού του προϊόντος
είναι VCVRA-0703. Ο κανονιστικός αριθµός δεν πρέπει να συγχέεται µε το εµπορικό
όνοµα (HP Photosmart A440 series) ή τον αριθµό του προϊόντος (Q8506A).

∆ηλώσεις για το περιβάλλον
Για πληροφορίες περιβαλλοντικής διαχείρισης ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια.

Κεφάλαιο 8
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Α HP Photosmart A440 series
µενού

Μενού εκτυπωτή
Για πληροφορίες σχετικά µε την πλοήγηση στα µενού και την επιλογή, ανατρέξτε στην ενότητα
«Χρήση του µενού εκτύπωσης» στη σελίδα 9.

Μενού εκτύπωσης
• Ρυθµίσεις εκτυπωτή

• Μέγεθος χαρτιού: Αυτόµατο
• Μέγεθος εκτύπωσης: Αυτόµατο
• Ποιότητα εκτύπωσης: Επιλέξτε για να αλλάξετε την ποιότητα εκτύπωσης. Επιλέξτε

Βέλτιστη (προεπιλογή) για ανώτατης ποιότητας εκτυπώσεις ή Κανονική, που καταναλώνει
λιγότερη µελάνη από τη "Βέλτιστη" και είναι ταχύτερη. Με την επιλογή Αυτόµατο
εµφανίζεται εάν η ρύθµιση "Βέλτιστη" ή "Κανονική" δεν είναι διαθέσιµη στη συνδεδεµένη
φωτογραφική µηχανή.

• Εκτύπωση χωρίς περίγραµµα: Επιλέξτε το για Ενεργοποίηση (προεπιλογή) ή
Απενεργοποίηση της εκτύπωσης χωρίς περιθώρια. Όταν η εκτύπωση χωρίς περίγραµµα
είναι απενεργοποιηµένη, όλες οι σελίδες εκτυπώνονται µε ένα λεπτό, λευκό περίγραµµα.

• Εκτύπωση όλων: Επιλέξτε και πατήστε το κουµπί Menu/OK για να εκτυπωθούν όλες οι
φωτογραφίες της φωτογραφικής µηχανής, µε µία φωτογραφία ανά σελίδα.

• Εκτύπωση ευρετηρίου: Επιλέξτε και πατήστε Menu/OK για να εκτυπώσετε ένα ευρετήριο µε
όλες τις φωτογραφίες.

• Εκτύπωση αγαπηµένων: Επιλέξτε και πατήστε Menu/OK για να εκτυπώσετε τις φωτογραφίες
που έχουν σηµανθεί ως "αγαπηµένες".

• Εργαλεία
• Εκτύπωση δοκιµαστικής σελίδας: Επιλέξτε το για να εκτυπώσετε µια δοκιµαστική σελίδα

µε πληροφορίες σχετικά µε τον εκτυπωτή, οι οποίες µπορούν να βοηθήσουν στην
αντιµετώπιση προβληµάτων. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ενότητα «Εκτύπωση
δοκιµαστικής σελίδας» στη σελίδα 28.

• Καθαρισµός δοχείου µελάνης: Επιλέξτε το για να καθαρίσετε το δοχείο µελάνης τριών
χρωµάτων Inkjet HP 110. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ενότητα «Αυτόµατος
καθαρισµός δοχείου µελάνης» στη σελίδα 26.

• Ευθυγράµµιση δοχείου µελάνης: Επιλέξτε το για να ευθυγραµµίστε το δοχείο µελάνης
τριών χρωµάτων Inkjet HP 110. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ενότητα
«Ευθυγράµµιση δοχείου µελάνης» στη σελίδα 28.

• Ακύρωση εκτύπωσης: Επιλέξτε το για να ακυρώσετε όλες τις εργασίες εκτύπωσης που
βρίσκονται στην ουρα εκτύπωσης. Θα εµφανιστεί πρώτα ένα πλαίσιο διαλόγου επιβεβαίωσης.
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H
P 

Ph
ot

os
m

ar
t A

44
0 

se
rie

s 
µε
νο
ύ



Παράρτηµα Α

52 HP Photosmart A440 series µενού

H
P Photosm

art A
440 series µενού



Β Σύντοµη αναφορά
Πίνακας Β-1 Εικονίδια οθόνης εικόνων

Βέλη πλοήγησης: Τα βέλη αυτά δηλώνουν ότι υπάρχουν
περισσότερες φωτογραφίες στις οποίες µπορείτε να
περιηγηθείτε πατώντας  ή  στον πίνακα ελέγχου του
εκτυπωτή.

Ένδειξη επιπέδου µελάνης: Εµφανίζει τα επίπεδα
µελάνης του δοχείου µελάνης τριών χρωµάτων Inkjet HP
110.

Εικονίδιο εκτύπωσης: Εµφανίζει τον αριθµό των
αντιγράφων της τρέχουσας φωτογραφίας προς εκτύπωση.

Αριθµός ευρετηρίου: Εµφανίζει τον αριθµό ευρετηρίου της
τρέχουσας φωτογραφίας και το συνολικό αριθµό των
φωτογραφιών στη φωτογραφική µηχανή.

Πίνακας Β-2 Κουµπιά και εικονίδια πίνακα ελέγχου.

Ενεργοποίηση: Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε ή να
απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή.

∆ιόρθωση κόκκινων µατιών: Πατήστε το για να
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την διόρθωση
κόκκινων µατιών. ∆είτε την ενότητα «Βελτίωση
φωτογραφιών» στη σελίδα 18.

Εκτύπωση: Πατήστε για να εκτυπώσετε την τρέχουσα
φωτογραφία. Κάθε φορά που το πατάτε εκτυπώνεται ξανά
η ίδια φωτογραφία.

Menu/OK: Πατήστε το για να ανοίξετε και να κλείσετε ένα
µενού ή µια επιλογή µενού.

Πίσω: Πατήστε το κουµπί Πίσω για να µεταβείτε µία οθόνη
πίσω κάθε φορά.

Άκυρο: Πατήστε για να σταµατήσει µια ενέργεια εκτύπωσης.
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