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1 Βοήθεια για το HP Photosmart
A620 series

Καλώς ορίσατε στη βοήθεια για το HP Photosmart A620 series! Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά µε τον εκτυπωτή HP Photosmart, δείτε:

• «Έναρξη χρήσης» στη σελίδα 7
• «Βασικές πληροφορίες για το χαρτί» στη σελίδα 21
• «Εκτύπωση χωρίς υπολογιστή» στη σελίδα 25
• «Εκτύπωση από υπολογιστή» στη σελίδα 47
• «Συντήρηση» στη σελίδα 65
• «Αγορά αναλωσίµων µελανιού» στη σελίδα 91
• «Εγγύηση και υποστήριξη HP» στη σελίδα 93
• «Προδιαγραφές» στη σελίδα 97
• «Πληροφορίες περί κανονισµών και περιβάλλοντος» στη σελίδα 99

Μπορείτε να εκτυπώσετε πληροφορίες από τη Βοήθεια του εκτυπωτή HP Photosmart
οποιαδήποτε στιγµή. Απλώς πατήστε Εκτύπωση στην επάνω γραµµή πλοήγησης του
παραθύρου της Βοήθειας του εκτυπωτή HP Photosmart.

Βοήθεια για το HP Photosmart A620 series 5

Β
οή

θε
ια

 γ
ια

 τ
ο 

H
P 

Ph
ot

os
m

ar
t A

62
0

se
rie

s



Κεφάλαιο 1

6 Βοήθεια για το HP Photosmart A620 series

Β
οήθεια για το H

P Photosm
art A

620
series



2 Έναρξη χρήσης
Αυτή η ενότητα παρέχει εισαγωγικές πληροφορίες για τον εκτυπωτή HP Photosmart A620
series. Αυτή η ενότητα περιλαµβάνει τα παρακάτω θέµατα:

• Πώς µπορώ να;
• Πού θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες
• Η συσκευή HP Photosmart µε µια µατιά
• Κουµπιά του πίνακα ελέγχου και φωτεινές ενδείξεις
• Οθόνη αφής και γραφίδα
• Μενού εκτυπωτή

Πώς µπορώ να;
Επιλέξτε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες συνδέσεις για να δείτε περισσότερες
πληροφορίες σχετικά µε το πώς µπορείτε να εκτελείτε δηµιουργικές και συνήθεις εργασίες
µέσω του εκτυπωτή και του λογισµικού HP Photosmart.

Εκτύπωση φωτογραφιών
• «Εκτύπωση φωτογραφιών χωρίς περιθώρια» στη σελίδα 57
• «Εκτύπωση φωτογραφιών µε περιθώρια» στη σελίδα 58
• «Εκτύπωση καρτ-ποστάλ» στη σελίδα 59

Κάντε κλικ στις ακόλουθες συνδέσεις για να δείτε κινούµενες εικόνες σχετικά µε τον τρόπο
εκτέλεσης συνηθισµένων εργασιών.

Έναρξη χρήσης 7
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Πού θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες
Ο νέος σας εκτυπωτής HP Photosmart A620 series συνοδεύεται από τα παρακάτω
εγχειρίδια:

Οδηγίες εγκατάστασης: Οι οδηγίες εγκατάστασης περιγράφουν
πώς µπορείτε να εγκαταστήσετε τον εκτυπωτή, να εγκαταστήσετε
το λογισµικό HP Photosmart και να εκτυπώσετε µια φωτογραφία.
∆ιαβάστε πρώτα αυτό το έγγραφο. Το παρόν έγγραφο ενδέχεται
να έχει τον τίτλο "Οδηγός γρήγορης εκκίνησης" ή "Οδηγός
εγκατάστασης" ανάλογα µε τη χώρα/περιοχή, γλώσσα ή µοντέλο
εκτυπωτή.

Βασικός οδηγός: Ο Βασικός οδηγός περιγράφει τις λειτουργίες
του εκτυπωτή, εξηγεί πώς να χρησιµοποιήσετε τον εκτυπωτή
χωρίς να τον συνδέσετε σε υπολογιστή και περιλαµβάνει οδηγίες
για την αντιµετώπιση προβληµάτων και πληροφορίες
υποστήριξης.

Ηλεκτρονική βοήθεια: Η ηλεκτρονική βοήθεια περιγράφει πώς
να χρησιµοποιήσετε τον εκτυπωτή µε ή χωρίς υπολογιστή και
περιλαµβάνει πληροφορίες για την αντιµετώπιση προβληµάτων.
Αφού εγκαταστήσετε το λογισµικό του HP Photosmart στον
υπολογιστή σας, µπορείτε να προβάλετε την ηλεκτρονική βοήθεια
για τον εκτυπωτή στον υπολογιστή σας:

Βοήθεια από τη συσκευή: ∆ιατίθεται βοήθεια από τη συσκευή,
η οποία περιέχει επιπλέον πληροφορίες σχετικά µε επιλεγµένα
θέµατα.
∆είτε «Χρήση των µενού εκτυπωτή» στη σελίδα 15 για
πληροφορίες σχετικά µε την πρόσβαση σε αυτά τα θέµατα
βοήθειας.

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 παρέχει τεκµηρίωση προϊόντων, τεχνική υποστήριξη,
προγράµµατα οδήγησης, αναλώσιµα και πληροφορίες
παραγγελίας.
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Η συσκευή HP Photosmart µε µια µατιά

Εικόνα 2-1 Πρόσοψη και πίσω όψη

Ετικέτα Περιγραφή

1 ∆ίσκος εισόδου: Εδώ τοποθετείτε το χαρτί. Ανοίξτε 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: Σε αυτή συνδέετε φωτογραφικές
µηχανές PictBridge, τον προαιρετικό ασύρµατο προσαρµογέα
Bluetooth της HP, ένα iPod ή µια µονάδα USB flash/thumb.

7 Λαβή: Τραβήξτε τη για να µεταφέρετε τον εκτυπωτή.

8 Οθόνη εκτυπωτή: Σηκώστε τη για να ρυθµίσετε τη γωνία θέασης.
Μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση φωτογραφιών, να κάνετε
επιλογές από το µενού εκτυπωτή και άλλες λειτουργίες από αυτή την
οθόνη.

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

10 Σύνδεση καλωδίου τροφοδοσίας: Εδώ συνδέετε το καλώδιο
τροφοδοσίας.

Η συσκευή HP Photosmart µε µια µατιά 9
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Εικόνα 2-2 Θήκη εσωτερικής µπαταρίας

Ετικέτα Περιγραφή

1 Κάλυµµα θήκης µπαταρίας: Ανοίξτε αυτό το κάλυµµα στη βάση του
εκτυπωτή για να τοποθετήσετε την προαιρετική εσωτερική
µπαταρία HP Photosmart.

2 Εσωτερική µπαταρία: Εσωτερική µπαταρία HP Photosmart. Η
µπαταρία διατίθεται ξεχωριστά.

3 Θήκη εσωτερικής µπαταρίας: Εδώ τοποθετείτε την προαιρετική
εσωτερική µπαταρία HP Photosmart.

4 Κουµπί θήκης µπαταρίας: Σύρετε το κουµπί για να ανοίξετε το
κάλυµµα της θήκης.

Κουµπιά του πίνακα ελέγχου και φωτεινές ενδείξεις

Εικόνα 2-3 Πίνακας ελέγχου και φωτεινές ενδείξεις

Ετικέτα Περιγραφή

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

2 Φωτεινή ένδειξη κατάστασης: Αναβοσβήνει εάν υπάρχει σφάλµα
ή εάν απαιτείται κάποια ενέργεια χρήστη.

3 Φωτεινή ένδειξη µπαταρίας: Ανάβει συνεχόµενα εάν η µπαταρία
της φωτογραφικής µηχανής είναι φορτισµένη, ενώ αναβοσβήνει εάν
η µπαταρία φορτίζει.

Κεφάλαιο 2
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Οθόνη αφής και γραφίδα
Αυτή η ενότητα περιγράφει πώς να χρησιµοποιήσετε την οθόνη αφής και τη γραφίδα για
να χειριστείτε τον εκτυπωτή.

• Χρήση της οθόνης αφής
• Χρήση της γραφίδας

Χρήση της οθόνης αφής
Χρησιµοποιήστε τα δάχτυλά σας στην οθόνη αφής για τις περισσότερες λειτουργίες,
όπως περιήγηση σε φωτογραφίες, εκτύπωση, πραγµατοποίηση επιλογών στα µενού του
εκτυπωτή, ή άγγιγµα των κουµπιών επί της οθόνης στο πλαίσιο γρήγορης επιλογής που
οριοθετεί την περιοχή προβολής φωτογραφιών της οθόνης αφής. Ο εκτυπωτής παράγει
έναν σύντοµο οξύ ήχο για κάθε πάτηµα κουµπιού. Μπορείτε να αλλάξετε την ένταση των
ήχων ή να τους απενεργοποιήσετε στο µενού "Προτιµήσεις". Μπορείτε επίσης να
χρησιµοποιήσετε τη γραφίδα για αυτές τις ενέργειες, η οποία όµως προορίζεται κυρίως
για σχεδίαση και εισαγωγή λεζάντας µέσω του πληκτρολογίου της οθόνης αφής. Για
περισσότερες πληροφορίες, δείτε «Γίνετε δηµιουργικοί» στη σελίδα 33.

Σηµείωση Τα κουµπιά του πλαισίου γρήγορης επιλογής εµφανίζονται µόνο όταν ο
εκτυπωτής είναι ενεργοποιηµένος.

Εικόνα 2-4 Πλαίσιο γρήγορης επιλογής

Ετικέτα Περιγραφή

1 Μενού εκτυπωτή: Αγγίξτε για να ανοίξει το µενού του εκτυπωτή.

2 Άκυρο: Πατήστε για να σταµατήσει µια ενέργεια εκτύπωσης.

3 Βέλη: Αγγίξτε για περιήγηση στις φωτογραφίες ή σε µενού "Γίνετε
δηµιουργικοί".

4 Πίσω: Πατήστε Back (Πίσω) για να µεταβείτε προς τα πίσω ανά µία
οθόνη µενού.

5 Εκτύπωση: Αγγίξτε για εκτύπωση της τρέχουσας φωτογραφίας ή
των επιλεγµένων φωτογραφιών.

Η γραµµή κατάστασης του εκτυπωτή εµφανίζεται επίσης στο επάνω µέρος στις
περισσότερες οθόνες. Οι πληροφορίες που είναι διαθέσιµες σε αυτή διαφέρουν ανάλογα
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µε την οθόνη που βλέπετε. Αγγίξτε την για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου κατάστασης
του εκτυπωτή όπου εµφανίζονται λεπτοµερείς πληροφορίες για τα ακόλουθα:

• Το πλαίσιο διαλόγου κατάστασης του εκτυπωτή ενδέχεται επίσης να εµφανίζει τον
αριθµό φωτογραφιών που µπορούν να εκτυπωθούν µε το τρέχον δοχείο µελάνης εάν
η ποσότητα µελάνης που παραµένει στο δοχείο είναι 75% ή µικρότερη. Αυτό το
µήνυµα δεν εµφανίζεται µε την εγκατάσταση του αρχικού δοχείου µελάνης.

• Πόσες φωτογραφίες εκτυπώνονται κα πόσος χρόνος αποµένει για την εργασία
εκτύπωσης.

• Πόση φόρτιση παραµένει στην προαιρετική µπαταρία.

Πίνακας 2-1 Εικονίδια γραµµής κατάστασης εκτυπωτή

Εικονίδιο κατάστασης
εκτυπωτή

Περιγραφή

Στάθµη µελανιού: Υποδεικνύει την ποσότητα µελανιού που
εκτιµάται ότι αποµένει στο δοχείο µελάνης.

Εκτιµώµενος υπολειπόµενος χρόνος: Υποδεικνύει τον
εκτιµώµενο χρόνο εκτύπωσης που αποµένει για την τρέχουσα
εργασία.

Κατάσταση µπαταρίας: Εµφανίζει τη φόρτιση που αποµένει στην
προαιρετική µπαταρία του εκτυπωτή εφόσον έχει εγκατασταθεί.

Αριθµός επιλεγµένων αντιγράφων: Εµφανίζει τον αριθµό των
φωτογραφιών που έχουν επιλεγεί για εκτύπωση.

Τα εικονίδια φωτογραφιών εµφανίζονται σε φωτογραφίες και βίντεο κλιπ όταν είναι σε
προβολή µικρογραφίας και 1-up. Ορισµένα εικονίδια εµφανίζουν την κατάσταση µιας
φωτογραφίας ή βίντεο κλιπ. Άλλα µπορούν να επηρεάσουν τη φωτογραφία ή το βίντεο
κλιπ όταν τα αγγίζετε.

Πίνακας 2-2 Εικονίδια φωτογραφιών

Εικονίδιο φωτογραφίας Περιγραφή

Κατάσταση εκτύπωσης: Υποδεικνύει ότι η φωτογραφία
εκτυπώνεται.

Αντίγραφα: Αγγίξτε εδώ σε προβολή 1-up για να αλλάξετε τον
αριθµό αντιγράφων που θα εκτυπωθούν.
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Εικονίδιο φωτογραφίας Περιγραφή

Πλαίσιο επιλογής: Αγγίξτε για επιλογή ή κατάργηση φωτογραφίας
ή καρέ ενός βίντεο.

Περιστροφή: Αγγίξτε εδώ σε προβολή 1-up για περιστροφή της
φωτογραφίας κατά 90 µοίρες δεξιόστροφα για κάθε άγγιγµα του
εικονιδίου.

Κόκκινα µάτια: Σε προβολή 1-up, υποδεικνύει µια φωτογραφία
όπου έχει γίνει διόρθωση κόκκινων µατιών. Το εικονίδιο αναβοσβήνει
σε µια φωτογραφία στην οποία επιχειρείται διόρθωση των κόκκινων
µατιών.

Βίντεο: Υποδεικνύει βίντεο κλιπ. Αγγίξτε για αναπαραγωγή του
βίντεο κλιπ.

Σχετικά θέµατα
«Προβολή της υπολογιζόµενης στάθµης µελανιού» στη σελίδα 67

Χρήση της γραφίδας
Χρησιµοποιήστε τη γραφίδα για να σχεδιάσετε πάνω σε µια φωτογραφία ή για να
εισαγάγετε µια λεζάντα για µια φωτογραφία µέσω του πληκτρολογίου της οθόνης αφής.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε «Γίνετε δηµιουργικοί» στη σελίδα 33.

Σηµείωση Εάν ο εκτυπωτής έχει ρυθµιστεί σε γλώσσα που δεν χρησιµοποιεί το
λατινικό αλφάβητο, ο εκτυπωτής εµφανίζει το αγγλικό πληκτρολόγιο οθόνης αφής.

Προσοχή Προς αποφυγή πρόκλησης βλάβης στην οθόνη αφής, µη χρησιµοποιείτε
ποτέ αιχµηρά αντικείµενα ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή εκτός από τη γραφίδα που
συνοδεύει τον εκτυπωτή ή ένα εγκεκριµένο ανταλλακτικό.

Εικονίδια φωτογραφιών (συνέχεια)
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Υπάρχουν δύο περιοχές αποθήκευσης της γραφίδας στον εκτυπωτή: µια υποδοχή όπου
αποθηκεύεται η γραφίδα µέχρι να χρειαστεί να τη χρησιµοποιήσετε και µια οπή όπου
µπορείτε να αποθέσετε τη γραφίδα για να είναι στη διάθεσή σας.

Εικόνα 2-5 Περιοχές αποθήκευσης γραφίδας

Ετικέτα Περιγραφή

1 Οπή γραφίδας: Τοποθετήστε εδώ τη γραφίδα για να είναι στη
διάθεσή σας όταν εργάζεστε µε φωτογραφίες.

2 Υποδοχή αποθήκευσης γραφίδας: Αποθηκεύστε µε ασφάλεια εδώ
τη γραφίδα κατά τη µετακίνηση του εκτυπωτή ή µεταξύ περιόδων
λειτουργίας.

Μενού εκτυπωτή
Τα µενού του εκτυπωτή περιλαµβάνουν πολλές δυνατότητες για την εκτύπωση
φωτογραφιών, την αλλαγή ρυθµίσεων εκτύπωσης και πολλά άλλα. Τα µενού, όταν είναι
ανοιχτά, εµφανίζονται επάνω από την ανοιχτή φωτογραφία στην οθόνη.

Αυτή η ενότητα περιλαµβάνει τα παρακάτω θέµατα:

• Χρήση των µενού εκτυπωτή
• Τα µενού

Κεφάλαιο 2
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Χρήση των µενού εκτυπωτή
Τα µενού του εκτυπωτή περιλαµβάνουν πολλές δυνατότητες για την εκτύπωση
φωτογραφιών, την αλλαγή ρυθµίσεων εκτύπωσης και πολλά άλλα.

Ετικέτα Περιγραφή

1 Όνοµα µενού: Το όνοµα του τρέχοντος µενού.

2 Επιλογές µενού: Οι επιλογές που είναι διαθέσιµες στο τρέχον µενού.

3 Βέλη µετακίνησης σε µενού: Αγγίξτε για µετακίνηση στα µενού ή
τις επιλογές των µενού.

Συµβουλή Τα µενού του εκτυπωτή περιλαµβάνουν πολλές χρήσιµες εντολές και
επιλογές, ενώ οι συνηθισµένες λειτουργίες, όπως η εκτύπωση, είναι συνήθως
διαθέσιµες µε το άγγιγµα ενός εικονιδίου στο πλαίσιο γρήγορης επιλογής.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα µενού του εκτυπωτή
1. Αγγίξτε το εικονίδιο Menu (Μενού) στο πλαίσιο γρήγορης επιλογής για να ανοίξετε τα

µενού του εκτυπωτή και έπειτα πατήστε τα βέλη µετακίνησης για να µετακινηθείτε στα
µενού.

2. Αγγίξτε το όνοµα ενός µενού για να ανοίξετε τις επιλογές αυτού του µενού. Οι επιλογές
µενού στις οποίες δεν έχετε πρόσβαση εµφανίζονται απενεργοποιηµένες. Η
τρέχουσα επιλογή µενού υποδεικνύεται µε ένα σηµάδι επιλογής.

3. Αγγίξτε µια επιλογή για να την ανοίξετε ή για να εκτελέσετε τη λειτουργία που
υποδεικνύει.

4. Για να πραγµατοποιήσετε έξοδο από ένα µενού, αγγίξτε το εικονίδιο  στο πλαίσιο
γρήγορης επιλογής.
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Τα µενού

Specialty Printing Projects (Εργασίες ειδικής εκτύπωσης)
Ορισµένες λειτουργίες του εκτυπωτή ενδέχεται να µην είναι διαθέσιµες και να
εµφανίζονται γκριζαρισµένες στα µενού του εκτυπωτή όταν ενεργοποιείται µια επιλεγµένη
λειτουργία εργασιών ειδικής εκτύπωσης.
• Panoramic photos (Πανοραµικές φωτογραφίες): Αγγίξτε για να θέσετε την

πανοραµική εκτύπωση σε On (Ενεργοποίηση) ή Off (Απενεργοποίηση)
(προεπιλογή). Αγγίξτε On (Ενεργοποίηση) για να εκτυπώσετε όλες τις επιλεγµένες
φωτογραφίες σε λόγο διαστάσεων 3:1, τοποθετήστε χαρτί 10 x 30 cm (4 x 12 ίντσες)
πριν από την εκτύπωση. Μόλις επιλέξετε φωτογραφία, ένα πράσινο πλαίσιο
οριοθέτησης εµφανίζει την περιοχή που θα εκτυπωθεί. Αγγίξτε Off (Απενεργοποίηση)
για εκτύπωση σε κανονικό λόγο διαστάσεων 3:2.

• Photo stickers (Αυτοκόλλητα φωτογραφιών): Αγγίξτε για να θέσετε την εκτύπωση
αυτοκόλλητων σε On (Ενεργοποίηση) ή Off (Απενεργοποίηση) (προεπιλογή).
Αγγίξτε On (Ενεργοποίηση) για εκτύπωση µιας φωτογραφίας 16 φορές ανά σελίδα,
και τοποθετήστε ειδικό µέσο για αυτοκόλλητα. Αγγίξτε Off (Απενεργοποίηση) για
εκτύπωση µε χρήση της λειτουργίας 1-up.

• Passport photos (Φωτογραφίες διαβατηρίου): Αγγίξτε για On (Ενεργοποίηση) ή
Off (Απενεργοποίηση) (προεπιλογή) της λειτουργίας εκτύπωσης φωτογραφιών
διαβατηρίου. Εκτυπώνεται µια ξεχωριστή σελίδα για κάθε επιλεγµένη φωτογραφία
(στο επιλεγµένο µέγεθος φωτογραφιών διαβατηρίου), και κάθε εκτυπωµένη σελίδα
περιέχει τον αριθµό των φωτογραφιών µε το επιλεγµένο µέγεθος ο οποίος χωράει
στη σελίδα.

• CD/DVD tattoo (Αυτοκόλλητα για CD/DVD): Επιλέξτε το για On (Ενεργοποίηση) ή
Off (Απενεργοποίηση) (προεπιλογή) της εκτύπωσης αυτοκόλλητων για CD/DVD.

Print options (Επιλογές εκτύπωσης)
• Print All (Εκτύπωση όλων): Αγγίξτε για να γίνει εκτύπωση µίας φωτογραφίας χωρίς

περιθώρια ανά σελίδα, όλων των φωτογραφιών που βρίσκονται στη φωτογραφική
µηχανή.

• Print Index Page (Εκτύπωση σελίδας ευρετηρίου): Αγγίξτε για να εκτυπώσετε ένα
ευρετήριο όλων των φωτογραφιών, 24 φωτογραφίες ανά σελίδα.

Slide show (Παρουσίαση)
• Start Slide Show (Έναρξη παρουσίασης): Αγγίξτε για να αρχίσετε µια παρουσίαση.
• Slide Show Settings (Ρυθµίσεις παρουσίασης): Επιλέξτε το για να ορίσετε τις

προτιµήσεις της παρουσίασης. Μπορείτε να επιλέξετε Loop (Επανάληψη), Duration
between images (∆ιάρκεια µεταξύ εικόνων), Transitions (Εναλλαγές) ή Random
(Τυχαία σειρά).
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Tools (Εργαλεία)
• Bluetooth

• Device address (∆ιεύθυνση συσκευής): Για ορισµένες συσκευές µε ασύρµατη
τεχνολογία Bluetooth πρέπει να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση της συσκευής
που προσπαθείτε να εντοπίσετε. Αυτή η επιλογή µενού δείχνει τη διεύθυνση του
εκτυπωτή.

• Device name (Όνοµα συσκευής): Μπορείτε να επιλέξετε ένα όνοµα συσκευής για
τον εκτυπωτή, το οποίο θα εµφανίζεται στις άλλες συσκευές µε ασύρµατη
τεχνολογία Bluetooth κατά τον εντοπισµό του εκτυπωτή σας.

• Passkey (Κλειδί πρόσβασης): Όταν το Security level (Επίπεδο ασφάλειας)
Bluetooth του εκτυπωτή ορίζεται ως High (Υψηλό), πρέπει να καταχωρίσετε ένα
κλειδί πρόσβασης ώστε να καταστεί ο εκτυπωτής διαθέσιµος σε άλλες
συσκευές Bluetooth. Το προεπιλεγµένο κλειδί πρόσβασης είναι 0000.

• Visibility (Ορατότητα): Επιλέξτε Visible to all (Ορατό σε όλες) (προεπιλογή) ή
Not visible (Μη ορατό). Όταν για την επιλογή Visibility (Ορατότητα) έχετε ορίσει
την τιµή Not visible (Μη ορατό), µόνο οι συσκευές που γνωρίζουν τη διεύθυνση
του εκτυπωτή µπορούν να τυπώσουν σε αυτόν.

• Security level (Επίπεδο ασφάλειας): Επιλέξτε Low (Χαµηλό) (προεπιλογή) ή
High (Υψηλό). Η ρύθµιση Low (Χαµηλό) δεν απαιτεί από τους χρήστες άλλων
συσκευών µε ασύρµατη τεχνολογία Bluetooth να πληκτρολογήσουν το κλειδί
πρόσβασης του εκτυπωτή. Η ρύθµιση High (Υψηλό) απαιτεί από τους χρήστες
άλλων συσκευών µε ασύρµατη τεχνολογία Bluetooth να πληκτρολογήσουν το
κλειδί πρόσβασης του εκτυπωτή.

• Reset Bluetooth options (Επαναφορά επιλογών Bluetooth): Επιλέξτε το για
επαναφορά όλων των στοιχείων του µενού Bluetooth στις προεπιλεγµένες τους
τιµές.

• Photosmart Share (∆ιαµοιρασµός Photosmart) (Instant Share): Αγγίξτε για να
µοιραστείτε φωτογραφίες µιας κάρτας µνήµης µε συγγενείς και φίλους. Ο εκτυπωτής
πρέπει να είναι συνδεδεµένος σε έναν υπολογιστή και το λογισµικό του εκτυπωτή
πρέπει να έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή.

• Test & Sample Pages (∆οκιµαστικές σελίδες & δείγµατα)
• Print test page (Εκτύπωση δοκιµαστικής σελίδας): Αγγίξτε για να εκτυπώσετε

µια δοκιµαστική σελίδα µε πληροφορίες σχετικά µε τον εκτυπωτή, οι οποίες
µπορούν να βοηθήσουν στην αντιµετώπιση προβληµάτων.

• Print sample page (Εκτύπωση δείγµατος σελίδας): Αγγίξτε για να εκτυπώσετε
ένα δείγµα σελίδας, χρήσιµο για τον έλεγχο της ποιότητας εκτύπωσης του
εκτυπωτή.
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Cartridge (∆οχείο µελάνης)
• Align cartridge (Ευθυγράµµιση δοχείου µελάνης): Αγγίξτε για να ευθυγραµµίσετε το

δοχείο µελάνης, το οποίο εξασφαλίζει εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας. Ακολουθήστε
αυτή τη διαδικασία εάν τα χρώµατα στις εκτυπώσεις δεν είναι ευθυγραµµισµένα ή εάν
η σελίδα ευθυγράµµισης δεν εκτυπώνεται σωστά µετά την τοποθέτηση νέου δοχείου
µελάνης.

• Clean cartridge (Καθαρισµός δοχείου µελάνης): Αγγίξτε για να καθαρίσετε το δοχείο
µελάνης. Μετά τον καθαρισµό, θα πρέπει να απαντήσετε εάν θέλετε να συνεχίσετε
στον δεύτερο καθαρισµό (αγγίξτε Yes (Ναι) ή No (Όχι)), και εάν επιλέξετε Yes (Ναι),
θα ολοκληρωθεί ένας ακόµα κύκλος καθαρισµού. Έπειτα θα ερωτηθείτε εάν θέλετε
να συνεχίσετε µε έναν τρίτο καθαρισµό (επιλέξτε Yes (Ναι) ή No (Όχι)).

Help (Βοήθεια)
Συµβουλές βοήθειας εµφανίζονται στην οθόνη του εκτυπωτή κάθε φορά που ξεκινάτε µια
λειτουργία "Επεξεργασία φωτογραφίας" ή "Γίνετε δηµιουργικοί", όπως η περικοπή µιας
φωτογραφίας ή η προσθήκη πλαισίου. Ακολουθήστε τις οδηγίες στον εκτυπωτή. Εάν
απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, µπορείτε να την επανενεργοποιήσετε εφόσον
ρυθµίσετε την προτίµηση "Επαναφορά συµβουλών βοήθειας" στο "Ναι" από το µενού
"Προτιµήσεις".

• Photo printing tips (Συµβουλές εκτύπωσης φωτογραφιών): Αγγίξτε για να διαβάσετε
τις δέκα σηµαντικότερες συµβουλές εκτύπωσης.

• Printer features (∆υνατότητες του εκτυπωτή): Αγγίξτε για να δείτε πληροφορίες
σχετικά µε τις δυνατότητες του εκτυπωτή.

• Print from imaging devices (Εκτύπωση από συσκευές απεικόνισης): Αγγίξτε για να
δείτε πληροφορίες σχετικά µε την εκτύπωση από συσκευές απεικόνισης.

• Get Creative tips (Συµβουλές "Γίνετε δηµιουργικοί"): Αγγίξτε για να δείτε
πληροφορίες σχετικά µε τις δυνατότητες "Γίνετε δηµιουργικοί" του εκτυπωτή.

• Printing specialty projects (Εργασίες ειδικής εκτύπωσης): Αγγίξτε για να δείτε
πληροφορίες σχετικά µε την εκτύπωση ειδικών έργων.

• Troubleshooting and maintenance (Aντιµετώπιση προβληµάτων και συντήρηση):
Αγγίξτε για να δείτε πληροφορίες σχετικά µε την αντιµετώπιση προβληµάτων και τη
συντήρηση.

• Getting assistance (Λήψη βοήθειας): Αγγίξτε για να διαβάσετε µε ποιον τρόπο
µπορείτε να λάβετε βοήθεια σχετικά µε τον εκτυπωτή.

Preferences (Προτιµήσεις)
• Sound (Ήχος): Αγγίξτε για να αλλάξετε την ένταση του ήχου σε High (Υψηλή),

Medium (Μέση) (προεπιλεγµένο) Low (Χαµηλή), ή Off (Απενεργοποιηµένη).
• Reset Help Tips (Επαναφορά συµβουλών βοήθειας): Αγγίξτε Yes (Ναι) για να

επαναφέρετε τις συµβουλές βοήθειας εάν έχουν απενεργοποιηθεί.
• Photo Fix (Επιδιόρθωση φωτογραφίας): Αγγίξτε για On (Ενεργοποίηση) των

βελτιώσεων της "Επιδιόρθωσης φωτογραφίας" (προεπιλογή) ή Off
(Απενεργοποίηση).

• Print quality (Ποιότητα εκτύπωσης): Αγγίξτε για να αλλάξετε την ποιότητα
εκτύπωσης. Επιλέξτε ανάµεσα στη Best (Βέλτιστη), Normal (Κανονική), ή Fast
Normal (Γρήγορη κανονική) ποιότητα εκτύπωσης.

Κεφάλαιο 2

18 Έναρξη χρήσης

Έ
ναρξη χρήσης



• Paper type (Τύπος χαρτιού): Αγγίξτε το για να αλλάξετε τον τύπο χαρτιού στο οποίο
εκτυπώνετε. ∆ιαλέξτε µεταξύ φωτογραφικού χαρτιού HP Advanced, HP Premium,
Other, Plain (Άλλο, Απλό) ή Other, Photo (Άλλο, Φωτογραφικό). Για την εκτύπωση
φωτογραφιών, η HP συνιστά φωτογραφικό χαρτί HP Advanced Photo Paper για
καλύτερα αποτελέσµατα. Αν εκτυπώνετε σε χαρτί ή άλλα µέσα τρίτου κατασκευαστή,
επιλέξτε Other (Άλλο) ούτως ώστε ο εκτυπωτής να ρυθµιστεί κατάλληλα.

• Date/time (Ηµεροµηνία/ώρα): Αγγίξτε για να εµφανίζεται στις φωτογραφίες σας η
ηµεροµηνία/ώρα. Αγγίξτε Date/time (Ηµεροµηνία/ώρα), Date only (Ηµεροµηνία
µόνο), ή Off (Απενεργοποίηση) (προεπιλογή).

• Colorspace (Χρωµατικός χώρος): Αγγίξτε για να διαλέξετε χρωµατικό χώρο (δηλ.
ένα τρισδιάστατο µαθηµατικό µοντέλο για την οργάνωση των χρωµάτων). Ο
χρωµατικός χώρος που επιλέγετε επηρεάζει τα χρώµατα στις φωτογραφίες που
εκτυπώνετε. Επιλέξτε Adobe RGB, sRGB ή Auto-select (Αυτόµατη επιλογή)
(προεπιλογή). Με την προεπιλογή Auto-select (Αυτόµατη επιλογή) ο εκτυπωτής
χρησιµοποιεί το χρωµατικό χώρο Adobe RGB, εφόσον είναι διαθέσιµος. Εάν δεν είναι
διαθέσιµος ο χρωµατικός χώρος Adobe RGB, ο εκτυπωτής χρησιµοποιεί το
χρωµατικό χώρο sRGB.

• Borderless (Χωρίς περιθώρια): Αγγίξτε το για On (Ενεργοποίηση) (προεπιλογή) ή
Off (Απενεργοποίηση) της εκτύπωσης χωρίς περιθώρια. Όταν η εκτύπωση χωρίς
περιθώρια είναι απενεργοποιηµένη, όλες οι σελίδες εκτυπώνονται µε ένα στενό λευκό
περιθώριο γύρω από τις εξωτερικές άκρες του χαρτιού.

• Demo Mode (Λειτουργία demo): Αγγίξτε για πραγµατοποιήσετε On (Ενεργοποίηση)
ή Off (Απενεργοποίηση) (προεπιλογή) της λειτουργίας demo. Όταν είναι
ενεργοποιηµένη η λειτουργία demo, ο εκτυπωτής εµφανίζει δείγµατα εικόνων τα
οποία µπορεί ο χρήστης να επεξεργαστεί και να εκτυπώσει. Εάν δεν υπάρξει
αλληλεπίδραση µε το demo εντός δύο λεπτό, αρχίζει µια προβολή παρουσίασης που
περιλαµβάνει πληροφορίες σχετικά µε τις δυνατότητες του εκτυπωτή.

• Restore defaults (Επαναφορά προεπιλογών): Αγγίξτε για να επαναφέρετε τις
προεπιλεγµένες ρυθµίσεις του εκτυπωτή: Yes (Ναι) ή No (Όχι) (προεπιλογή). Εάν
αγγίξετε το Yes (Ναι) θα επαναφερθούν οι αρχικές εργοστασιακές ρυθµίσεις.

• Language (Γλώσσα): Αγγίξτε για να αλλάξετε τη γλώσσα που χρησιµοποιείται στην
οθόνη του εκτυπωτή.
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3 Βασικές πληροφορίες για το
χαρτί
Μάθετε πώς να διαλέγετε το κατάλληλο χαρτί ανάλογα µε την εργασία εκτύπωσης και
πώς να το τοποθετείτε στο δίσκο εισόδου για εκτύπωση.

• Επιλογή του καλύτερου χαρτιού για συγκεκριµένη εργασία
• Τοποθέτηση χαρτιού

Επιλογή του καλύτερου χαρτιού για συγκεκριµένη
εργασία

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)

Ο εκτυπωτής, από προεπιλογή, εκτυπώνει τις φωτογραφίες βέλτιστης ποιότητας σε
φωτογραφικό χαρτί HP Advanced Photo Paper. Αν εκτυπώνετε σε διαφορετικό τύπο
χαρτιού, µην ξεχάσετε να αλλάξετε τον τύπο χαρτιού. Για πληροφορίες σχετικά µε την
αλλαγή τύπου χαρτιού στο µενού του εκτυπωτή, δείτε «Τοποθέτηση χαρτιού»
στη σελίδα 21. Για πληροφορίες σχετικά µε την αλλαγή του τύπου χαρτιού κατά την
εκτύπωση από υπολογιστή, δείτε «Αλλαγή ρυθµίσεων εκτύπωσης για εργασία
εκτύπωσης» στη σελίδα 52.

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.

Βασικές πληροφορίες για το χαρτί 21
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• Μην τοποθετείτε περισσότερα από 10 φύλλα φωτογραφικού χαρτιού µεγέθους
10 x 30 cm (4 x 12 ιντσών) για πανοραµική εκτύπωση. Εάν τοποθετήσετε
περισσότερα από δέκα φύλλα µπορεί να προκαλέσετε πρόβληµα τροφοδοσίας
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 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.
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1. Αγγίξτε το εικονίδιο Menu (Μενού) στο πλαίσιο γρήγορης επιλογής για να ανοίξετε τα
µενού του εκτυπωτή.

2. Μετακινηθείτε και αγγίξτε το µενού Preferences (Προτιµήσεις).
3. Αγγίξτε Paper type (Τύπος χαρτιού) και έπειτα αγγίξτε τον τύπο χαρτιού που θέλετε

για να τον επιλέξετε.
• HP Advanced Photo Paper (Προηγµένο φωτογραφικό χαρτί HP) (προεπιλογή)
• HP Premium Photo Paper (Φωτογραφικό χαρτί HP Premium)
• Other, Plain (Άλλο, απλό)
• Other, Photo (Άλλο, φωτογραφικό)

Εάν εκτυπώνετε από υπολογιστή, αλλάξτε τον τύπο χαρτιού και άλλες ρυθµίσεις
εκτυπωτή στο πλαίσιο διαλόγου του εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε
«Εκτύπωση από υπολογιστή» στη σελίδα 47 και «Αλλαγή ρυθµίσεων εκτύπωσης για
εργασία εκτύπωσης» στη σελίδα 52.

Μπορείτε να επιλέξετε από µεγαλύτερο αριθµό από µεγέθη χαρτιού όταν εκτυπώνετε από
υπολογιστή παρά όταν εκτυπώνετε χωρίς υπολογιστή. Όταν εκτυπώνετε χωρίς
υπολογιστή, ο εκτυπωτής ανιχνεύει το µέγεθος χαρτιού που χρησιµοποιείται.

Τοποθέτηση χαρτιού 23
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4 Εκτύπωση χωρίς υπολογιστή
Αυτή η ενότητα περιλαµβάνει τα παρακάτω θέµατα:

• Εκτύπωση από φωτογραφική µηχανή ή συσκευή τεχνολογίας PictBridge
• Εκτύπωση από κάρτα µνήµης
• Εκτύπωση από συσκευή τεχνολογίας Bluetooth
• Εκτύπωση φωτογραφιών από συσκευή iPod
• Γίνετε δηµιουργικοί
• Βελτίωση ή επεξεργασία φωτογραφιών

Εκτύπωση από φωτογραφική µηχανή ή συσκευή
τεχνολογίας PictBridge

Αυτή η ενότητα περιγράφει τη διαδικασία για την εκτύπωση από ψηφιακή φωτογραφική
µηχανή PictBridge. Η διαδικασία για την εκτύπωση από άλλες συσκευές τεχνολογίας
PictBridge, όπως κινητά τηλέφωνα µε φωτογραφική µηχανή και άλλες συσκευές λήψης
εικόνων, είναι αντίστοιχη. Ανατρέξτε στην τεκµηρίωση που συνοδεύει τη συσκευή
PictBridge για συγκεκριµένες πληροφορίες.

Σηµείωση Εάν αποσυνδέσετε τη φωτογραφική µηχανή κατά τη διάρκεια της
εκτύπωσης, θα ακυρωθούν όλες οι εργασίες εκτύπωσης.

Για να εκτυπώσετε χρησιµοποιώντας φωτογραφική µηχανή τεχνολογίας
PictBridge
1. Τοποθετήστε φωτογραφικό χαρτί HP Advanced Photo Paper στον εκτυπωτή.
2. Ενεργοποιήστε την ψηφιακή φωτογραφική µηχανή τεχνολογίας PictBridge.
3. Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθµίσεις παραµέτρων USB της φωτογραφικής µηχανής είναι

ρυθµισµένες στην ψηφιακή φωτογραφική µηχανή και συνδέστε έπειτα τη
φωτογραφική µηχανή στη θύρα φωτογραφικής µηχανής του εκτυπωτή
χρησιµοποιώντας το καλώδιο USB το οποίο συνόδευε τη φωτογραφική µηχανή
τεχνολογίας PictBridge. Η λυχνία της θύρας κάρτας µνήµης/φωτογραφικής µηχανής
αναβοσβήνει όσο η φωτογραφική µηχανή δηµιουργεί σύνδεση µε τον εκτυπωτή και,
στη συνέχεια, παραµένει αναµµένη.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη ρύθµιση παραµέτρων USB ανατρέξτε
στην τεκµηρίωση της φωτογραφικής µηχανής. Το όνοµα της ρύθµισης και οι επιλογές
της µπορεί να διαφέρουν σε ψηφιακές µηχανές που δεν είναι ΗΡ.
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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;) Επιλέξτε No (Όχι) για να παρακάµψετε την
εκτύπωση των προεπιλεγµένων φωτογραφιών. Η µορφή DPOF (Digital Print Order
Format) επιτρέπει στο χρήστη να επισηµάνει σε µια ψηφιακή φωτογραφική µηχανή
φωτογραφίες για εκτύπωση και να περιλαµβάνει άλλες πληροφορίες εικόνων όπως
ο αριθµός αντιγράφων που θα εκτυπωθούν.

5. Χρησιµοποιήστε τις επιλογές και τα στοιχεία ελέγχου της φωτογραφικής µηχανής για
την εκτύπωση των φωτογραφιών σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε
στην τεκµηρίωση της φωτογραφικής µηχανής. Η λυχνία ενεργοποίησης και η λυχνία
της θύρας κάρτας µνήµης/φωτογραφικής µηχανής στον εκτυπωτή αναβοσβήνουν
ενώ εκτυπώνονται οι φωτογραφίες.

Εκτύπωση από κάρτα µνήµης
Αυτή η ενότητα εξηγεί πώς να εκτυπώσετε ψηφιακές φωτογραφίες που είναι
αποθηκευµένες σε κάρτα µνήµης. Μπορείτε να επιλέξετε τις φωτογραφίες ενώ η κάρτα
µνήµης βρίσκεται στη φωτογραφική µηχανή (Digital Print Order Format, ή DPOF) ή ενώ
η κάρτα µνήµης βρίσκεται στον εκτυπωτή. Η εκτύπωση από κάρτα µνήµης δεν απαιτεί
τη χρήση υπολογιστή και δεν χρησιµοποιεί το φορτίο των µπαταριών της ψηφιακής σας
φωτογραφικής µηχανής.
• Υποστηριζόµενες κάρτες µνήµης
• Τοποθέτηση κάρτας µνήµης
• Εκτύπωση φωτογραφιών από κάρτα µνήµης
• Αποθήκευση φωτογραφιών από κάρτα µνήµης σε άλλη συσκευή
• Κατάργηση κάρτας µνήµης

Ετικέτα Περιγραφή

1 xD-Picture Card

2 Compact Flash τύπου I και II

3 Memory Stick

4 Secure Digital, MultiMediaCard (MMC)
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Υποστηριζόµενες κάρτες µνήµης
Ο εκτυπωτής HP Photosmart έχει δυνατότητα ανάγνωσης από διάφορες κάρτες µνήµης.
Αυτές οι κάρτες κατασκευάζονται από διάφορες εταιρείες και διαθέτουν ποικίλες
δυνατότητες αποθήκευσης.

• CompactFlash τύπου I και II
• MultiMediaCard
• Secure Digital
• Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo
• xD-Picture Card
• miniSD Card µε προσαρµογέα SD

Προσοχή Η χρήση µη υποστηριζόµενων καρτών µνήµης ενδέχεται να προκαλέσει
βλάβη στην κάρτα µνήµης και τον εκτυπωτή.

Τοποθέτηση κάρτας µνήµης
Βρείτε την κάρτα µνήµης που χρησιµοποιείτε στον παρακάτω πίνακα και ακολουθήστε
τις οδηγίες για να την τοποθετήσετε στον εκτυπωτή.

Κάρτα µνήµης Πώς να τοποθετήσετε την κάρτα µνήµης

CompactFlash • Με την ετικέτα στην µπροστινή πλευρά στραµµένη προς τα πάνω
και, εάν η ετικέτα έχει βέλος, το βέλος να δείχνει προς την
κατεύθυνση του εκτυπωτή

• Το άκρο µε τις µεταλλικές υποδοχές τύπου ακίδων να εισέρχεται
πρώτο στον εκτυπωτή

MultiMediaCard • Η κοµµένη γωνία να βρίσκεται στα δεξιά
• Οι µεταλλικές επαφές να βλέπουν προς τα κάτω

Secure Digital • Η κοµµένη γωνία να βρίσκεται στα δεξιά
• Οι µεταλλικές επαφές να βλέπουν προς τα κάτω
• Αν χρησιµοποιείτε κάρτα miniSD, συνδέστε τον προσαρµογέα που

συνόδευε την κάρτα προτού εισάγετε την κάρτα στον εκτυπωτή

Memory Stick • Η κοµµένη γωνία να βρίσκεται στα αριστερά
• Οι µεταλλικές επαφές να βλέπουν προς τα κάτω
• Αν χρησιµοποιείτε κάρτα Memory Stick Duo™ ή Memory Stick PRO

Duo™, τοποθετήστε τον προσαρµογέα που συνοδεύει την κάρτα
πριν τοποθετήσετε την κάρτα στον εκτυπωτή

Εκτύπωση από κάρτα µνήµης 27
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Κάρτα µνήµης Πώς να τοποθετήσετε την κάρτα µνήµης

xD-Picture Card • Η κυρτή πλευρά της κάρτας να δείχνει προς το µέρος σας
• Οι µεταλλικές επαφές να βλέπουν προς τα κάτω

Εκτύπωση φωτογραφιών από κάρτα µνήµης
Αυτή η ενότητα περιγράφει διάφορους τρόπους για να εκτυπώσετε φωτογραφίες από
κάρτα µνήµης, που περιλαµβάνουν την εκτύπωση µίας φωτογραφίας, πολλών
φωτογραφιών, πολλών αντιγράφων της ίδιας φωτογραφίας κ.ο.κ.

Εκτύπωση φωτογραφιών µε ένα άγγιγµα
1. Μετακινηθείτε ανάµεσα στις φωτογραφίες της κάρτας µνήµης.
2. Αγγίξτε τη φωτογραφία που θέλετε να εκτυπώσετε προκειµένου να εµφανιστεί σε

προβολή 1-up.
3. Αγγίξτε το εικονίδιο Print (Εκτύπωση) στο πλαίσιο γρήγορης επιλογής µία φορά για

κάθε αντίγραφο που θέλετε να εκτυπώσετε.
4. Μετακινηθείτε στην επόµενη φωτογραφία που θέλετε να εκτυπώσετε. ∆εν είναι

ανάγκη να περιµένετε να ολοκληρωθεί η εκτύπωση της πρώτης φωτογραφίας.
Μπορείτε να συνεχίσετε την αναζήτηση και εκτύπωση φωτογραφιών στην προβολή
1-up, ή µπορείτε να αγγίξετε το  και να κάνετε αναζήτηση στις φωτογραφίες σας
στην προβολή µικρογραφιών.

Για να επιλέξετε, να προσθέσετε αντίγραφα και να εκτυπώσετε πολλές
φωτογραφίες
1. Μετακινηθείτε ανάµεσα στις φωτογραφίες στην κάρτα µνήµης που έχετε εισάγει στην

προεπιλεγµένη προβολή µικρογραφιών.
2. Αγγίξτε µια φωτογραφία που θέλετε να εκτυπώσετε για να την προβάλετε σε

προβολή 1-up view, και έπειτα αγγίξτε το εικονίδιο Selection box (Πλαίσιο επιλογής)
στη φωτογραφία για να επιλέξετε τη φωτογραφία.

3. Εάν θέλετε πολλά αντίγραφα της ίδιας φωτογραφίας, αγγίξτε το εικονίδιο Copies
(Αντίγραφα) στη φωτογραφία, ορίστε τον αριθµό αντιγράφων για εκτύπωση και έπειτα
αγγίξτε το OK.

Κεφάλαιο 4
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4. Αγγίξτε τα πλήκτρα βέλους για να µετακινηθείτε ανάµεσα στις φωτογραφίες και να
επιλέξετε άλλες φωτογραφίες που θέλετε να εκτυπώσετε. Για επιστροφή στην
προβολή µικρογραφιών, αγγίξτε το .

5. Όταν ολοκληρώσετε την επιλογή φωτογραφιών, πατήστε το εικονίδιο Print
(Εκτύπωση) στο πλαίσιο γρήγορης επιλογής για να εκτυπώσετε όλες τις επιλεγµένες
φωτογραφίες.

Για να εκτυπώσετε όλες τις φωτογραφίες

Σηµείωση Βεβαιωθείτε ότι καµία φωτογραφία δεν είναι επιλεγµένη. Εάν βρίσκεστε
σε προβολή 1-up, αγγίξτε  για να επιστρέψετε πρώτα στην προβολή
µικρογραφιών.

1. Αγγίξτε το εικονίδιο Print (Εκτύπωση) στο πλαίσιο γρήγορης επιλογής ενώ οι
φωτογραφίες εµφανίζονται στην προεπιλεγµένη προβολή µικρογραφιών.

2. Αγγίξτε Yes (Ναι) για να εκτυπώσετε όλες τις φωτογραφίες στην κάρτα µνήµης που
έχετε εισάγει.

Για να εκτυπώσετε ένα ευρετήριο φωτογραφιών
1. Αγγίξτε το εικονίδιο Menu (Μενού) στο πλαίσιο γρήγορης επιλογής.
2. Αγγίξτε Print Options (Επιλογές εκτύπωσης), και έπειτα αγγίξτε Print Index Page

(Εκτύπωση σελίδας ευρετηρίου).

Ένα ευρετήριο φωτογραφιών εµφανίζει προβολές µικρογραφιών και αριθµούς
ευρετηρίου για τις φωτογραφίες σε µια κάρτα µνήµης. Για να µειώσετε το κόστος
εκτύπωσης κατά την εκτύπωση σελίδων ευρετηρίου, χρησιµοποιήστε κάρτα ευρετηρίου
αντί για φωτογραφικό χαρτί.

Για να εκτυπώσετε φωτογραφίες που έχουν επιλεγεί από φωτογραφική µηχανή

Σηµείωση Η µορφή DPOF (Digital Print Order Format) παρέχει πληροφορίες στον
εκτυπωτή σχετικά µε τις φωτογραφίες που έχουν προεπιλεγεί στη φωτογραφική
µηχανή για εκτύπωση καθώς και πληρορφορίες σχετικά µε τον αριθµό αντιγράφων
για εκτύπωση και άλλες ρυθµίσεις εικόνας.

1. Τοποθετήστε µια κάρτα µνήµης που να περιέχει φωτογραφίες επιλεγµένες από
φωτογραφική µηχανή (DPOF).

2. Όταν ο εκτυπωτής σάς ρωτήσει αν θέλετε να εκτυπώσετε τις φωτογραφίες που έχουν
επιλεγεί από φωτογραφική µηχανή, αγγίξτε Yes (Ναι).

Για να εκτυπώσετε ένα καρέ από βίντεο κλιπ
1. Τοποθετήστε µια κάρτα µνήµης που να περιέχει βίντεο κλιπ.
2. Μετακινηθείτε στο βίντεο κλιπ και εµφανίστε το στην προβολή 1-up. Εµφανίζεται το

πρώτο καρέ του βίντεο κλιπ µε το εικονίδιο βίντεο επάνω του.
3. Αγγίξτε το εικονίδιο για να γίνει αναπαραγωγή του βίντεο κλιπ.
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4. Όταν εµφανιστεί το καρέ που θέλετε να εκτυπώσετε, αγγίξτε το κουµπί "Παύση" και
έπειτα αγγίξτε το εικονίδιο "Εκτύπωση".

5. Για να εκτυπώσετε παραπάνω από ένα καρέ από το ίδιο βίντεο κλιπ, αγγίξτε το
κουµπί Pause (Παύση) και έπειτα το κουµπί Select (Επιλογή) σε κάθε καρέ που
θέλετε να εκτυπώσετε. Έπειτα αγγίξτε το  και το εικονίδιο Print (Εκτύπωση).

Σηµείωση Η ανάλυση της εικόνας στα βίντεο κλιπ είναι κατά κανόνα χαµηλότερη
από αυτή των ψηφιακών φωτογραφιών. Συνεπώς, θα παρατηρήσετε ότι η ποιότητα
εκτύπωσης των καρέ των βίντεο κλιπ είναι χαµηλότερη από των φωτογραφιών
υψηλής ποιότητας.

Σηµείωση  Ο εκτυπωτής υποστηρίζει αρκετές αλλά όχι όλες τις µορφές αρχείων
βίντεο. Για µια λίστα µε τις υποστηριζόµενες µορφές αρχείων βίντεο, δείτε
«Προδιαγραφές εκτυπωτή» στη σελίδα 97.

Για να ακυρώσετε µια εκτύπωση
1. Πατήστε Cancel (Ακύρωση) στο πλαίσιο γρήγορης επιλογής όταν προβάλετε µια

φωτογραφία σε προβολή 1-up view.

Εάν η τρέχουσα φωτογραφία δεν είναι στην ουρά εκτύπωσης
▲ Κάντε κλικ στο Yes (Ναι) στο παράθυρο διαλόγου Cancel All Printing (Ακύρωση

όλων των εκτυπώσεων).
Εάν υπάρχει µόνο µία φωτογραφία στην ουρά εκτύπωσης
▲ Η εκτύπωση ακυρώνεται χωρίς να εµφανιστεί πλαίσιο διαλόγου.

Εάν η τρέχουσα φωτογραφία είναι στην ουρά εκτύπωσης
▲ Αγγίξτε την επιλογή This Image (Αυτή την εικόνα) ή All Images (Όλες τις εικόνες)

στο πλαίσιο διαλόγου Cancel Printing (Ακύρωση εκτύπωσης).

Αποθήκευση φωτογραφιών από κάρτα µνήµης σε άλλη συσκευή
Μπορείτε να αποθηκεύσετε φωτογραφίες από µια κάρτα µνήµης που έχετε εισάγει στον
εκτυπωτή σε άλλη συσκευή όπως µονάδα thumb που είναι συνδεδεµένη στον εκτυπωτή,
χωρίς να χρησιµοποιήσετε υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη
µεταφορά φωτογραφιών από µια κάρτα µνήµης, δείτε «Μεταφορά φωτογραφιών σε
υπολογιστή» στη σελίδα 49.

Για να αποθηκεύσετε φωτογραφίες από κάρτα µνήµης σε άλλη συσκευή
1. Εισαγάγετε µια κάρτα µνήµης και συνδέστε µια συσκευή αποθήκευσης στη θύρα

φωτογραφικής µηχανής.
2. Αγγίξτε Yes (Ναι) όταν εµφανιστεί προτροπή να αποθηκεύσετε τις φωτογραφίες στη

συσκευή αποθήκευσης.
3. Όταν εµφανιστεί η σχετική προτροπή, αφαιρέστε τη συσκευή αποθήκευσης.
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Κατάργηση κάρτας µνήµης

Προσοχή Μην αφαιρείτε την κάρτα µνήµης ενώ αναβοσβήνει η φωτεινή ένδειξη στη
θύρα κάρτας µνήµης/φωτογραφικής µηχανής. Η ένδειξη που αναβοσβήνει σηµαίνει
ότι ο εκτυπωτής ή ο υπολογιστής επιχειρεί πρόσβαση στην κάρτα µνήµης. Περιµένετε
µέχρι να σταθεροποιηθεί η φωτεινή ένδειξη. Εάν αφαιρέσετε την κάρτα µνήµης ενώ
ο υπολογιστής έχει πρόσβαση σε αυτήν, ενδέχεται να καταστρέψετε τα δεδοµένα της
κάρτας ή να προκαλέσετε βλάβη στον εκτυπωτή και την κάρτα.

Για να αφαιρέσετε την κάρτα µνήµης
▲ Όταν η φωτεινή ένδειξη της θύρας κάρτας µνήµης/φωτογραφικής µηχανής στον

εκτυπωτή γίνει σταθερή, είναι ασφαλές να αφαιρέσετε την κάρτα από την υποδοχή.

Εκτύπωση από συσκευή τεχνολογίας Bluetooth
Αυτή η ενότητα περιγράφει πώς µπορείτε να πραγµατοποιήσετε εκτύπωση από
οποιαδήποτε συσκευή µε ασύρµατη τεχνολογία Bluetooth, µια τεχνολογία επικοινωνίας
µικρής εµβέλειας που επιτρέπει σε µια ευρεία σειρά συσκευών να συνδέονται µεταξύ τους
χωρίς καλώδια.

Αυτή η ενότητα περιλαµβάνει τα παρακάτω θέµατα:

• ∆ιαµόρφωση ρυθµίσεων Bluetooth
• Εκτύπωση φωτογραφιών από συσκευή τεχνολογίας Bluetooth

Σηµείωση Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την ασύρµατη τεχνολογία
Bluetooth και την HP, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/bluetooth.

∆ιαµόρφωση ρυθµίσεων Bluetooth
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις πλήρεις επιλογές διαµόρφωσης της ασύρµατης
τεχνολογίας Bluetooth, θα πρέπει να παραµετροποιήσετε τόσο τον εκτυπωτή όσο και τον
υπολογιστή. Ο τρόπος πρόσβασης σε αυτές τις ρυθµίσεις εξαρτάται από το λογισµικό
Bluetooth που χρησιµοποιείτε. Αυτή η ενότητα παρέχει οδηγίες για Bluetooth µε χρήση
του λογισµικού Widcomm. Γενικά, οι προεπιλεγµένες ρυθµίσεις Bluetooth στον εκτυπωτή
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των περισσότερων χρηστών χωρίς να υπάρχει ανάγκη
για περαιτέρω διαµόρφωση.

Σηµείωση Πριν ρυθµίσετε τις παραµέτρους του εκτυπωτή, βεβαιωθείτε ότι η
δυνατότητα σύνδεσης Bluetooth στη συσκευή µε την οποία θέλετε να συνδέσετε τον
εκτυπωτή λειτουργεί σωστά. Για οδηγίες, ανατρέξτε στην τεκµηρίωση που συνοδεύει
τη συσκευή Bluetooth.

Για διαµόρφωση των ρυθµίσεων Bluetooth στον υπολογιστή
1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου “Εργαλειοθήκη”. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε

«Πλαίσιο διαλόγου "Εργαλειοθήκη"» στη σελίδα 65.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ρυθµίσεις διαµόρφωσης Bluetooth.
3. Κάντε τις αλλαγές σας και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρµογή.
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Για διαµόρφωση του λογισµικού Widcomm για Bluetooth στον υπολογιστή
1. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο Bluetooth στη γραµµή Bluetooth και επιλέξτε

Εξερεύνηση των θέσεων Bluetooth.
2. Στις Εργασίες Bluetooth, επιλέξτε Προβολή διαθέσιµων συσκευών.
3. Όταν ο εκτυπωτής εµφανιστεί στη λίστα συσκευών, κάντε κλικ στο εικονίδιο εκτυπωτή

και στη συνέχεια, πατήστε OK.
4. Επιλέξτε Ναι ή Όχι για να επιλέξετε τις ρυθµίσεις κρυπτογράφησης που θέλετε:

Εάν ορίσατε το επίπεδο ασφαλείας σε Υψηλό, επιλέξτε Ναι και στη συνέχεια κάντε
κλικ στο κουµπί Επόµενο. Θα σας ζητηθεί να καταχωρήσετε ένα κλειδί πρόσβασης.
α. Για να βρείτε το κλειδί πρόσβασης, πατήστε το κουµπί Μενού στον πίνακα

ελέγχου του εκτυπωτή.
β. Επιλέξτε Bluetooth και στη συνέχεια επιλέξτε Προβολή κλειδιού πρόσβασης.

Το κλειδί πρόσβασης εµφανίζεται στην οθόνη του εκτυπωτή.
γ. Καταχωρήστε το κλειδί πρόσβασης στο πεδίο Κωδικός Pin Bluetooth και στη

συνέχεια πατήστε OK.
5. Από τον Πίνακα Ελέγχου των Windows, κάντε κλικ στο εικονίδιο Εκτυπωτές & Φαξ

και στη συνέχεια πατήστε Προσθήκη εκτυπωτή.
6. Κάντε κλικ στο Τοπικός εκτυπωτής και στη συνέχεια κάντε κλικ στο Επόµενο. Θα

εµφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή".
7. Κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά και πληκτρολογήστε ένα όνοµα για τον εκτυπωτή.
8. Κάντε κλικ στο OK.

Εκτύπωση φωτογραφιών από συσκευή τεχνολογίας Bluetooth
Η βασική διαδικασία εκτύπωσης από οποιαδήποτε συσκευή µε ασύρµατη τεχνολογία
Bluetooth είναι η ίδια. Για πιο λεπτοµερείς οδηγίες, δείτε την τεκµηρίωση της συσκευής
τεχνολογίας Bluetooth.

Για να εκτυπώσετε από συσκευή τεχνολογίας Bluetooth
1. Συνδέστε τον προαιρετικό προσαρµογέα Bluetooth στη θύρα της φωτογραφικής

µηχανής στον εκτυπωτή.
2. ∆ώστε εντολή στη συσκευή από την οποία πραγµατοποιείτε εκτύπωση να αναζητήσει

διαθέσιµους εκτυπωτές µε δυνατότητα Bluetooth.
3. Επιλέξτε τον εκτυπωτή HP Photosmart A620 series όταν εµφανιστεί στη συσκευή.
4. Στείλτε την εργασία εκτύπωσης από τη συσκευή τεχνολογίας Bluetooth στον

εκτυπωτή. ∆είτε την τεκµηρίωση της συσκευής τεχνολογίας Bluetooth για
συγκεκριµένες οδηγίες για την έναρξη εργασίας εκτύπωσης.

Εκτύπωση φωτογραφιών από συσκευή iPod
Εάν διαθέτετε iPod µε αποθηκευµένες φωτογραφίες, µπορείτε να συνδέσετε το iPod στον
εκτυπωτή και να εκτυπώσετε τις φωτογραφίες.

Προτού ξεκινήσετε
Ελέγξτε ότι οι εικόνες που αντιγράφετε στο iPod είναι µορφής JPEG.

Σηµείωση Τα iPod ίσως να µην διατίθενται στη χώρα/περιοχή σας.

Κεφάλαιο 4
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Για την εισαγωγή φωτογραφιών σε µια συσκευή iPod
1. Αντιγραφή φωτογραφιών από κάρτα µνήµης στη συσκευή iPod χρησιµοποιώντας

το Belkin Media Reader για iPod.
2. Βεβαιωθείτε ότι έχουν εισαχθεί φωτογραφίες στη συσκευή iPod επιλέγοντας

Εισαγωγή φωτογραφιών από το µενού του iPod. Οι φωτογραφίες εµφανίζονται ως
εκτυλισσόµενες.

Για την εκτύπωση φωτογραφιών από µια συσκευή iPod
1. Συνδέστε τη συσκευή iPod στη θύρα φωτογραφικής µηχανής στο µπροστινό µέρος

του εκτυπωτή χρησιµοποιώντας το καλώδιο USB που περιλαµβάνεται στη
συσκευασία του iPod. Αφού γίνει η ανάγνωση των φωτογραφιών, εµφανίζονται στην
οθόνη αφής.

2. Επιλέξτε τις φωτογραφίες που θέλετε να εκτυπώσετε και αγγίξτε το εικονίδιο Print
(Εκτύπωση) στο πλαίσιο γρήγορης επιλογής. Η βασική διαδικασία για την επιλογή
και την εκτύπωση φωτογραφιών από iPod είναι η ίδια µε την εκτύπωση από κάρτα
µνήµης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε «Εκτύπωση φωτογραφιών από κάρτα
µνήµης» στη σελίδα 28.

Γίνετε δηµιουργικοί
Ο εκτυπωτής παρέχει αρκετές δηµιουργικές επιλογές που µπορείτε να εφαρµόσετε σε
φωτογραφίες, όπως λεζάντες, πλαίσια, ειδικά εφέ και πολλά άλλα. Στη συνέχεια µπορείτε
να εκτυπώσετε µια τροποποιηµένη φωτογραφία. Οι ενέργειες "Γίνετε δηµιουργικοί" δεν
αποθηκεύονται µε τη φωτογραφία, οπότε το πρωτότυπο αρχείο παραµένει άθικτο.

Σηµείωση Τα χαρακτηριστικά "Γίνετε δηµιουργικοί" που είναι διαθέσιµα στον
εκτυπωτή ενδέχεται να διαφέρουν ανά χώρα/περιοχή και/ή µοντέλο.

• Σχεδίαση σε φωτογραφίες
• Προσθήκη λεζάντας
• Προσθήκη πλαισίων
• Προσθήκη έτοιµων εικόνων
• ∆ηµιουργία άλµπουµ
• Χρήση της Συλλογής σχεδίασης
• ∆ηµιουργία και προβολή παρουσιάσεων
• Εργασίες ειδικής εκτύπωσης

Για να έχετε πρόσβαση στις δηµιουργικές επιλογές
1. Προβάλετε µια φωτογραφία σας σε προβολή 1-up.
2. Αγγίξτε Get Creative (Γίνετε δηµιουργικοί).
3. Στο Get Creative Menu (Μενού "Γίνετε δηµιουργικοί"), αγγίξτε την επιθυµητή

δηµιουργική επιλογή. Χρησιµοποιήστε τα βέλη επί της οθόνης για να περιηγηθείτε σε
όλες τις διαθέσιµες δηµιουργικές επιλογές.

Σχεδίαση σε φωτογραφίες
Η δηµιουργική επιλογή "Σχεδίαση" σας επιτρέπει να σχεδιάσετε πάνω στην τρέχουσα
φωτογραφία µε τη γραφίδα. Μπορείτε να αλλάξετε το χρώµα και το πάχος γραµµής ή να
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επιλέξετε ένα εργαλείο γόµας για επεξεργασία των σχεδίων που υπάρχουν ήδη στη
φωτογραφία.

Για να χρησιµοποιήσετε τη δηµιουργική επιλογή "Σχεδίαση"
1. Αγγίξτε Get Creative (Γίνετε δηµιουργικοί) κατά την προβολή φωτογραφίας σε

προβολή 1-up.
2. Αγγίξτε τη δηµιουργική επιλογή Scribble (Σχεδίαση). Χρησιµοποιήστε τα βέλη στην

οθόνη για να µεταβείτε σε αυτή την επιλογή εάν δεν είναι ορατή.
3. Επιλέξτε χρώµα σχεδίασης και πάχος γραµµής αγγίζοντας το κατάλληλο κουµπί στην

οθόνη αφής.
4. Χρησιµοποιήστε τη γραφίδα για να σχεδιάσετε πάνω στην τρέχουσα φωτογραφία.

Μπορείτε να αγγίξετε το κουµπί γόµας στην οθόνη αφής για να επιλέξετε το εργαλείο
γόµας και να σβήσετε ένα µέρος αυτού που έχετε σχεδιάσει.
Αφού προστεθεί ένα σχέδιο σε µια φωτογραφία, µπορείτε αργότερα να το διαγράψετε
αγγίζοντας το κουµπί Edit Photos (Επεξεργασία φωτογραφιών) σε προβολή 1-up
και στη συνέχεια επιλέγοντας Remove Drawing (Κατάργηση σχεδίου).

Προσθήκη λεζάντας
Η δηµιουργική επιλογή "Λεζάντα" σας επιτρέπει να προσθέσετε κείµενο (24 χαρακτήρες
το µέγιστο) στην τρέχουσα φωτογραφία χρησιµοποιώντας ένα πληκτρολόγιο οθόνης
αφής. Μπορείτε να επιλέξετε µεταξύ πέντε γραµµατοσειρών και έξι χρωµάτων για το
κείµενο. Το πληκτρολόγιο είναι στη γλώσσα που έχει οριστεί για τον εκτυπωτή, µε την
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προϋπόθεση ότι η γλώσσα χρησιµοποιεί λατινικούς χαρακτήρες. Για τις υπόλοιπες
γλώσσες, εµφανίζεται το αγγλικό πληκτρολόγιο.

Για να χρησιµοποιήσετε τη δηµιουργική επιλογή "Λεζάντα"
1. Αγγίξτε Get Creative (Γίνετε δηµιουργικοί) κατά την προβολή φωτογραφίας σε

προβολή 1-up.
2. Αγγίξτε τη δηµιουργική επιλογή Caption (Λεζάντα). Χρησιµοποιήστε τα βέλη στην

οθόνη για να µεταβείτε σε αυτή την επιλογή εάν δεν είναι ορατή.
3. Πληκτρολογήστε στο πληκτρολόγιο επί της οθόνης. Μπορείτε να εναλλάσσεστε

µεταξύ τεσσάρων διατάξεων πληκτρολογίου — κεφαλαία, πεζά, αριθµοί και
τονούµενοι χαρακτήρες — αγγίζοντας το κατάλληλο πλήκτρο στο πληκτρολόγιο:
Caps, 123+ ή àêö. Χρησιµοποιήστε τη γραφίδα για να διευκολυνθείτε κατά την
πληκτρολόγηση.

4. Αγγίξτε Done (Τέλος) και επιλέξτε γραµµατοσειρά και χρώµα όταν σας ζητηθεί.
Μετά την προσθήκη µιας λεζάντας σε µια φωτογραφία, την επόµενη φορά που θα
επιλέξετε τη φωτογραφία και θα έχετε πρόσβαση στο µενού Get Creative (Γίνετε
δηµιουργικοί), µπορείτε να επιλέξετε Remove Caption (Κατάργηση λεζάντας) για να
διαγράψετε τη λεζάντα από τη φωτογραφία.

Προσθήκη πλαισίων
Η δηµιουργική επιλογή "Πλαίσια" σας επιτρέπει να προσθέσετε ένα πλαίσιο στην
τρέχουσα φωτογραφία. Μπορείτε να επιλέξετε από διάφορες κατηγορίες, όπως:
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Seasonal (Εποχής), Kids (Για παιδιά), General (Γενικού περιεχοµένου) και Special
(Ειδικού περιεχοµένου). Κάθε πλαίσιο έχει µια οριζόντια και µια κατακόρυφη εκδοχή.

Για να χρησιµοποιήσετε τη δηµιουργική επιλογή "Πλαίσια"
1. Αγγίξτε Get Creative (Γίνετε δηµιουργικοί) κατά την προβολή φωτογραφίας σε

προβολή 1-up.
2. Αγγίξτε τη δηµιουργική επιλογή Frames (Πλαίσια). Χρησιµοποιήστε τα βέλη στην

οθόνη για να µεταβείτε σε αυτή την επιλογή εάν δεν είναι ορατή.
3. Αγγίξτε την επιθυµητή κατηγορία για να δείτε τα διαθέσιµα πλαίσια της συγκεκριµένης

κατηγορίας. Αγγίξτε  για να επιστρέψετε στο κύριο παράθυρο "Πλαίσια" για να
επιλέξετε άλλη κατηγορία.

4. Αγγίξτε το πλαίσιο που θέλετε.
5. Προσαρµόστε τη φωτογραφία χρησιµοποιώντας τα κουµπιά Zoom (Ζουµ). Μπορείτε

να µετακινήσετε τη φωτογραφία µέσα σε αυτό το πλαίσιο µε το δάχτυλό σας ή να την
περιστρέψετε αγγίζοντας το κουµπί Rotate (Περιστροφή).

6. Όταν τελειώσετε, αγγίξτε Done (Τέλος).
7. Στο πλαίσιο διαλόγου Add Frame To (Προσθήκη πλαισίου σε), αγγίξτε This Photo

(Αυτή τη φωτογραφία) ή All photos (Όλες τις φωτογραφίες), κατά περίπτωση.
Αφού προστεθεί ένα πλαίσιο σε µια φωτογραφία, µπορείτε αργότερα να το
διαγράψετε αγγίζοντας το κουµπί Edit Photos (Επεξεργασία φωτογραφιών) σε
προβολή 1-up και στη συνέχεια επιλέγοντας Remove Frame (Κατάργηση πλαισίου).
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη αφής.

Προσθήκη έτοιµων εικόνων
Η δηµιουργική επιλογή "Έτοιµη εικόνα" σας επιτρέπει να προσθέσετε έτοιµες εικόνες
στην τρέχουσα φωτογραφία. Μπορείτε να επιλέξετε από διάφορες κατηγορίες, όπως:
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Seasonal (Εποχής), Kids (Για παιδιά), General (Γενικού περιεχοµένου) και Special
(Ειδικού περιεχοµένου).

Για να χρησιµοποιήσετε τη δηµιουργική επιλογή "Έτοιµη εικόνα"
1. Αγγίξτε Get Creative (Γίνετε δηµιουργικοί) κατά την προβολή φωτογραφίας σε

προβολή 1-up.
2. Αγγίξτε τη δηµιουργική επιλογή Clip Art (Έτοιµη εικόνα). Χρησιµοποιήστε τα βέλη

στην οθόνη για να µεταβείτε σε αυτή την επιλογή εάν δεν είναι ορατή.
3. Αγγίξτε την επιθυµητή κατηγορία για να δείτε τις διαθέσιµες έτοιµες εικόνας της

συγκεκριµένης κατηγορίας. Αγγίξτε  για να επιστρέψετε στο κύριο παράθυρο
"Έτοιµη εικόνα" για να επιλέξετε άλλη κατηγορία.

4. Αγγίξτε την επιθυµητή έτοιµη εικόνα.
5. Προσαρµόστε την έτοιµη εικόνα χρησιµοποιώντας τα κατάλληλα κουµπιά επί της

οθόνης για να τη µεγεθύνετε ή να τη σµικρύνετε ή να την περιστρέψετε. Μετακινήστε
τη σε άλλη θέση στη φωτογραφία τραβώντας τη µε το δάχτυλο ή τη γραφίδα.

6. Όταν τελειώσετε, αγγίξτε Done (Τέλος).
Αφού προσθέσετε την έτοιµη εικόνα σε µια φωτογραφία, την επόµενη φορά που θα
χρησιµοποιήσετε τη δηµιουργική επιλογή "Έτοιµη εικόνα" µε τη συγκεκριµένη
φωτογραφία, θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να προσθέσετε περισσότερες έτοιµες εικόνες
στη φωτογραφία ή να αφαιρέσετε τις ήδη υπάρχουσες.

∆ηµιουργία άλµπουµ
Η δηµιουργική επιλογή "Άλµπουµ" σας επιτρέπει να προσθέσετε φωτογραφίες σε
φωτογραφικά άλµπουµ. Μπορείτε να επιλέξετε από διάφορες κατηγορίες, όπως:
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Seasonal (Εποχής), Kids (Για παιδιά), General (Γενικού περιεχοµένου) και Special
(Ειδικού περιεχοµένου).

Για να χρησιµοποιήσετε τη δηµιουργική επιλογή "Άλµπουµ"
1. Αγγίξτε Get Creative (Γίνετε δηµιουργικοί) κατά την προβολή φωτογραφίας σε

προβολή 1-up.
2. Αγγίξτε τη δηµιουργική επιλογή Albums (Άλµπουµ). Χρησιµοποιήστε τα βέλη στην

οθόνη για να µεταβείτε σε αυτή την επιλογή εάν δεν είναι ορατή.

Σηµείωση Εάν θέλετε να κάνετε ζουµ ή να περιστρέψετε µια φωτογραφία, κάντε
το πρωτού εισέλθετε στη λειτουργία άλµπουµ. ∆εν µπορείτε να χειριστείτε µια
φωτογραφία όταν την προβάλλετε σε ένα άλµπουµ.

3. Αγγίξτε την επιθυµητή κατηγορία για να δείτε τα διαθέσιµα άλµπουµ της
συγκεκριµένης κατηγορίας. Αγγίξτε  για να επιστρέψετε στο κύριο παράθυρο
"Άλµπουµ" για να επιλέξετε άλλη κατηγορία.

4. Αγγίξτε το άλµπουµ που θέλετε.
5. Ακολουθήστε την προτροπή για να χρησιµοποιήσετε τις επιλεγµένες φωτογραφίες

(εάν υπάρχουν) ή για να επιλέξετε φωτογραφίες.
6. Αγγίξτε Done (Τέλος) όταν είστε έτοιµοι να προβάλετε το άλµπουµ σε

προεπισκόπηση.
7. Στο παράθυρο Album Pages (Σελίδες άλµπουµ) εµφανίζεται ο προτεινόµενος

αριθµός σελίδων που θα δηµιουργήσουν το καλύτερο δυνατό άλµπουµ. Αλλάξτε τον
αριθµό σελίδων εάν το επιθυµείτε, και στη συνέχεια αγγίξτε OK.
Το άλµπουµ ανοίγει µε τις επιλεγµένες φωτογραφίες τοποθετηµένες σε σελίδες. Η
πρώτη επιλεγµένη φωτογραφία εµφανίζεται στο εξώφυλλο του άλµπουµ.
Χρησιµοποιήστε τα βέλη επί της οθόνης για να µετακινηθείτε µεταξύ των σελίδων του
άλµπουµ.
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8. Αγγίξτε το κουµπί Shuffle (Τυχαία σειρά) για µετακίνηση των φωτογραφιών µεταξύ
των θέσεων προτύπου στην τρέχουσα σελίδα. Αγγίξτε Shuffle (Τυχαία σειρά)
εξακολουθητικά, εάν είναι απαραίτητο, µέχρι οι φωτογραφίες να είναι στις επιθυµητές
θέσεις.

Σηµείωση Εάν το πρότυπο διαθέτει τόσο κατακόρυφες όσο και οριζόντιες
θέσεις, οι φωτογραφίες θα περιστραφούν µόνο σε θέσεις µε τον ίδιο
προσανατολισµό µε αυτές.

9. Πατήστε το κουµπί Print (Εκτύπωση) για να εκτυπώσετε το άλµπουµ.

Σηµείωση Η διαγραφή φωτογραφίας που χρησιµοποιείται σε ένα άλµπουµ
διαγράφει και το άλµπουµ.

Χρήση της Συλλογής σχεδίασης
Η δηµιουργική επιλογή "Συλλογή σχεδίασης" σας επιτρέπει να εφαρµόσετε ειδικά εφέ.
Μπορείτε να τροποποιήσετε το εφέ αλλάζοντας τις διαθέσιµες ρυθµίσεις για το
συγκεκριµένο εφέ.

Για να χρησιµοποιήσετε τη δηµιουργική επιλογή "Συλλογή σχεδίασης"
1. Αγγίξτε Get Creative (Γίνετε δηµιουργικοί) κατά την προβολή φωτογραφίας σε

προβολή 1-up.
2. Αγγίξτε τη δηµιουργική επιλογή Design Gallery (Συλλογή σχεδίασης).

Χρησιµοποιήστε τα βέλη στην οθόνη για να µεταβείτε σε αυτή την επιλογή εάν δεν
είναι ορατή.

3. Αγγίξτε το επιθυµητό εφέ και αλλάξτε τις διαθέσιµες µεταβλητές του όταν σας ζητηθεί,
εάν θέλετε να τροποποιήσετε την εντύπωση που προκαλεί το εφέ στην τρέχουσα
φωτογραφία.

4. Όταν τελειώσετε, αγγίξτε Done (Τέλος).
5. Όταν σας ζητηθεί, επιλέξτε This Photo (Αυτή τη φωτογραφία) ή All photos (Όλες τις

φωτογραφίες) για εφαρµογή του εφέ κατά περίπτωση.
Αφού εφαρµοστεί ένα εφέ του Design Gallery σε µια φωτογραφία, την επόµενη φορά
που θα χρησιµοποιήσετε τη Συλλογή σχεδίασης µε τη συγκεκριµένη φωτογραφία, θα
ερωτηθείτε εάν θέλετε να προσθέσετε περισσότερα εφέ στη φωτογραφία ή να
καταργήσετε το εφέ που εφαρµόστηκε τελευταίο στη φωτογραφία.
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∆ηµιουργία και προβολή παρουσιάσεων
Μπορείτε να αναπαραγάγετε τις αγαπηµένες σας φωτογραφίες µε τη µορφή
παρουσίασης στην οθόνη αφής του εκτυπωτή. Είναι ένας διασκεδαστικός και βολικός
τρόπος διαµοιρασµού των φωτογραφιών σας µε την οικογένεια και τους φίλους σας.
Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε όλες ή ορισµένες µόνο από τις φωτογραφίες στην
παρουσίαση καθώς την προβάλλετε.

Για να προβάλλετε τις φωτογραφίες σε παρουσίαση
1. Τοποθετήστε µια κάρτα µνήµης.
2. Μετακινηθείτε ανάµεσα και επιλέξτε φωτογραφίες για να εµφανιστούν σε προβολή

παρουσίασης.
3. Αγγίξτε το εικονίδιο Menu (Μενού) στο πλαίσιο γρήγορης επιλογής, αγγίξτε Slide

Show (Παρουσίαση) και έπειτα Start Slide Show (Έναρξη παρουσίασης).
Εάν δεν έχουν επιλεγεί φωτογραφίες θα εµφανιστεί προτροπή για να επιλέξετε
κάποιες ή για να χρησιµοποιήσετε όλες τις φωτογραφίες στην παρουσίαση.
Για να αλλάξετε τις ρυθµίσεις παρουσίασης, αγγίξτε το εικονίδιο Settings (Ρυθµίσεις)
πριν αγγίξετε Start Slide Show (Έναρξη παρουσίασης). Για πληροφορίες σχετικά µε
τις ρυθµίσεις παρουσίασης, σχετικά µε τις παρουσιάσεις του «Τα µενού»
στη σελίδα 16.

4. Αγγίξτε οπουδήποτε στην οθόνη αφής για να γίνει παύση της παρουσίασης. Αγγίξτε
Resume (Συνέχιση) για να συνεχίσετε την προβολή παρουσίασης.

5. Αγγίξτε Exit (Έξοδος) για να διακόψετε την παρουσίαση.

Για να κάνετε εκτύπωση από µια παρουσίαση
1. Όταν εµφανιστεί η φωτογραφία που θέλετε να εκτυπώσετε, αγγίξτε οπουδήποτε στην

οθόνη αφής για να κάνετε παύση της παρουσίασης.
2. Αγγίξτε το εικονίδιο Print (Εκτύπωση) για να εκτυπώσετε τη φωτογραφία. Η

παρουσίαση συνεχίζει µετά την εκτύπωση.

Εργασίες ειδικής εκτύπωσης
Αυτή η ενότητα αναλύει τις εργασίες ειδικής εκτύπωσης, λειτουργίες ειδικής εκτύπωσης
που µπορείτε να ενεργοποιήσετε, όταν εκτυπώνετε κατευθείαν από τον εκτυπωτή.

• Πανοραµικές φωτογραφίες
• Αυτοκόλλητα φωτογραφιών
• Φωτογραφίες διαβατηρίου
• Ετικέτες CD/DVD

Πανοραµικές φωτογραφίες

Για να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία πανοραµικών φωτογραφιών
1. Αγγίξτε το εικονίδιο Menu (Μενού) στο πλαίσιο γρήγορης επιλογής.
2. Αγγίξτε Specialty Printing Projects (Εργασίες ειδικής εκτύπωσης), και στη συνέχεια

αγγίξτε Panoramic Photos (Πανοραµικές φωτογραφίες).
3. Αγγίξτε On (Ενεργοποίηση), και στη συνέχεια τοποθετήστε χαρτί 10 x 30 cm όταν

σας ζητηθεί.
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4. Περιηγηθείτε στις φωτογραφίες σας και αγγίξτε µία για να την ανοίξετε σε προβολή
1-up.
Όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία "Πανοραµικές φωτογραφίες", ο εκτυπωτής
εµφανίζει τις φωτογραφίες σε πανοραµικό λόγο διαστάσεων. Αυτό σηµαίνει ότι
εµφανίζεται µόνο ένα τµήµα κάθε φωτογραφίας. Για να αλλάξετε την περιοχή της
φωτογραφίας που εκτυπώνεται, αγγίξτε τη φωτογραφία για να την ανοίξετε σε
προβολή 1-up, και στη συνέχεια αγγίξτε το εικονίδιο Crop (Περικοπή). Εµφανίζεται
ολόκληρη η φωτογραφία, αλλά το πλαίσιο περικοπής είναι σε πανοραµικό λόγο
διαστάσεων. Μετακινήστε το πλαίσιο περικοπής στη φωτογραφία µε το δάχτυλό σας
για να επιλέξετε την περιοχή της φωτογραφίας που θέλετε να εκτυπώσετε ως
πανοραµική φωτογραφία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την περικοπή,
ανατρέξτε στην ενότητα «Περικοπή φωτογραφίας» στη σελίδα 43.

5. Αγγίξτε το εικονίδιο Print (Εκτύπωση) στο πλαίσιο γρήγορης επιλογής.
6. Εάν έχετε ολοκληρώσει την εκτύπωση σε λειτουργία πανοραµικών φωτογραφιών,

αγγίξτε Yes (Ναι) στην προτροπή για έξοδο από τη λειτουργία πανοραµικών
φωτογραφιών και επιστροφή στον κανονικό λόγο διαστάσεων 3:2.

Αυτοκόλλητα φωτογραφιών
Μπορείτε να εκτυπώσετε 16 αντίγραφα µιας φωτογραφίας σε χαρτί 16 αυτοκόλλητων
φωτογραφιών µε χρήση της παρακάτω διαδικασίας.

Σηµείωση Το αυτοκόλλητο φωτογραφικό χαρτί δεν είναι διαθέσιµο για όλες τις
χώρες/περιοχές.

Να τοποθετείτε ένα φύλλο φωτογραφικού χαρτιού 16 φωτογραφιών κάθε φορά.

Για να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία "Αυτοκόλλητα φωτογραφιών"
1. Αγγίξτε το εικονίδιο Menu (Μενού) στο πλαίσιο γρήγορης επιλογής.
2. Αγγίξτε Specialty Printing Projects (Εργασίες ειδικής εκτύπωσης), και στη συνέχεια

αγγίξτε Photo Stickers (Αυτοκόλλητα φωτογραφιών).
3. Αγγίξτε On (Ενεργοποίηση) και στη συνέχεια τοποθετήστε το χαρτί µε τα αυτοκόλλητα

όταν σας ζητηθεί.
4. Περιηγηθείτε στις φωτογραφίες σας και αγγίξτε µία για να την ανοίξετε σε προβολή

1-up.
5. Αγγίξτε το εικονίδιο Print (Εκτύπωση) στο πλαίσιο γρήγορης επιλογής. Το

εκτυπωµένο φύλλο περιέχει 16 αντίγραφα µιας φωτογραφίας.
6. Εάν έχετε ολοκληρώσει την εκτύπωση σε λειτουργία "Αυτοκόλλητα φωτογραφιών",

αγγίξτε Yes (Ναι) στην προτροπή για έξοδο από τη λειτουργία αυτή.

Φωτογραφίες διαβατηρίου

Για να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία φωτογραφιών διαβατηρίου
1. Αγγίξτε το εικονίδιο Menu (Μενού) στο πλαίσιο γρήγορης επιλογής.
2. Αγγίξτε Specialty Printing Projects (Εργασίες ειδικής εκτύπωσης), και στη συνέχεια

αγγίξτε Passport Photos (Φωτογραφίες διαβατηρίου).
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3. Αγγίξτε On (Ενεργοποίηση), και στη συνέχεια επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα µεγέθη
όταν σας ζητηθεί:
• 2 x 2 ίντσες
• 25 x 36 mm
• 35 x 45 mm
• 36 x 51 mm
• 45 x 55 mm

4. Αγγίξτε OK και στη συνέχεια τοποθετήστε χαρτί, εάν χρειάζεται.
5. Περιηγηθείτε στις φωτογραφίες σας και αγγίξτε µία για να την ανοίξετε σε προβολή

1-up.
Όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία "Φωτογραφίες διαβατηρίου", ο εκτυπωτής
εµφανίζει τις φωτογραφίες στον επιλεγµένο λόγο διαστάσεων. Αυτό σηµαίνει ότι
εµφανίζεται µόνο ένα τµήµα κάθε φωτογραφίας. Για να αλλάξετε την περιοχή της
φωτογραφίας που εκτυπώνεται, αγγίξτε τη φωτογραφία για να την ανοίξετε σε
προβολή 1-up, και στη συνέχεια αγγίξτε το εικονίδιο Crop (Περικοπή). Εµφανίζεται
ολόκληρη η φωτογραφία, αλλά το πλαίσιο περικοπής είναι στον επιλεγµένο λόγο
διαστάσεων. Μετακινήστε το πλαίσιο περικοπής στη φωτογραφία µε το δάχτυλό σας
για να επιλέξετε την περιοχή της φωτογραφίας που θέλετε να εκτυπώσετε ως
φωτογραφία διαβατηρίου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την περικοπή,
ανατρέξτε στην ενότητα «Περικοπή φωτογραφίας» στη σελίδα 43.

6. Αγγίξτε το εικονίδιο Print (Εκτύπωση) στο πλαίσιο γρήγορης επιλογής. Κάθε
εκτυπωµένο φύλλο περιέχει όσα αντίγραφα φωτογραφίας χωρούν στη σελίδα,
ανάλογα µε το µέγεθος της φωτογραφίας που έχετε επιλέξει.

7. Εάν έχετε ολοκληρώσει την εκτύπωση σε λειτουργία "Φωτογραφίες διαβατηρίου",
αγγίξτε Yes (Ναι) στην προτροπή για έξοδο από τη λειτουργία αυτή.

Ετικέτες CD/DVD

Για να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία αυτοκόλλητων για CD
1. Αγγίξτε το εικονίδιο Menu (Μενού) στο πλαίσιο γρήγορης επιλογής.
2. Αγγίξτε Specialty Printing Projects (Εργασίες ειδικής εκτύπωσης), και στη συνέχεια

αγγίξτε CD Tattoo (Αυτοκόλλητο για CD).
3. Αγγίξτε On (Ενεργοποίηση) και στη συνέχεια τοποθετήστε το χαρτί µε τις ετικέτες

για CD/DVD όταν σας ζητηθεί.
4. Προβάλετε τη φωτογραφία που θα χρησιµοποιηθεί ως ετικέτα CD/DVD σε

λειτουργία 1-up, και στη συνέχεια αγγίξτε το εικονίδιο Crop (Περικοπή).
5. Όταν εµφανιστεί στην οθόνη η κυκλική περιοχή επικάλυψης του πλαισίου περικοπής

της ετικέτας CD, µετακινήστε τη µε το δάχτυλό σας για να τοποθετήσετε την ετικέτα
στη φωτογραφία, και πατήστε Done (Τέλος). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
µε την περικοπή, ανατρέξτε στην ενότητα «Περικοπή φωτογραφίας»
στη σελίδα 43.

6. Αγγίξτε το εικονίδιο Print (Εκτύπωση) στο πλαίσιο γρήγορης επιλογής.
7. Εάν έχετε ολοκληρώσει την εκτύπωση σε λειτουργία "Αυτοκόλλητο για CD", αγγίξτε

Yes (Ναι) στην προτροπή για έξοδο από τη λειτουργία αυτή.
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Βελτίωση ή επεξεργασία φωτογραφιών
Μπορείτε να βελτιώσετε ή να πραγµατοποιήσετε επεξεργασία στις φωτογραφίες σας µε
διάφορους τρόπους, όπως περιγράφεται παρακάτω:

• Χρήση της λειτουργίας "Επιδιόρθωση φωτογραφίας"
• Περικοπή φωτογραφίας
• Κατάργηση των κόκκινων µατιών από τις φωτογραφίες
• Ρύθµιση φωτεινότητας φωτογραφιών
• Αλλαγή ποιότητας εκτύπωσης
• ∆ιαγραφή φωτογραφίας

Χρήση της λειτουργίας "Επιδιόρθωση φωτογραφίας"
Η Επιδιόρθωση φωτογραφίας βελτιώνει αυτόµατα της φωτογραφίες σας µε χρήση
τεχνολογιών HP Real Life που:

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

φωτεινές περιοχές.
• Βελτιώνουν τη συνολική φωτεινότητα, το χρώµα και την αντίθεση των φωτογραφιών.

H Επιδιόρθωση φωτογραφίας είναι ενεργοποιηµένη από προεπιλογή όταν ενεργοποιείτε
τον εκτυπωτή. Αν θέλετε να εκτυπώσετε µια φωτογραφία χωρίς να χρησιµοποιήσετε τις
βελτιώσεις της επιδιόρθωσης φωτογραφίας, απενεργοποιήστε τη δυνατότητα.

Για απενεργοποίηση της Επιδιόρθωσης φωτογραφίας
1. Αγγίξτε το εικονίδιο Menu (Μενού) στο πλαίσιο γρήγορης επιλογής.
2. Αγγίξτε Preferences (Προτιµήσεις) και έπειτα αγγίξτε Photo Fix (Επιδιόρθωση

φωτογραφίας).
3. Αγγίξτε Off (Απενεργοποίηση).

Η λειτουργία επιδιόρθωσης φωτογραφιών θα παραµείνει απενεργοποιηµένη έως ότου
να την ενεργοποιήσετε πάλι. Η επιδιόρθωση φωτογραφιών είναι πάντοτε
ενεργοποιηµένη κατά την εκτύπωση µέσω Bluetooth ή PictBridge.

Περικοπή φωτογραφίας
Με τη λειτουργία "Περικοπή" µπορείτε να κάνετε περικοπή στην τρέχουσα φωτογραφία.
Μπορείτε να αλλάξετε την ποσότητα και την περιοχή της φωτογραφίας που θέλετε να
περικοπεί.

Για να περικόψετε µια φωτογραφία
1. Αγγίξτε Edit Photo (Επεξεργασία φωτογραφίας) κατά την προβολή φωτογραφίας σε

προβολή 1-up.
2. Αγγίξτε Crop Photo (Περικοπή φωτογραφίας).
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3. Αγγίξτε τα εικονίδια Zoom In (Αύξηση ζουµ) και Zoom Out (Μείωση ζουµ) για να
ρυθµίσετε την ποσότητα της περικοπής.
Το πλαίσιο περικοπής εµφανίζει πόσο µέρος της φωτογραφίας θα περικοπεί. Το
πλαίσιο περικοπής γίνεται κόκκινο εάν η ποσότητα που περικόπηκε θα έχει ως
αποτέλεσµα η φωτογραφία να εκτυπωθεί σε ανάλυση κάτω των 100 dpi.

4. Αγγίξτε το εικονίδιο Rotate (Περιστροφή) εάν θέλετε να περιστρέψετε το πλαίσιο
περικοπής κατά 90 µοίρες δεξιόστροφα.

5. Σύρετε το πλαίσιο περικοπής µε το δάχτυλό σας για να του αλλάξετε θέση και έπειτα
πατήστε Done (Τέλος).

Κατάργηση των κόκκινων µατιών από τις φωτογραφίες
Ο εκτυπωτής παρέχει ένα τρόπο για αφαίρεση των κόκκινων µατιών που προκύπτουν
σε φωτογραφίες που έχουν τραβηχτεί µε φλας.

Για να διορθώσετε τα κόκκινα µάτια
1. Αγγίξτε Edit Photo (Επεξεργασία φωτογραφίας) κατά την προβολή µιας

φωτογραφίας σε προβολή 1-up.
2. Αγγίξτε Remove Red-Eye (∆ιόρθωση κόκκινων µατιών).

Το εικονίδιο κόκκινων µατιών αναβοσβήνει και έπειτα εµφανίζεται συνεχόµενα έπειτα
από τη διόρθωση κόκκινων µατιών.
Εµφανίζεται ένα µήνυµα εάν ο εκτυπωτής δεν ανιχνεύει τα κόκκινα µάτια σε µια
φωτογραφία.

3. Για να αναιρέσετε τη διόρθωση κόκκινων µατιών, αγγίξτε Edit Photo (Επεξεργασία
φωτογραφίας) ενώ προβάλλεται η φωτογραφία µε αφαίρεση κόκκινων µατιών και
έπειτα αγγίξτε Undo Red-Eye (Αναίρεση κόκκινων µατιών).

Ρύθµιση φωτεινότητας φωτογραφιών

Για να ρυθµίσετε τη φωτεινότητα φωτογραφιών
1. Αγγίξτε Edit Photo (Επεξεργασία φωτογραφίας) κατά την προβολή φωτογραφίας σε

προβολή 1-up.
2. Αγγίξτε Photo Brightness (Φωτεινότητα φωτογρ.).
3. Αγγίξτε τα βέλη για να ρυθµίσετε την επιθυµητή φωτεινότητα και έπειτα αγγίξτε

Done (Τέλος).

Αλλαγή ποιότητας εκτύπωσης
Μπορείτε να ρυθµίσετε τον εκτυπωτή ώστε να εκτυπώνει τις φωτογραφίες σε υψηλότερο
ή χαµηλότερο επίπεδο ποιότητας. Η προεπιλεγµένη ποιότητα εκτύπωσης προσδιορίζεται
από τη ρύθµιση τύπου χαρτιού. Αυτή η προεπιλεγµένη ρύθµιση ποιότητας εκτύπωσης
παράγει φωτογραφίες βέλτιστης ποιότητας, αλλά είναι ελαφρώς αργή. Αν θέλετε να
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εκτυπώσετε µια φωτογραφία γρήγορα και δεν σας απασχολεί η επίτευξη της βέλτιστης
ποιότητας, επιλέξτε ρύθµιση χαµηλότερης ποιότητας.

Για να αλλάξετε τη ρύθµιση ποιότητας εκτύπωσης
1. Αγγίξτε το εικονίδιο Menu (Μενού) στο πλαίσιο γρήγορης επιλογής, και έπειτα αγγίξτε

Preferences (Προτιµήσεις).
2. Αγγίξτε Print Quality (Ποιότητα εκτύπωσης).
3. Επιλέξτε µια ποιότητα εκτύπωσης:

• Best (Βέλτιστη)
• Normal (Κανονική)
• Fast Normal (Γρήγορη κανονική)

4. Αγγίξτε OK.

Αυτή η ρύθµιση ποιότητας εκτύπωσης παραµένει σε ισχύ έως να αλλάξετε τη ρύθµιση
τύπου χαρτιού ή να αλλάξετε τη ρύθµιση της ποιότητας εκτύπωσης. Για πληροφορίες
σχετικά µε την αλλαγή τύπου χαρτιού, δείτε «Τοποθέτηση χαρτιού» στη σελίδα 21.

∆ιαγραφή φωτογραφίας
Μπορείτε να διαγράψετε µια φωτογραφία ή βίντεο κλιπ από µια κάρτα µνήµης η συσκευή
αποθήκευσης χρησιµοποιώντας τον εκτυπωτή.

Για να διαγράψετε µια φωτογραφία
1. Κάνετε προβολή της φωτογραφίας ή του βίντεο κλιπ σε προβολή 1-up.
2. Αγγίξτε Edit (Επεξεργασία) και έπειτα αγγίξτε Delete (∆ιαγραφή). Ακολουθήστε τις

οδηγίες στην οθόνη αφής.
Εάν διαγράψετε µια φωτογραφία που χρησιµοποιείται σε άλµπουµ θα εµφανιστεί ένα
µήνυµα που θα σας προειδοποιεί ότι διαγράφοντας τη φωτογραφία διαγράφεται και
το άλµπουµ.
Εάν διαγράψετε µια φωτογραφία ή ένα βίντεο κλιπ, ένα καρέ από το οποίο βρίσκεται
εκείνη τη στιγµή στην ουρά εκτύπωσης, η διαγραµµένη φωτογραφία ή το καρέ βίντεο
θα καταργηθεί από την ουρά εκτύπωσης.
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5 Εκτύπωση από υπολογιστή
Αυτή η ενότητα περιγράφει πώς να εκτυπώσετε φωτογραφίες όταν ο εκτυπωτής
HP Photosmart A620 series είναι συνδεδεµένος σε υπολογιστή, και θέλετε να εκτυπώσετε
µια εικόνα από µια εφαρµογή απεικόνισης όπως το Photosmart Essential.
Αυτή η ενότητα περιλαµβάνει τα παρακάτω θέµατα:

• Λογισµικό εκτυπωτή
• Μεταφορά φωτογραφιών σε υπολογιστή
• Βελτίωση των φωτογραφιών
• Αλλαγή ρυθµίσεων εκτύπωσης για εργασία εκτύπωσης
• Προεπισκόπηση εκτύπωσης
• Εκτύπωση φωτογραφιών
• Λογισµικό HP Photosmart

Λογισµικό εκτυπωτή
Αυτή η ενότητα περιλαµβάνει τα παρακάτω θέµατα:

• Παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή"
• Βοήθεια Τι είναι;
• Λήψη ενηµερωµένων εκδόσεων λογισµικού εκτυπωτή

Παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή"
Όταν είναι συνδεδεµένος σε υπολογιστή, ο εκτυπωτής ελέγχεται από το λογισµικό
εκτυπωτή που εγκαταστήσατε στον υπολογιστή. Χρησιµοποιήστε αυτό το λογισµικό,
γνωστό και ως πρόγραµµα οδήγησης εκτυπωτή, για να αλλάξετε τις ρυθµίσεις
εκτύπωσης και για να ξεκινήσετε εργασίες εκτύπωσης.
Για να αλλάξετε τις ρυθµίσεις εκτύπωσης, ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες
εκτυπωτή".

Σηµείωση Το παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή" αναφέρεται επίσης και ως
παράθυρο διαλόγου "Προτιµήσεις εκτύπωσης".

Για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή"
1. Ανοίξτε το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε.
2. Επιλέξτε Αρχείο, επιλέξτε Εκτύπωση και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ιδιότητες ή

Προτιµήσεις.
Εµφανίζεται το παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή".

Σηµείωση Η διαδροµή για το παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή" ενδέχεται
να διαφέρει ανάλογα µε το πρόγραµµα λογισµικού που χρησιµοποιείτε.
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Βοήθεια Τι είναι;
Χρησιµοποιήστε τη βοήθεια "Τι είναι;" για να ενηµερωθείτε σχετικά µε τις δυνατότητες
που εµφανίζονται στο πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή". Για περισσότερες
πληροφορίες, δείτε «Βοήθεια Τι είναι;» στη σελίδα 48.

Βοήθεια Τι είναι;
Χρησιµοποιήστε τη Βοήθεια "Τι είναι;" για να µάθετε περισσότερα σχετικά µε τις
διαθέσιµες επιλογές εκτύπωσης.

Για να χρησιµοποιήσετε τη Βοήθεια Τι είναι;
1. Μετακινήστε το δείκτη πάνω στη δυνατότητα για την οποία θέλετε να µάθετε

περισσότερα.
2. Κάντε δεξί κλικ στο ποντίκι.

Εµφανίζεται το πλαίσιο "Τι είναι;".
3. Μετακινήστε το δείκτη πάνω από το πλαίσιο Τι είναι; και µετά κάντε κλικ στο αριστερό

κουµπί του ποντικιού.
Εµφανίζεται η επεξήγηση για τη δυνατότητα.

Λήψη ενηµερωµένων εκδόσεων λογισµικού εκτυπωτή
Πραγµατοποιείτε σε τακτικά διαστήµατα λήψη των τελευταίων ενηµερωµένων εκδόσεων
λογισµικού του εκτυπωτή για να βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε τις πιο πρόσφατες δυνατότητες
και βελτιώσεις.

Για να πραγµατοποιήσετε λήψη ενηµερωµένης έκδοσης του λογισµικού του
εκτυπωτή
1. Βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεµένοι στο Internet.
2. Στο µενού Έναρξη των Windows, επιλέξτε Προγράµµατα ή Όλα τα

προγράµµατα, τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή HP και επιλέξτε Ενηµέρωση
λογισµικού HP.
Εµφανίζεται το παράθυρο "Ενηµέρωση λογισµικού HP".

3. Πατήστε Επόµενο.
Η Ενηµέρωση λογισµικού HP αναζητά στην ιστοσελίδα της HP ενηµερωµένες
εκδόσεις λογισµικού για τον εκτυπωτή.
• Αν έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή η τελευταία έκδοση του λογισµικού του

εκτυπωτή, εµφανίζεται το µήνυµα ∆εν υπάρχουν διαθέσιµες ενηµερώσεις για
το σύστηµά σας αυτή τη στιγµή στο παράθυρο "Ενηµέρωση λογισµικού HP".

• Αν δεν έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή η τελευταία έκδοση του λογισµικού του
εκτυπωτή, εµφανίζεται στο παράθυρο "Ενηµέρωση λογισµικού HP" µια
ενηµερωµένη έκδοση λογισµικού.

4. Αν υπάρχει διαθέσιµη ενηµερωµένη έκδοση λογισµικού, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου
δίπλα από το όνοµα της ενηµερωµένης έκδοσης.

5. Επιλέξτε Εγκατάσταση.
6. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην οθόνη.

Λήψη λογισµικού HP Photosmart
Με την εγκατάσταση της ενηµερωµένης έκδοσης του λογισµικού του εκτυπωτή που
λαµβάνετε από την ιστοσελίδα της HP, δεν ενηµερώνεται και το λογισµικό HP Photosmart
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που ενδεχοµένως έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή. Για πληροφορίες σχετικά µε την
ενηµέρωση του λογισµικού HP Photosmart, ανατρέξτε στη Βοήθεια λογισµικού του
HP Photosmart.

Μεταφορά φωτογραφιών σε υπολογιστή
Σε αυτή την ενότητα περιγράφεται πώς µπορείτε να µεταφέρετε φωτογραφίες και άλλα
αρχεία από φωτογραφικές µηχανές και κάρτες µνήµης σε υπολογιστή και περιλαµβάνει
τα ακόλουθα θέµατα:

• Μεταφορά φωτογραφιών από φωτογραφική µηχανή ή από άλλη συσκευή
• Μεταφορά φωτογραφιών και άλλων αρχείων από κάρτα µνήµης

Μεταφορά φωτογραφιών από φωτογραφική µηχανή ή από άλλη συσκευή
Μπορείτε να µεταφέρετε φωτογραφίες σε υπολογιστή από µια συνδεδεµένη
φωτογραφική µηχανή ή συσκευή USB (όπως µονάδα Flash). Για να µεταφέρετε
φωτογραφίες η συσκευή θα πρέπει να είναι συνδεδεµένη στον εκτυπωτή και ο εκτυπωτής
θα πρέπει να είναι συνδεδεµένος στον υπολογιστή σας µε κατάλληλο καλώδιο USB.
Επιπλέον, θα πρέπει να έχετε εγκαταστήσει το λογισµικό HP Photosmart. Θα πρέπει να
µεταφέρετε τις φωτογραφίες στον υπολογιστή για να µπορείτε να τις χρησιµοποιήσετε µε
λογισµικό επεξεργασίας εικόνων συµπεριλαµβανοµένου του λογισµικού HP Photosmart
που συνόδευε τον εκτυπωτή.

Για να µεταφέρετε φωτογραφίες σε υπολογιστή
1. Συνδέστε τον εκτυπωτή στον υπολογιστή µε ένα καλώδιο USB.
2. Συνδέστε µια φωτογραφική µηχανή τεχνολογίας PictBridge στη θύρα φωτογραφικής

µηχανής ή συνδέστε κάποια άλλη συσκευή που περιλαµβάνει τις φωτογραφίες που
θέλετε να µεταφέρετε στον εκτυπωτή. Ενεργοποιήστε τη φωτογραφική µηχανή ή τη
συσκευή.

3. Το Κέντρο λειτουργιών HP ανοίγει στον υπολογιστή. Κάντε κλικ στην επιλογή
Μεταφορά φωτογραφιών και έπειτα ακολουθήστε τις οδηγίες στον υπολογιστή. Για
περισσότερες πληροφορίες δείτε τη Βοήθεια για το λογισµικόHP Photosmart.

Μεταφορά φωτογραφιών και άλλων αρχείων από κάρτα µνήµης
Σε αυτή την ενότητα περιγράφεται πώς µπορείτε να µεταφέρετε φωτογραφίες και µη
φωτογραφικά αρχεία σε υπολογιστή από κάρτα µνήµης που έχει εισαχθεί στον εκτυπωτή
και περιλαµβάνει τα ακόλουθα θέµατα:

• Μεταφορά φωτογραφιών από κάρτα µνήµης σε υπολογιστή
• Μεταφορά µη φωτογραφικών αρχείων από κάρτα µνήµης σε υπολογιστή
• ∆ιαγραφή φωτογραφιών και άλλων αρχείων από κάρτα µνήµης
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Μεταφορά φωτογραφιών από κάρτα µνήµης σε υπολογιστή
Ακολουθήστε αυτά τα βήµατα για να µεταφέρετε φωτογραφίες από µια κάρτα µνήµης
στον υπολογιστή.

Για να µεταφέρετε φωτογραφίες από κάρτα µνήµης στον υπολογιστή
1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι συνδεδεµένος στον υπολογιστή.
2. Τοποθετήστε µια κάρτα µνήµης η οποία περιέχει φωτογραφίες στην κατάλληλη

υποδοχή κάρτας µνήµης στον εκτυπωτή.
3. Το Κέντρο λειτουργιών HP ανοίγει στον υπολογιστή. Κάντε κλικ στην επιλογή

Μεταφορά φωτογραφιών και έπειτα ακολουθήστε τις οδηγίες στον υπολογιστή. Για
περισσότερες πληροφορίες δείτε τη Βοήθεια για το λογισµικόHP Photosmart.

Μεταφορά µη φωτογραφικών αρχείων από κάρτα µνήµης σε υπολογιστή
Ακολουθήστε αυτά τα βήµατα για να αποθηκεύσετε µη φωτογραφικά αρχεία από µια
κάρτα µνήµης στον υπολογιστή.

Για να µεταφέρετε αρχεία από κάρτα µνήµης σε υπολογιστή
1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι συνδεδεµένος στον υπολογιστή.
2. Τοποθετήστε µια κάρτα µνήµης η οποία περιέχει µη φωτογραφικά αρχεία στην

κατάλληλη υποδοχή κάρτας µνήµης στον εκτυπωτή.
3.

Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο "Παρακολούθηση ψηφιακής απεικόνισης HP"  στη
γραµµή εργασιών των Windows και επιλέξτε HP Photosmart A620 series >
Άνοιγµα E:.

Σηµείωση Το γράµµα Ε ενδεχοµένως να µην είναι το γράµµα της µονάδας
δίσκου που αντιστοιχεί ο υπολογιστής.

Η Εξερεύνηση των Windows ανοίγει και εµφανίζει τα περιεχόµενα της κάρτας.
4. Μεταφέρετε τα αρχεία από την κάρτα µνήµης σε µια θέση στον υπολογιστή µε

µεταφορά και απόθεση.

Σηµείωση Μπορείτε ακόµη να χρησιµοποιήσετε την Εξερεύνηση των Windows για
να αντιγράψετε αρχεία από τον υπολογιστή στην κάρτα µνήµης.

∆ιαγραφή φωτογραφιών και άλλων αρχείων από κάρτα µνήµης
Ακολουθήστε αυτά τα βήµατα για να διαγράψετε φωτογραφίες και άλλα αρχεία από µια
κάρτα µνήµης.

Για να διαγράψετε φωτογραφίες ή αρχεία από κάρτα µνήµης
1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι συνδεδεµένος στον υπολογιστή.
2. Τοποθετήστε µια κάρτα µνήµης η οποία περιέχει αρχεία στην κατάλληλη υποδοχή

κάρτας µνήµης στον εκτυπωτή.
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3.
Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο "Παρακολούθηση ψηφιακής απεικόνισης HP" στη
γραµµή εργασιών των Windows και επιλέξτε HP Photosmart A620 series >
Άνοιγµα E:.

Σηµείωση Το γράµµα Ε ενδεχοµένως να µην είναι το γράµµα της µονάδας
δίσκου που αντιστοιχεί ο υπολογιστής.

Η Εξερεύνηση των Windows ανοίγει και εµφανίζει τα περιεχόµενα της κάρτας.
4. Επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να διαγράψετε και στη συνέχεια επιλέξτε Αρχείο >

∆ιαγραφή.

Βελτίωση των φωτογραφιών
Το λογισµικό του εκτυπωτή προσφέρει διάφορες δυνατότητες για την ευκολότερη
εκτύπωση των ψηφιακών φωτογραφιών και τη βελτίωση της ποιότητας των
φωτογραφιών:
• Χρησιµοποιήστε τις επιλογές της τεχνολογίας Real Life HP για να βελτιώσετε τις

φωτογραφίες. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε «Επιλογές τεχνολογίας Real Life
HP» στη σελίδα 51.

• Μπορείτε να επιτύχετε την υψηλότερη ανάλυση µε τη "Μέγιστη ανάλυση dpi". Για
περισσότερες πληροφορίες, δείτε «Μέγιστη ανάλυση dpi» στη σελίδα 52.

Μάθετε πώς να προσθέτετε επαγγελµατικές πινελιές σε ψηφιακές φωτογραφίες:

• Χρησιµοποιήστε προηγµένες ρυθµίσεις χρώµατος για να βελτιώσετε τα εκτυπωµένα
χρώµατα. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε «Χρήση προηγµένων ρυθµίσεων
χρώµατος» στη σελίδα 54.

• Εκτύπωση ασπρόµαυρων φωτογραφιών Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε
«Εκτύπωση ασπρόµαυρων φωτογραφιών» στη σελίδα 60.

• Χρησιµοποιήστε το φωτογραφικό χαρτί HP Advanced Photo Paper αν θέλετε ένα
γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί εύκολο στο χειρισµό, µε φινίρισµα που στεγνώνει
αµέσως και ανθεκτικό στο νερό, τους λεκέδες, τις δαχτυλιές και την υγρασία. Για
περισσότερες πληροφορίες, δείτε «Επιλογή του καλύτερου χαρτιού για συγκεκριµένη
εργασία» στη σελίδα 21.

Επιλογές τεχνολογίας Real Life HP
Οι τεχνολογίες HP Real Life βελτιώνουν την ποιότητα των εκτυπωµένων φωτογραφιών.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν χρειάζεται να αλλάξετε τη Βασική προεπιλεγµένη
ρύθµιση εκτύπωσης. Η Βασική ρύθµιση κάνει τις εικόνες που εκτυπώνετε ευκρινέστερες
και βελτιώνει την ποιότητα και την καθαρότητα εικόνων χαµηλής ανάλυσης, όπως αυτές
που έχετε λάβει από το ∆ιαδίκτυο.

Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθµιση σε Πλήρης, εάν οι εικόνες που εκτυπώνετε είναι πολύ
σκοτεινές ή πολύ φωτεινές, περιέχουν σκοτεινές περιοχές ή κόκκινα µάτια, ή περιέχουν
ξεθωριασµένα χρώµατα.

Μπορείτε ακόµη να επιλέξετε Απενεργοποίηση, εάν προτιµάτε να επεξεργαστείτε µόνοι
σας την εικόνα µε ένα πρόγραµµα λογισµικού όπως το HP Photosmart.
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Για να αλλάξετε τη ρύθµιση τεχνολογιών διόρθωσης φωτογραφίας HP Real Life
1. Ανοίξτε το «Παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή"» στη σελίδα 47.
2. Επιλέξτε την καρτέλα Χαρακτηριστικά.
3. Στην αναπτυσσόµενη λίστα τεχνολογιών διόρθωσης φωτογραφίας HP Real Life,

επιλέξτε την κατάλληλη ρύθµιση για τη φωτογραφία που εκτυπώνετε.

Μέγιστη ανάλυση dpi
Χρησιµοποιήστε την µέγιστη ανάλυση dpi, για να εκτυπώσετε υψηλής ποιότητας
ευκρινείς εικόνες.

Για να αξιοποιήσετε πλήρως τη λειτουργία εκτύπωσης σε µέγιστη ανάλυση dpi,
χρησιµοποιήστε την για να εκτυπώσετε εικόνες υψηλής ποιότητας, όπως ψηφιακές
φωτογραφίες. Όταν επιλέγετε τη ρύθµιση µέγιστης ανάλυσης dpi, το λογισµικό του
εκτυπωτή εµφανίζει τις βέλτιστες κουκκίδες ανά ίντσα (dpi) µε τις οποίες θα εκτυπώσει ο
εκτυπωτής HP Photosmart.

Η εκτύπωση σε µέγιστη ανάλυση dpi διαρκεί περισσότερο από την εκτύπωση µε τις άλλες
ρυθµίσεις και απαιτεί περισσότερο ελεύθερο χώρο στο δίσκο.

Για να εκτυπώσετε σε µέγιστη ανάλυση dpi
1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή". Για περισσότερες πληροφορίες,

δείτε «Παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή"» στη σελίδα 47.
2. Επιλέξτε την καρτέλα Χαρακτηριστικά.
3. Στην αναπτυσσόµενη λίστα Τύπος χαρτιού, επιλέξτε Περισσότερα και επιλέξτε τον

κατάλληλο τύπο χαρτιού.
4. Στην αναπτυσσόµενη λίστα Ποιότητα εκτύπωσης, επιλέξτε Μέγιστη ανάλυση

dpi.

Σηµείωση Για να δείτε τη µέγιστη ανάλυση dpi στην οποία θα εκτυπώσει ο
HP Photosmart, πατήστε Ανάλυση.

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

Αλλαγή ρυθµίσεων εκτύπωσης για εργασία εκτύπωσης
Η ενότητα αυτή περιγράφει πώς να αλλάξετε τις ρυθµίσεις εκτύπωσης, όπως τον τύπο
χαρτιού ή την ποιότητα εκτύπωσης, κατά την εκτύπωση από υπολογιστή. Αυτή η ενότητα
περιλαµβάνει τα παρακάτω θέµατα:

• Αλλαγή ποιότητας εκτύπωσης
• Αλλαγή τύπου χαρτιού
• Αλλαγή µεγέθους χαρτιού
• Αλλαγή µεγέθους φωτογραφίας
• Χρήση προηγµένων ρυθµίσεων χρώµατος
• ∆ηµιουργία συντοµεύσεων εκτύπωσης
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Αλλαγή ποιότητας εκτύπωσης
Επιλέξτε την ποιότητα και την ταχύτητα εκτύπωσης για να βελτιστοποιήσετε την
εκτύπωση φωτογραφιών.

Για να επιλέξετε ποιότητα και ταχύτητα εκτύπωσης
1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή". Για περισσότερες πληροφορίες,

δείτε «Παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή"» στη σελίδα 47.
2. Επιλέξτε την καρτέλα Χαρακτηριστικά.
3. Από την αναπτυσσόµενη λίστα Τύπος χαρτιού, επιλέξτε τον τύπο φωτογραφικού

χαρτιού που έχετε τοποθετήσει.
4. Στην αναπτυσσόµενη λίστα Ποιότητα εκτύπωσης, επιλέξτε την κατάλληλη ρύθµιση

ποιότητας για την εργασία σας.

Ρυθµίσεις ποιότητας εκτύπωσης
• Η ρύθµιση Πρόχειρη παρέχει εκτύπωση πρόχειρης ποιότητας στη µεγαλύτερη

ταχύτητα εκτύπωσης ενώ χρησιµοποιείται η λιγότερη δυνατή ποσότητα µελάνης
• Η ρύθµιση Γρήγορη κανονική παρέχει εκτύπωση υψηλότερης ποιότητας από τη

ρύθµιση "Πρόχειρη" και εκτυπώνει πιο γρήγορα από τη ρύθµιση "Κανονική".
• Η ρύθµιση Κανονική παρέχει τη βέλτιστη ισορροπία µεταξύ ποιότητας και ταχύτητας

εκτύπωσης και είναι κατάλληλη για την πλειοψηφία των εγγράφων.
• Η ρύθµιση Bέλτιστη παρέχει τη βέλτιστη ισορροπία µεταξύ υψηλής ποιότητας και

ταχύτητας εκτύπωσης και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για εκτυπώσεις υψηλής
ποιότητας. Για την πλειοψηφία των εγγράφων, µε τη ρύθµιση "Βέλτιστη" οι
εκτυπώσεις πραγµατοποιούνται πιο αργά από ότι µε τη ρύθµιση "Κανονική".

• Η ρύθµιση Μέγιστη ανάλυση dpi βελτιστοποιεί τις κουκκίδες ανά ίντσα (dpi) που
εκτυπώνει ο HP Photosmart. Η εκτύπωση µε µέγιστη ανάλυση dpi αργεί περισσότερο
από ότι η εκτύπωση µε άλλες ρυθµίσεις και απαιτεί πολύ χώρο στο σκληρό δίσκο.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Μέγιστη ανάλυση dpi»
στη σελίδα 52.

Σηµείωση Για να δείτε την ανάλυση εκτύπωσης για την επιλεγµένη ποιότητα
εκτύπωσης, πατήστε το κουµπί Ανάλυση στην καρτέλα ∆υνατότητες.

Αλλαγή τύπου χαρτιού
Για βέλτιστα αποτελέσµατα, να προτιµάτε πάντα το συγκεκριµένο τύπο χαρτιού που
ταιριάζει µε τα µέσα που χρησιµοποιείτε για την εργασία εκτύπωσης.

Για να επιλέξετε συγκεκριµένο τύπο χαρτιού
1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή". Για περισσότερες πληροφορίες,

δείτε «Παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή"» στη σελίδα 47.
2. Επιλέξτε την καρτέλα Χαρακτηριστικά.
3. Επιλέξτε Περισσότερα στην αναπτυσσόµενη λίστα Τύπος χαρτιού και, στη

συνέχεια, επιλέξτε τον τύπο χαρτιού που θέλετε να χρησιµοποιήσετε.
4. Επιλέξτε OK.
5. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθµίσεις εκτύπωσης θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε OK.
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Αλλαγή µεγέθους χαρτιού
Χρησιµοποιήστε το παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή" αντί για το παράθυρο
διαλόγου "∆ιαµόρφωση σελίδας" της εφαρµογής λογισµικού για να επιλέξετε ένα µέγεθος
χαρτιού. Ορισµένες εφαρµογές λογισµικού δεν εµφανίζουν όλα τα µεγέθη χαρτιού που
υποστηρίζει ο εκτυπωτής σας.

Για να επιλέξετε µέγεθος χαρτιού
1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή". Για περισσότερες πληροφορίες,

δείτε «Παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή"» στη σελίδα 47.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα ∆υνατότητες.
3. Επιλέξτε ένα µέγεθος χαρτιού από την αναπτυσσόµενη λίστα Μέγεθος.

Για εκτύπωση χωρίς περιθώρια, επιλέξτε ένα µέγεθος χαρτιού χωρίς περιθώρια ή
επιλέξτε ένα µέγεθος χαρτιού και στη συνέχεια κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Χωρίς
περιθώρια.

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

Αλλαγή µεγέθους φωτογραφίας 
Χρησιµοποιήστε το λογισµικό εκτυπωτή για να εκτυπώσετε µια φωτογραφία που έχει
µορφοποιηθεί για ένα µέγεθος χαρτιού σε κάποιο άλλο µέγεθος χαρτιού. Η δυνατότητα
αυτή είναι χρήσιµη αν δεν έχετε διαθέσιµο το κατάλληλο µέγεθος χαρτιού.

Για να αλλάξετε το µέγεθος µιας φωτογραφίας για διαφορετικό µέγεθος χαρτιού
1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή". Για περισσότερες πληροφορίες,

δείτε «Παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή"» στη σελίδα 47.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα ∆υνατότητες.
3. Κάντε κλικ στο Προσαρµογή στο µέγεθος του χαρτιού και επιλέξτε το µέγεθος

χαρτιού προς εκτύπωση στην αναπτυσσόµενη λίστα.
Το µέγεθος του χαρτιού που θα επιλέξετε είναι το µέγεθος στο οποίο θα εκτυπώσετε
και όχι το µέγεθος για το οποίο το έγγραφο έχει µορφοποιηθεί.

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

Χρήση προηγµένων ρυθµίσεων χρώµατος
Χρησιµοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Περισσότερες επιλογές χρωµάτων για να
προσαρµόσετε τον τρόπο εµφάνισης των εκτυπωµένων χρωµάτων.

Η προσαρµογή αυτών των ρυθµίσεων έχει ως αποτέλεσµα τα χρώµατα της εκτυπωµένης
εικόνας να είναι διαφορετικά από αυτά που βλέπετε στην οθόνη του υπολογιστή. Αυτές
οι ρυθµίσεις δεν επηρεάζουν την αρχική φωτογραφία. Επηρεάζουν µόνο τον τρόπο που
εκτυπώνεται.
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Ακολουθήστε τα εξής βήµατα για να καθορίσετε τις προηγµένες ρυθµίσεις χρώµατος:

Για να καθορίσετε τις προηγµένες ρυθµίσεις χρώµατος
1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή". Για περισσότερες πληροφορίες,

δείτε «Παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή"» στη σελίδα 47.
2. Επιλέξτε την καρτέλα Χρώµα και, στη συνέχεια, πατήστε το κουµπί Περισσότερες

επιλογές χρωµάτων.
Θα εµφανιστεί το παράθυρο διαλόγου "Περισσότερες επιλογές χρωµάτων".

3. Μπορείτε να προσαρµόσετε τις παρακάτω ρυθµίσεις:
• Ρυθµίστε τη Φωτεινότητα, τον Κορεσµό και τον Τόνο χρώµατος, για να

επηρεάσετε τον τρόπο εκτύπωσης των χρωµάτων.
• Προσαρµόστε τα ρυθµιστικά των επιλογών Κυανό, Ματζέντα, Κίτρινο και

Μαύρο, για να καθορίσετε το επίπεδο του κάθε χρώµατος που χρησιµοποιείται
κατά την εκτύπωση.

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

4. Όταν ολοκληρώσετε τις ρυθµίσεις χρώµατος, πατήστε OK.
5. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθµίσεις εκτύπωσης θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε OK.

Χρησιµοποιήστε τη βοήθεια "Τι είναι;" για να ενηµερωθείτε σχετικά µε τις δυνατότητες
που εµφανίζονται στο πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή". Για περισσότερες
πληροφορίες, δείτε «Βοήθεια Τι είναι;» στη σελίδα 48.

∆ηµιουργία συντοµεύσεων εκτύπωσης
Εκτός από τις συντοµεύσεις εκτύπωσης που είναι διαθέσιµες στη λίστα "Συντοµεύσεις
εκτύπωσης" στο πρόγραµµα οδήγησης εκτυπωτή, µπορείτε να δηµιουργήσετε τις δικές
σας συντοµεύσεις εκτύπωσης για εξοικονόµηση χρόνου και διασφάλιση σταθερά καλών
εργασιών εκτύπωσης.

Εάν π.χ. εκτυπώνετε συχνά σε διαφάνειες, µπορείτε να δηµιουργήσετε µια συντόµευση
εκτύπωσης επιλέγοντας τη συντόµευση "Εκτύπωση παρουσίασης", να αλλάξετε τον τύπο
χαρτιού σε Φιλµ διαφανειών ανώτερης ποιότητας HP για εκτυπωτές ψεκασµού και, στη
συνέχεια, να αποθηκεύσετε την τροποποιηµένη συντόµευση µε ένα νέο όνοµα, π.χ.
Παρουσιάσεις µε διαφάνειες. Αφότου δηµιουργήσετε τη συντόµευση εκτύπωσης, απλώς
επιλέξτε την όταν εκτυπώνετε σε διαφάνειες, αντί να αλλάζετε κάθε φορά τις ρυθµίσεις
εκτύπωσης.

Για να δηµιουργήσετε µια συντόµευση εκτύπωσης
1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή". Για περισσότερες πληροφορίες,

δείτε «Παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή"» στη σελίδα 47.
2. Επιλέξτε την καρτέλα Συντοµεύσεις εκτύπωσης.
3. Στη λίστα Συντοµεύσεις εκτύπωσης, επιλέξτε µια συντόµευση εκτύπωσης.

Εµφανίζονται οι ρυθµίσεις εκτύπωσης για την επιλεγµένη συντόµευση εκτύπωσης.
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4. Αλλάξτε τις ρυθµίσεις εκτύπωσης σε αυτές που θέλετε να χρησιµοποιήσετε στη νέα
συντόµευση εκτύπωσης.

5. Στο πλαίσιο Πληκτρολογήστε εδώ το όνοµα της νέας συντόµευσης
πληκτρολογήστε ένα όνοµα για τη νέα συντόµευση εκτύπωσης και, στη συνέχεια,
επιλέξτε Αποθήκευση.
Η συντόµευση εκτύπωσης προστίθεται στη λίστα.

Για να διαγράψετε µια συντόµευση εκτύπωσης
1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή". Για περισσότερες πληροφορίες,

δείτε «Παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή"» στη σελίδα 47.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Συντοµεύσεις εκτύπωσης.
3. Στη λίστα Συντοµεύσεις εκτύπωσης, επιλέξτε τη συντόµευση εκτύπωσης που

θέλετε να διαγράψετε.
4. Επιλέξτε ∆ιαγραφή.

Η συντόµευση εκτύπωσης αφαιρείται από τη λίστα.

Σηµείωση Μπορείτε να διαγράψετε µόνο τις συντοµεύσεις εκτύπωσης που έχετε
δηµιουργήσει. Οι αρχικές συντοµεύσεις της HP δεν διαγράφονται.

Προεπισκόπηση εκτύπωσης
Μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση ενός εγγράφου στον υπολογιστή πριν το
εκτυπώσετε. Αν το αποτέλεσµα της προεπισκόπησης της εκτύπωσης δεν σας ικανοποιεί,
κλείστε το παράθυρο προεπισκόπησης και κάντε τις απαραίτητες προσαρµογές στο
έγγραφο ή στις ρυθµίσεις εκτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την
αλλαγή των ρυθµίσεων εκτύπωσης, δείτε «Αλλαγή ρυθµίσεων εκτύπωσης για εργασία
εκτύπωσης» στη σελίδα 52.

Για να εκτελέσετε προεπισκόπηση ενός εγγράφου προς εκτύπωση
1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή". Για περισσότερες πληροφορίες,

δείτε «Παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή"» στη σελίδα 47.
2. Επιλέξτε την καρτέλα Χαρακτηριστικά ή την καρτέλα Χρώµα.
3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Προβολή προεπισκόπησης πριν από την

εκτύπωση.
4. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθµίσεις εκτύπωσης θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε OK.

Προτού ξεκινήσει η εκτύπωση του εγγράφου, εµφανίζεται η προεπισκόπηση.
5. Κάντε ένα από τα παρακάτω:

• Επιλέξτε OK για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
• Επιλέξτε Άκυρο για να ακυρώσετε την εργασία εκτύπωσης. Προσαρµόστε

κατάλληλα τις ρυθµίσεις εκτύπωσης προτού εκτυπώσετε το έγγραφο.
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Εκτύπωση φωτογραφιών
Αυτή η ενότητα περιγράφει πώς µπορείτε να εκτυπώσετε διάφορους τύπους
φωτογραφιών και περιλαµβάνει τα ακόλουθα θέµατα:

• Εκτύπωση φωτογραφιών χωρίς περιθώρια
• Εκτύπωση φωτογραφιών µε περιθώρια
• Εκτύπωση καρτ-ποστάλ
• Εκτύπωση ασπρόµαυρων φωτογραφιών
• Εκτύπωση πανοραµικών φωτογραφιών
• Εκτύπωση σε κάρτες ευρετηρίου και άλλα µικρά µέσα εκτύπωσης

Εκτύπωση φωτογραφιών χωρίς περιθώρια
Χρησιµοποιήστε την επιλογή εκτύπωσης χωρίς περιθώρια για να εκτυπώσετε έως τις
άκρες του χαρτιού.

Οδηγίες
• Για συµβουλές προκειµένου να επιτύχετε τη βέλτιστη ποιότητα στις εκτυπώσεις, δείτε

«βελτίωση φωτογραφιών» στη σελίδα 51.
• Βεβαιωθείτε ότι το φωτογραφικό χαρτί δεν είναι κυµατιστό ή δεν έχει τσαλακωθεί.
• Όταν τοποθετείτε µέσα εκτύπωσης, µην υπερβαίνετε τη χωρητικότητα του δίσκου

χαρτιού. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε «Προδιαγραφές εκτυπωτή»
στη σελίδα 97.

Προετοιµασία για εκτύπωση
1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιηµένος.
2. Τοποθετήστε φωτογραφικό χαρτί. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην

ενότητα «Βασικές πληροφορίες για το χαρτί» στη σελίδα 21.

Εκτύπωση

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

1. Ανοίξτε τη φωτογραφία σε ένα πρόγραµµα λογισµικού, το οποίο επιτρέπει την
επεξεργασία, όπως το λογισµικό HP Photosmart.

2. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή". Για περισσότερες πληροφορίες,
δείτε «Παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή"» στη σελίδα 47.

3. Επιλέξτε την καρτέλα Συντοµεύσεις εκτύπωσης.
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4. Στη λίστα Συντοµεύσεις εκτύπωσης, επιλέξτε Φωτογραφική εκτύπωση χωρίς
περίγραµµα και, στη συνέχεια, κάντε τις παρακάτω επιλογές:
• Ποιότητα εκτύπωσης: Κανονική ή Βέλτιστη

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

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

περίγραµµα
• Προσανατολισµός: Κατακόρυφος ή Οριζόντιος

5. Εάν είναι απαραίτητο, αλλάξτε τη ρύθµιση για τις επιλογές τεχνολογίας HP Real Life.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε «Επιλογές τεχνολογίας Real Life HP»
στη σελίδα 51.

6. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθµίσεις εκτύπωσης θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε OK.
Εάν εκτυπώσατε σε φωτογραφικό χαρτί µε αποσπώµενη προεξοχή, αφαιρέστε την
προεξοχή για να µην έχει το έγγραφό σας καθόλου περίγραµµα.

Χρησιµοποιήστε τη βοήθεια "Τι είναι;" για να ενηµερωθείτε σχετικά µε τις δυνατότητες
που εµφανίζονται στο πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή". Για περισσότερες
πληροφορίες, δείτε «Βοήθεια Τι είναι;» στη σελίδα 48.

Σχετικά θέµατα
«Αλλαγή ρυθµίσεων εκτύπωσης για εργασία εκτύπωσης» στη σελίδα 52

Εκτύπωση φωτογραφιών µε περιθώρια

Οδηγίες
• Για να µάθετε πώς να χρησιµοποιείτε τις δυνατότητες εκτύπωσης φωτογραφιών,

ανατρέξτε στη σελίδα «βελτίωση φωτογραφιών» στη σελίδα 51.
• Βεβαιωθείτε ότι το φωτογραφικό χαρτί δεν είναι κυµατιστό ή δεν έχει τσαλακωθεί.
• Όταν τοποθετείτε µέσα εκτύπωσης, µην υπερβαίνετε τη χωρητικότητα του δίσκου

χαρτιού. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε «Προδιαγραφές εκτυπωτή»
στη σελίδα 97.
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Προετοιµασία για εκτύπωση
1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιηµένος.
2. Τοποθετήστε φωτογραφικό χαρτί. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην

ενότητα «Βασικές πληροφορίες για το χαρτί» στη σελίδα 21.

Εκτύπωση

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

1. Ανοίξτε τη φωτογραφία σε ένα πρόγραµµα λογισµικού, το οποίο επιτρέπει την
επεξεργασία, όπως το λογισµικό HP Photosmart.

2. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή". Για περισσότερες πληροφορίες,
δείτε «Παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή"» στη σελίδα 47.

3. Επιλέξτε την καρτέλα Συντοµεύσεις εκτύπωσης.
4. Στη λίστα Συντοµεύσεις εκτύπωσης, επιλέξτε Εκτύπωση φωτογραφιών µε λευκό

περίγραµµα και, στη συνέχεια, κάντε τις παρακάτω επιλογές:
• Ποιότητα εκτύπωσης: Κανονική ή Βέλτιστη

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

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

5. Εάν είναι απαραίτητο, αλλάξτε τη ρύθµιση για τις επιλογές τεχνολογίας HP Real Life.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε «Επιλογές τεχνολογίας Real Life HP»
στη σελίδα 51.

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

Χρησιµοποιήστε τη βοήθεια "Τι είναι;" για να ενηµερωθείτε σχετικά µε τις δυνατότητες
που εµφανίζονται στο πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή". Για περισσότερες
πληροφορίες, δείτε «Βοήθεια Τι είναι;» στη σελίδα 48.

Σχετικά θέµατα
«Αλλαγή ρυθµίσεων εκτύπωσης για εργασία εκτύπωσης» στη σελίδα 52

Εκτύπωση καρτ-ποστάλ

Οδηγίες
• Χρησιµοποιείτε µόνο κάρτες και µικρά µέσα εκτύπωσης τα οποία πληρούν τις

προδιαγραφές µεγέθους χαρτιού του εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες,
δείτε «Προδιαγραφές εκτυπωτή» στη σελίδα 97.

• Όταν τοποθετείτε µέσα εκτύπωσης, µην υπερβαίνετε τη χωρητικότητα του δίσκου
χαρτιού. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε «Προδιαγραφές εκτυπωτή»
στη σελίδα 97.
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Προετοιµασία για εκτύπωση
1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιηµένος.
2. Τοποθετήστε κάρτες. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε «Βασικές πληροφορίες

για το χαρτί» στη σελίδα 21.

Εκτύπωση
1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή". Για περισσότερες πληροφορίες,

δείτε «Παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή"» στη σελίδα 47.
2. Επιλέξτε την καρτέλα Χαρακτηριστικά και, στη συνέχεια, καθορίστε τις ακόλουθες

ρυθµίσεις εκτύπωσης:
• Τύπος χαρτιού: Επιλέξτε περισσότερα, Ειδικό χαρτί και, στη συνέχεια,

επιλέξτε έναν κατάλληλο τύπο κάρτας.
• Ποιότητα εκτύπωσης: Κανονική ή Βέλτιστη
• Μέγεθος: Ένα κατάλληλο µέγεθος κάρτας

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

Χρησιµοποιήστε τη βοήθεια "Τι είναι;" για να ενηµερωθείτε σχετικά µε τις δυνατότητες
που εµφανίζονται στο πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή". Για περισσότερες
πληροφορίες, δείτε «Βοήθεια Τι είναι;» στη σελίδα 48.

Σηµείωση Εάν εµφανιστεί ένα µήνυµα ότι δεν υπάρχει χαρτί, βλ. «Βασικές
πληροφορίες για το χαρτί» στη σελίδα 21 για βοήθεια στην αντιµετώπιση του
προβλήµατος.

Σχετικά θέµατα
«Αλλαγή ρυθµίσεων εκτύπωσης για εργασία εκτύπωσης» στη σελίδα 52

Εκτύπωση ασπρόµαυρων φωτογραφιών

Οδηγίες
• Για να εκτυπώσετε µια φωτογραφία που είναι ήδη ασπρόµαυρη δε χρειάζεται να

προσαρµόσετε τις ρυθµίσεις χρώµατος. Απλώς ακολουθήστε τις οδηγίες για τον τύπο
και το µέγεθος της φωτογραφίας που θέλετε να εκτυπώσετε. Ανατρέξτε στην ενότητα
«Εκτύπωση από υπολογιστή» στη σελίδα 47 για µερικές βασικές επιλογές
εκτύπωσης φωτογραφιών.

• Για να εκτυπώσετε µια έγχρωµη φωτογραφία ως ασπρόµαυρη, χρησιµοποιήστε την
επιλογή χρώµατος Εκτύπωση σε κλίµακα του γκρι.

Για να εκτυπώσετε σε κλίµακα του γκρι
1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή". Για περισσότερες πληροφορίες,

δείτε «Παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή"» στη σελίδα 47.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Χρώµα.
3. Ενεργοποιήστε την επιλογή Εκτύπωση σε κλίµακα του γκρι.
4. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθµίσεις εκτύπωσης επιθυµείτε και στη συνέχεια πατήστε

OK.
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Εκτύπωση πανοραµικών φωτογραφιών
Για πραγµατική πανοραµική εκτύπωση, πρέπει να έχετε βγάλει µια πανοραµική
φωτογραφία. Επίσης, χρησιµοποιήστε χαρτί panorama HP 10 x 30 εκ. (4 x 12 ίντσες).
Για να δηµιουργήσετε ένα πανόραµα από µη πανοραµική φωτογραφία, δείτε την ενότητα
σχετικά µε τις πανοραµικές φωτογραφίες του «Εργασίες ειδικής εκτύπωσης»
στη σελίδα 40.

Οδηγίες
• Για να µάθετε πώς να χρησιµοποιείτε τις δυνατότητες εκτύπωσης φωτογραφιών, δείτε

«βελτίωση φωτογραφιών» στη σελίδα 51.
• Βεβαιωθείτε ότι το φωτογραφικό χαρτί δεν είναι κυµατιστό ή δεν έχει τσαλακωθεί.
• Όταν τοποθετείτε µέσα εκτύπωσης, µην υπερβαίνετε τη χωρητικότητα του δίσκου

χαρτιού. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε «Προδιαγραφές εκτυπωτή»
στη σελίδα 97.

• Για µέγιστη αντοχή των χρωµάτων, χρησιµοποιείτε φωτογραφικό χαρτί HP Advanced
Photo Paper.

Προετοιµασία για εκτύπωση
1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιηµένος.
2. Τοποθετήστε χαρτί. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα

«Βασικές πληροφορίες για το χαρτί» στη σελίδα 21.

Εκτύπωση

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

1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή". Για περισσότερες πληροφορίες,
δείτε «Παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή"» στη σελίδα 47.

2. Στην καρτέλα Συντοµεύσεις εκτύπωσης, επιλέξτε Φωτογραφική εκτύπωση
χωρίς περιθώρια ή Φωτογραφική εκτύπωση µε λευκά περιθώρια στην
αναπτυσσόµενη λίστα Συντοµεύσεις εκτύπωσης και στη συνέχεια ορίστε τις
παρακάτω επιλογές:
• Ποιότητα εκτύπωσης: Βέλτιστη
• Τύπος χαρτιού: Επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο φωτογραφικού χαρτιού
• Μέγεθος χαρτιού: Επιλέξτε το κατάλληλο µέγεθος φωτογραφικού χαρτιού

panorama χωρίς περιθώρια
• Προσανατολισµός: Κατακόρυφος ή Οριζόντιος
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3. Καθορίστε κατάλληλα τις παρακάτω ρυθµίσεις:
• «Επιλογές τεχνολογίας Real Life HP» στη σελίδα 51
• «Χρήση προηγµένων ρυθµίσεων χρώµατος» στη σελίδα 54
• «Εκτύπωση ασπρόµαυρων φωτογραφιών» στη σελίδα 60

4. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθµίσεις εκτύπωσης επιθυµείτε και στη συνέχεια πατήστε
OK.
Χρησιµοποιήστε τη Βοήθεια "Τι είναι;" για να µάθετε περισσότερες λεπτοµέρειες για
κάθε δυνατότητα στο παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή". Για περισσότερες
πληροφορίες, δείτε «Βοήθεια Τι είναι;» στη σελίδα 48.

Σχετικά θέµατα
«Αλλαγή ρυθµίσεων εκτύπωσης για εργασία εκτύπωσης» στη σελίδα 52

Εκτύπωση σε κάρτες ευρετηρίου και άλλα µικρά µέσα εκτύπωσης

Οδηγίες
• Χρησιµοποιείτε µόνο κάρτες και µικρά µέσα εκτύπωσης τα οποία πληρούν τις

προδιαγραφές µεγέθους χαρτιού του εκτυπωτή.
• Όταν τοποθετείτε µέσα εκτύπωσης, µην υπερβαίνετε τη χωρητικότητα του δίσκου

χαρτιού. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε «Προδιαγραφές εκτυπωτή»
στη σελίδα 97.

• Η ποιότητα εκτύπωσης ελαττώνεται όταν εκτυπώνετε σε απλό χαρτί, όπως είναι οι
κάρτες ευρετηρίου. Αυτό είναι αναµενόµενο και δεν αποτελεί ένδειξη προβλήµατος.
Η εκτύπωση σε απλό χαρτί είναι χρήσιµη για εργασίες εκτύπωσης όπως είναι οι
πρόχειρες εκτυπώσεις, στις οποίες η ποιότητα εκτύπωσης δεν είναι σηµαντική.

Προετοιµασία για εκτύπωση
1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιηµένος.
2. Τοποθετήστε χαρτί. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα

«Βασικές πληροφορίες για το χαρτί» στη σελίδα 21.

Εκτύπωση
1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή". Για περισσότερες πληροφορίες,

δείτε «Παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή"» στη σελίδα 47.
2. Επιλέξτε την καρτέλα Χαρακτηριστικά και, στη συνέχεια, καθορίστε τις ακόλουθες

ρυθµίσεις εκτύπωσης:
• Τύπος χαρτιού: Απλό χαρτί
• Μέγεθος: Ένα κατάλληλο µέγεθος κάρτας

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

Χρησιµοποιήστε τη βοήθεια "Τι είναι;" για να ενηµερωθείτε σχετικά µε τις δυνατότητες
που εµφανίζονται στο πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή". Για περισσότερες
πληροφορίες, δείτε «Βοήθεια Τι είναι;» στη σελίδα 48.

Σηµείωση Εάν εµφανιστεί ένα µήνυµα ότι δεν υπάρχει χαρτί, βλ. «Βασικές
πληροφορίες για το χαρτί» στη σελίδα 21 για βοήθεια στην αντιµετώπιση του
προβλήµατος.
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Σχετικά θέµατα
«Αλλαγή ρυθµίσεων εκτύπωσης για εργασία εκτύπωσης» στη σελίδα 52

Λογισµικό HP Photosmart
Το λογισµικό HP Photosmart συντονίζει τις λειτουργίες των συσκευών απεικόνισης HP:
σαρωτές, φωτογραφικές µηχανές, εκτυπωτές και συσκευές all-in-one. Ανάλογα µε τις
συσκευές που έχετε εγκαταστήσει και τις δυνατότητές τους, µπορείτε εύκολα να
οργανώσετε, να επεξεργαστείτε και να χρησιµοποιήσετε από κοινού µε άλλα άτοµα
ψηφιακές εικόνες.

Οργάνωση, επεξεργασία και κοινή χρήση ψηφιακών εικόνων µε δηµιουργικούς
τρόπους
Εάν εκτελέσατε την προεπιλεγµένη εγκατάσταση για το λογισµικό του εκτυπωτή,
εγκαταστήσατε επίσης και το λογισµικό Photosmart Essential. Το λογισµικό αυτό σας
επιτρέπει να εκτελέσετε εύκολα τις εξής εργασίες:

• Εκτύπωση φωτογραφιών και ψηφιακών εικόνων
• Μεταφορά εικόνων από µια φωτογραφική µηχανή ή µια κάρτα µνήµης
• Επεξεργασία εικόνων
• ∆ιαµοιρασµός φωτογραφιών µε φίλους και συγγενείς

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη Βοήθεια για το λογισµικό HP Photosmart.
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6 Συντήρηση
Αυτή η ενότητα περιλαµβάνει βασικές διαδικασίες συντήρησης που µπορούν να σας
βοηθήσουν να διατηρήσετε τον εκτυπωτή σας σε καλή κατάσταση λειτουργίας και να
παράγει φωτογραφίες υψηλής ποιότητας.
• Πλαίσιο διαλόγου "Εργαλειοθήκη"
• Ευθυγράµµιση του δοχείου µελάνης
• Αυτόµατος καθαρισµός του δοχείου µελάνης
• Προβολή της υπολογιζόµενης στάθµης µελανιού
• Τοποθέτηση ή αντικατάσταση δοχείου µελάνης
• Αφαίρεση µελάνης από το δέρµα και τα ρούχα
• Λήψη πληροφοριών παραγγελίας κεφαλής εκτύπωσης
• Εκτύπωση δοκιµαστικής σελίδας
• Εκτύπωση δείγµατος σελίδας
• Εικονίδιο παρακολούθησης ψηφιακής απεικόνισης ΗΡ"

Πλαίσιο διαλόγου "Εργαλειοθήκη"
Η εργαλειοθήκη περιέχει χρήσιµα εργαλεία για τη βελτίωση της απόδοσης του εκτυπωτή.
• Άνοιγµα της Εργαλειοθήκης
• Χρήση της Εργαλειοθήκης

Άνοιγµα της Εργαλειοθήκης
Από τη γραµµή εργασιών των Windows
1.

Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο "Παρακολούθηση ψηφιακής απεικόνισης ΗΡ" .
2. Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγµένος ο σωστός εκτυπωτής και στη συνέχεια κάντε κλικ

στο κουµπί Ρυθµίσεις στο Κέντρο λειτουργιών HP.
3. Επιλέξτε Ρυθµίσεις εκτύπωσης > Εργαλειοθήκη εκτυπωτή.

Χρήση της Εργαλειοθήκης
Χρησιµοποιήστε την Εργαλειοθήκη για να κάνετε τα εξής:

• «Ευθυγράµµιση του δοχείου µελάνης» στη σελίδα 66
• «Αυτόµατος καθαρισµός του δοχείου µελάνης» στη σελίδα 66
• «Εκτύπωση δοκιµαστικής σελίδας» στη σελίδα 69
• «Εκτύπωση δείγµατος σελίδας» στη σελίδα 70
• «Προβολή της υπολογιζόµενης στάθµης µελανιού» στη σελίδα 67
• «Λήψη πληροφοριών παραγγελίας κεφαλής εκτύπωσης» στη σελίδα 69
• «∆ιαµόρφωση ρυθµίσεων Bluetooth» στη σελίδα 31

Συντήρηση 65

Συ
ντ
ήρ

ησ
η



Ευθυγράµµιση του δοχείου µελάνης
Ο εκτυπωτής ευθυγραµµίζει αυτόµατα το νέο δοχείο µελάνης µετά την εγκατάστασή του.
Μπορείτε ακόµη να ευθυγραµµίσετε το δοχείο µελάνης και σε άλλες περιπτώσεις για να
εξασφαλίσετε βέλτιστη ποιότητα εκτύπωσης. Ενδείξεις για την ανάγκη µη αυτόµατης
ευθυγράµµισης του δοχείου µελάνης είναι, µεταξύ άλλων, η πλάγια εκτύπωση εγγράφων,
η µη ικανοποιητική εκτύπωση χρωµάτων και η κακή ποιότητα εκτύπωσης.

Για να ευθυγραµµίσετε το δοχείο µελάνης από τον εκτυπωτή
1. Τοποθετήστε ένα φύλλο φωτογραφικού χαρτιού HP Advanced στο δίσκο εισόδου.
2. Αγγίξτε το εικονίδιο Menu (Μενού) στο πλαίσιο γρήγορης επιλογής, και έπειτα αγγίξτε

Cartridge (∆οχείο µελάνης).
3. Αγγίξτε Align Cartridge (Ευθυγράµµιση δοχείου µελάνης) και ακολουθήστε τις

οδηγίες.

Για να ευθυγραµµίσετε το δοχείο µελάνης από συνδεδεµένο υπολογιστή
1. Τοποθετήστε ένα φύλλο φωτογραφικού χαρτιού HP Advanced στο δίσκο εισόδου.
2. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου “Εργαλειοθήκη”. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε

«Πλαίσιο διαλόγου "Εργαλειοθήκη"» στη σελίδα 65.
3. Κάντε κλικ στο Ευθυγράµµιση δοχείων µελάνης.
4. Κάντε κλικ στο Ευθυγράµµιση και ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην

οθόνη.

Αυτόµατος καθαρισµός του δοχείου µελάνης
Εάν λείπουν γραµµές ή κουκκίδες από τις εκτυπωµένες σελίδες ή αν περιέχουν λωρίδες
µελανιού, ενδέχεται η στάθµη µελανιού στο δοχείο µελάνης να είναι χαµηλή ή να
χρειάζεται καθάρισµα.

Προσοχή Καθαρίστε το δοχείο µελάνης µόνο εάν είναι απαραίτητο. Όταν τις
καθαρίζετε χωρίς λόγο, σπαταλάτε µελάνι και µειώνετε τη διάρκεια ζωής του δοχείου.

Εάν το δοχείο µελάνης δεν έχει χαµηλή στάθµη µελανιού, ακολουθήστε τα παρακάτω
βήµατα για να καθαρίσετε το δοχείο είτε από τον εκτυπωτή ή από συνδεδεµένο
υπολογιστή:

Για να καθαρίσετε το δοχείο µελάνης από τον εκτυπωτή
1. Αγγίξτε το εικονίδιο Menu (Μενού) στο πλαίσιο γρήγορης επιλογής, και έπειτα αγγίξτε

Cartridge (∆οχείο µελάνης).
2. Αγγίξτε Clean Cartridge (Καθαρισµός δοχείου µελάνης) και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Για να καθαρίσετε το δοχείο µελάνης από συνδεδεµένο υπολογιστή
1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου “Εργαλειοθήκη”. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε

«Πλαίσιο διαλόγου "Εργαλειοθήκη"» στη σελίδα 65.
2. Κάντε κλικ στην επιλογή Καθαρισµός δοχείου µελάνης.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή Καθαρισµός.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην οθόνη.
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Εάν µετά τον καθαρισµό εξακολουθούν να λείπουν γραµµές ή κουκκίδες από τα έγγραφα,
αντικαταστήστε το δοχείο µελάνης.

Προβολή της υπολογιζόµενης στάθµης µελανιού
Μπορείτε να δείτε το υπολογιζόµενο επίπεδο µελάνης στο δοχείο µελανιού που είναι
τοποθετηµένο στον εκτυπωτή, είτε από συνδεδεµένο υπολογιστή είτε από τον ίδιο τον
εκτυπωτή.

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
οµαλή 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.

Για να δείτε την υπολογιζόµενη στάθµη µελανιού στο δοχείο µελάνης από τον ίδιο
τον εκτυπωτή
▲ Ελέγξτε το εικονίδιο στάθµης µελανιού στη γραµµή κατάστασης του εκτυπωτή που

βρίσκεται στο επάνω µέρος της οθόνης αφής.
Το εικονίδιο στάθµης µελανιού εµφανίζει την υπολογιζόµενη ποσότητα µελανιού που
παραµένει στο δοχείο (100%, 75%, 50%, 25%, και σχεδόν άδειο):

100%

75%

50%

25%

Χαµηλή στάθµη µελανιού (λιγότερο από 25%).
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Για να δείτε την υπολογιζόµενη στάθµη µελανιού στο δοχείου µελάνης από
συνδεδεµένο υπολογιστή
1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου “Εργαλειοθήκη”. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε

«Πλαίσιο διαλόγου "Εργαλειοθήκη"» στη σελίδα 65.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Υπολογιζόµενη στάθµη µελανιού.

Τοποθέτηση ή αντικατάσταση δοχείου µελάνης
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.

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.

Για βέλτιστη ποιότητα εκτύπωσης, η HP συνιστά να χρησιµοποιείτε τα δοχεία µελάνης
πριν την ηµεροµηνία που αναγράφεται στη συσκευασία.

Για να τοποθετήσετε ή να αντικαταστήσετε ένα δοχείο µελάνης
1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιηµένος και ότι έχετε αφαιρέσει το χαρτόνι

από το εσωτερικό του εκτυπωτή.
2. Ανοίξτε τη θύρα του δοχείου µελάνης του εκτυπωτή.
3. Αφαιρέστε την ταινία µε έντονο ροζ χρώµα από το δοχείο.

Σηµείωση Μην ακουµπήσετε τις επαφές χάλκινου χρώµατος στο δοχείο
µελάνης.

4. Αν θέλετε να αντικαταστήσετε ένα δοχείο, πιέστε το προς τα κάτω και τραβήξτε το
έξω από τη βάση του για να το αφαιρέσετε.

5. Κρατήστε το καινούργιο δοχείο µελάνης µε την ετικέτα προς τα πάνω. Τοποθετήστε
το δοχείο στη βάση µε µια ελαφριά κλίση προς τα πάνω ώστε να εφαρµόσουν πρώτα
οι χάλκινου χρώµατος επαφές του. Πιέστε το δοχείο µέχρι να εφαρµόσει στη θέση
του.

6. Κλείστε τη θύρα πρόσβασης τoυ δοχείου µελάνης.
Ο εκτυπωτής ξεκινά την ευθυγράµµιση του δοχείου µελάνης. Για περισσότερες
πληροφορίες, δείτε «Ευθυγράµµιση του δοχείου µελάνης» στη σελίδα 66.
Ανακυκλώστε το παλιό δοχείο. Το πρόγραµµα ανακύκλωσης αναλωσίµων για
εκτυπωτές ψεκασµού HP είναι διαθέσιµο σε πολλές χώρες/περιοχές και επιτρέπει
την ανακύκλωση των χρησιµοποιηµένων δοχείων µελάνης χωρίς χρέωση. Για
περισσότερες πληροφορίες, µεταβείτε στη διεύθυνση www.hp.com/hpinfo/
globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html.
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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.

Λήψη πληροφοριών παραγγελίας κεφαλής εκτύπωσης

Για να δείτε τις πληροφορίες παραγγελίας κεφαλών εκτύπωσης και να
παραγγείλετε κεφαλές ηλεκτρονικά
1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου “Εργαλειοθήκη”. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε

«Πλαίσιο διαλόγου "Εργαλειοθήκη"» στη σελίδα 65.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Υπολογιζόµενη στάθµη µελανιού.
3. Κάντε κλικ στο Πληροφορίες κεφαλών εκτύπωσης.

Αν είστε συνδεδεµένοι στο Internet, µπορείτε να κάνετε κλικ στο κουµπί Ηλεκτρονική
αγορά για να παραγγείλετε κεφαλές ηλεκτρονικά.

Για να παραγγείλετε χαρτιά και άλλο εξοπλισµό HP, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
www.hp.com/buy/supplies. 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.

Εκτύπωση δοκιµαστικής σελίδας
Οι πληροφορίες της δοκιµαστικής σελίδας µπορεί να φανούν χρήσιµες σε περίπτωση
που πρέπει να επικοινωνήσετε µε την υποστήριξη της ΗΡ. Περιέχει επίσης πληροφορίες
για τη στάθµη του µελανιού, για την απόδοση των κεφαλών εκτύπωσης ή των δοχείων
µελανιού, το σειριακό αριθµό του εκτυπωτή κτλ. Μπορείτε να εκτυπώσετε µια δοκιµαστική
σελίδα είτε από τον εκτυπωτή, ή, εάν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεµένος µε υπολογιστή,
από το λογισµικό του προγράµµατος οδήγησης του εκτυπωτή.

Για να εκτυπώσετε µια δοκιµαστική σελίδα από τον εκτυπωτή
1. Αγγίξτε το εικονίδιο Menu (Μενού) στο πλαίσιο γρήγορης επιλογής.
2. Αγγίξτε Tools (Εργαλεία) και, στη συνέχεια, αγγίξτε Print Test Page (Εκτύπωση

δοκιµαστικής σελίδας).
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Για να εκτυπώσετε µια δοκιµαστική σελίδα από έναν υπολογιστή
1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου “Εργαλειοθήκη”. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε

«Πλαίσιο διαλόγου "Εργαλειοθήκη"» στη σελίδα 65.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Υπηρεσίες συσκευών.
3. Κάντε κλικ στο Εκτύπωση δοκιµαστικής σελίδας.
4. Κάντε κλικ στο κουµπί Εκτύπωση σελίδας.

Εκτύπωση δείγµατος σελίδας
Εκτυπώστε ένα δείγµα για να ελέγξετε την ποιότητα εκτύπωσης φωτογραφιών και για να
βεβαιωθείτε ότι το χαρτί έχει τοποθετηθεί σωστά.

Για να εκτυπώσετε ένα δείγµα σελίδας από τον εκτυπωτή
1. Αγγίξτε το εικονίδιο Menu (Μενού) στο πλαίσιο γρήγορης επιλογής.
2. Αγγίξτε Tools (Εργαλεία) και, στη συνέχεια, αγγίξτε Print Sample Page (Εκτύπωση

δείγµατος σελίδας).

Για να εκτυπώσετε ένα δείγµα σελίδας από έναν υπολογιστή
1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου “Εργαλειοθήκη”. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε

«Πλαίσιο διαλόγου "Εργαλειοθήκη"» στη σελίδα 65.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Υπηρεσίες συσκευών.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση σελίδας δείγµατος.
4. Κάντε κλικ στο κουµπί Εκτύπωση σελίδας.

Εικονίδιο παρακολούθησης ψηφιακής απεικόνισης ΗΡ"
Αφού εγκαταστήσετε το λογισµικό του εκτυπωτή, εµφανίζεται το εικονίδιο
"Παρακολούθηση ψηφιακής απεικόνισης HP" στη γραµµή εργασιών των Windows. Το
εικονίδιο αυτό σας βοηθά να εκτελέσετε µια σειρά εργασιών.

Το εικονίδιο "Παρακολούθηση ψηφιακής απεικόνισης HP" δείχνει την κατάσταση του
εκτυπωτή.

Το εικονίδιο "Παρακολούθηση ψηφιακής απεικόνισης ΗΡ" έχει ένα πράσινο σηµάδι
επιλογής όταν ο εκτυπωτής βρίσκεται σε κατάσταση αδράνειας.

Το εικονίδιο "Παρακολούθηση ψηφιακής απεικόνισης ΗΡ" έχει ένα θαυµαστικό όταν
υπάρχει σφάλµα. Εµφανίζεται επίσης ένα µήνυµα σφάλµατος. Κάντε κλικ στο µήνυµα
σφάλµατος ή στο εικονίδιο "Παρακολούθηση ψηφιακής απεικόνισης ΗΡ" για να
επιστρέψει το εικονίδιο σε κατάσταση αδράνειας.
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• Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο "Παρακολούθηση ψηφιακής απεικόνισης ΗΡ" για να
ανοίξετε το Κέντρο λειτουργιών HP.

• Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο "Παρακολούθηση ψηφιακής απεικόνισης ΗΡ" για να
επιλέξετε από τα παρακάτω στοιχεία µενού:
• HP Photosmart A620 series > Πληροφορίες: ∆είτε την έκδοση του λογισµικού

του εκτυπωτή, τους εγκατεστηµένους εκτυπωτές και το όνοµα και τον σειριακό
αριθµό του εκτυπωτή.

• Εκκίνηση/Εµφάνιση του Κέντρου λειτουργιών HP: Ανοίγει το Κέντρο
λειτουργιών HP.

• Πληροφορίες: Εµφανίζει την έκδοση του εικονιδίου "Παρακολούθηση ψηφιακής
απεικόνισης HP".

• Κλείσιµο παρακολούθησης ψηφιακής απεικόνισης HP: Καταργεί το εικονίδιο
"Παρακολούθηση ψηφιακής απεικόνισης HP" από τη γραµµή εργασιών των
Windows. Το εικονίδιο εµφανίζεται ξανά όταν επανεκκινείτε τον υπολογιστή.

• HP Photosmart A620 series > Προβολή κατάστασης: Περιγράφει την
τρέχουσα κατάσταση του εκτυπωτή.
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7 Αντιµετώπιση προβληµάτων
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.
Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι:

• Όλες οι συνδέσεις των καλωδίων µεταξύ του εκτυπωτή και του υπολογιστή είναι
ασφαλείς.

• Χρησιµοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του λογισµικού του εκτυπωτή.

Συµβουλή Η HP συνιστά τη χρήση καλωδίου USB µήκους 3 µέτρων (10 ποδιών) ή
µικρότερο. Η χρήση µακρύτερου καλωδίου USB µπορεί να προκαλέσει σφάλµατα.

Η παρούσα ενότητα περιέχει πληροφορίες αντιµετώπισης προβληµάτων για τον
εκτυπωτή HP Photosmart A620 series.

• Θέµατα εγκατάστασης λογισµικού
• Θέµατα εκτύπωσης και υλικού
• Προβλήµατα εκτύπωσης µέσω Bluetooth
• Μηνύµατα συσκευής

Θέµατα εγκατάστασης λογισµικού
• Το λογισµικό του εκτυπωτή δεν εγκαταστάθηκε µε επιτυχία
• Ένα ή περισσότερα στοιχεία συστήµατος δεν πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις

συστήµατος
• Ο υπολογιστής δεν µπορεί να εκτελέσει ανάγνωση από το CD του HP Photosmart.
• Εµφανίστηκε το µήνυµα "Παρουσιάστηκε σφάλµα κατά την εγγραφή σε Dot4"
• Λείπει το λογισµικό HP Photosmart

Το λογισµικό του εκτυπωτή δεν εγκαταστάθηκε µε επιτυχία
Αιτία: Ενδέχεται να υπάρχει διένεξη µε την εφαρµογή προστασίας από ιούς που
χρησιµοποιείτε ή µε µια άλλη εφαρµογή λογισµικού που εκτελείται στο παρασκήνιο
στον υπολογιστή και για αυτόν το λόγο η εγκατάσταση του λογισµικού δεν
ολοκληρώθηκε µε επιτυχία.

Λύση:
1. Καταργήστε την εγκατάσταση του λογισµικού του εκτυπωτή:

α. Από το µενού Έναρξη των Windows, επιλέξτε Προγράµµατα > HP >
HP Photosmart A620 series > Κατάργηση εγκατάστασης συσκευών.

β. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.
2. Σταµατήστε ή απενεργοποιήστε οποιαδήποτε ενεργή εφαρµογή προστασίας από

ιούς.
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3. Τερµατίστε όλες τις εφαρµογές λογισµικού.
4. Εγκαταστήστε ξανά το λογισµικό του εκτυπωτή σύµφωνα µε τις οδηγίες

εγκατάστασης που συνοδεύουν τον εκτυπωτή.

Ένα ή περισσότερα στοιχεία συστήµατος δεν πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις
συστήµατος

Αιτία: Ένα στοιχείο του συστήµατος του υπολογιστή δεν πληροί τις ελάχιστες ή τις
προτεινόµενες απαιτήσεις συστήµατος.

Λύση:
• Ένας κόκκινος κύκλος στο παράθυρο διαλόγου Απαιτήσεις συστήµατος

δηλώνει το τµήµα του συστήµατος που δεν ανταποκρίνεται στις ελάχιστες
απαιτήσεις για την εγκατάσταση του λογισµικού. Επιλέξτε Λεπτοµέρειες για
πληροφορίες σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήµατος για το
συγκεκριµένο στοιχείο. Τροποποιήστε ή αναβαθµίστε το συγκεκριµένο στοιχείο.

• Ένα κίτρινο τρίγωνο στο παράθυρο διαλόγου Απαιτήσεις συστήµατος δηλώνει
το στοιχείο που δεν ανταποκρίνεται στις προτεινόµενες απαιτήσεις συστήµατος.
Η HP συνιστά τις προτεινόµενες προδιαγραφές συστήµατος για βέλτιστη
απόδοση. Πατήστε Συνέχεια για να συνεχίσετε την εγκατάσταση του λογισµικού.

Εάν η ανάλυση της οθόνης δεν ανταποκρίνεται στις ελάχιστες απαιτήσεις συστήµατος
ή έχει µικρότερη ρύθµιση, αυξήστε την ανάλυση:

1. Στο παράθυρο διαλόγου Απαιτήσεις συστήµατος, κάντε κλικ στο κουµπί
Άκυρο.

2. Κάντε δεξί κλικ στην επιφάνεια εργασίας και επιλέξτε Ιδιότητες.
3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ρυθµίσεις.
4. Ρυθµίστε την ανάλυση οθόνης στην επιλογή 800 x 600 ή ανώτερη.
5. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρµογή. Εµφανίζεται ένα µήνυµα σχετικά µε τις

ρυθµίσεις της οθόνης.
6. Πατήστε Ναι για να αποδεχθείτε τις αλλαγές.
7. Πατήστε Επανάληψη για να συνεχίσετε την εγκατάσταση. Εάν η εγκατάσταση

δεν συνεχιστεί, κάντε κλικ στο κουµπί Άκυρο και στη συνέχεια εγκαταστήστε ξανά
το λογισµικό του εκτυπωτή.

Ο υπολογιστής δεν µπορεί να εκτελέσει ανάγνωση από το CD του HP Photosmart.

Αιτία:
• Ενδέχεται η εφαρµογή αναπαραγωγής CD ή το σύστηµα να µην έχει οριστεί στην

επιλογή Αυτόµατη αναπαραγωγή.
• Το CD δεν τοποθετήθηκε σωστά.
• Το CD ή η µονάδα CD-ROM ίσως είναι κατεστραµµένα.
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Λύση:
• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν γρατζουνιές ή βρωµιές στο CD. Εάν υπάρχουν

βρωµιές στο CD, καθαρίστε το µε ένα µαλακό, στεγνό ύφασµα δίχως χνούδι.
• Τοποθετήστε ξανά το CD και ακολουθήστε αυτά τα βήµατα:
1. Μεταβείτε στη µονάδα CD-ROM.
2. Κάντε διπλό κλικ στο HP Photosmart CD για να το ανοίξετε.
3. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο setup.exe.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.
• Τοποθετήστε ένα CD το οποίο γνωρίζεται ότι αναπαράγεται αυτόµατα. Εάν δε

γίνει αυτόµατη αναπαραγωγή αυτού του CD, ίσως η µονάδα CD-ROM χρειάζεται
επισκευή.

• Εάν άλλα CD λειτουργούν ενώ το HP Photosmart CD δε λειτουργεί, ίσως έχει
καταστραφεί το CD. Μπορείτε να κάνετε λήψη του λογισµικού του εκτυπωτή από
την τοποθεσία www.hp.com/support.

Εµφανίστηκε το µήνυµα "Παρουσιάστηκε σφάλµα κατά την εγγραφή σε Dot4"
Αιτία: Ενδέχεται το λογισµικό του εκτυπωτή να µην έχει εγκατασταθεί σωστά.

Λύση:
• Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τον υπολογιστή και στη συνέχεια συνδέστε

το ξανά.
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι συνδεδεµένο µε ασφάλεια στον υπολογιστή και

στη θύρα USB στο πίσω µέρος του εκτυπωτή.
• Επανεκκινήστε τον υπολογιστή.

Εάν το πρόβληµα δε λυθεί, ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα:

1. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τον εκτυπωτή.
2. Καταργήστε την εγκατάσταση του λογισµικού του εκτυπωτή:

α. Από το µενού Έναρξη των Windows, επιλέξτε Προγράµµατα > HP >
HP Photosmart A620 series > Κατάργηση εγκατάστασης συσκευών.

β. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.
3. Όταν η κατάργηση της εγκατάστασης ολοκληρωθεί, επανεκκινήστε τον

υπολογιστή.
4. Εγκαταστήστε ξανά το λογισµικό του εκτυπωτή. Ακολουθήστε τις οδηγίες

εγκατάστασης που εµφανίζονται στην οθόνη.
5. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο πίσω µέρος του εκτυπωτή και

ενεργοποιήστε τον.
6. Όταν σας ζητηθεί, συνδέστε το καλώδιο USB στη θύρα USB στο πίσω µέρος του

εκτυπωτή.

Λείπει το λογισµικό HP Photosmart
Αιτία: Το λογισµικό HP Photosmart δεν έχει εγκατασταθεί.
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Λύση: Εγκαταστήστε το λογισµικό HP Photosmart που συνοδεύει τη συσκευή
HP Photosmart. Εάν έχει εγκατασταθεί, επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.

Για να εγκαταστήσετε το λογισµικό HP Photosmart
1. Εισαγάγετε το CD-ROM του HP Photosmart στη µονάδα CD-ROM του

υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, πραγµατοποιήστε εκκίνηση του
προγράµµατος "Ρύθµιση".

2. Όταν σας ζητηθεί, επιλέξτε Εγκατάσταση περαιτέρω λογισµικού για να
εγκαταστήσετε το λογισµικό HP Photosmart.

3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην οθόνη και τις οδηγίες
εγκατάστασης που περιλαµβάνονταν στη συσκευασία του HP Photosmart.

Θέµατα εκτύπωσης και υλικού
• Η εκτύπωση δεν εµφανίστηκε
• Η επικοινωνία του υπολογιστή µε τον εκτυπωτή διακόπηκε
• Ο οδηγός εντοπισµού νέου υλικού δεν αναγνώρισε τον εκτυπωτή ενώ ήταν

συνδεδεµένος στον υπολογιστή
• Ο Οδηγός νέου υλικού δεν εµφανίστηκε όταν ο εκτυπωτής και ο υπολογιστής

συνδέθηκαν µε ένα καλώδιο USB
• Το εικονίδιο "Παρακολούθηση ψηφιακής απεικόνισης ΗΡ" δεν εµφανίζεται στη

γραµµή εργασιών των Windows
• Ο εκτυπωτής δεν εκτύπωνε όταν συνδέθηκε στον υπολογιστή µε ένα καλώδιο USB

µέσω µιας άλλης συσκευής USB
• Εµφανίστηκε ένας µικρός κόκκινος κύκλος στο εικονίδιο "Παρακολούθηση ψηφιακής

απεικόνισης ΗΡ" στη γραµµή εργασιών των Windows
• Εµφανίστηκε το µήνυµα "Άγνωστη συσκευή"
• Ένα έγγραφο ή µια φωτογραφία δεν εκτυπώθηκαν µε τις προεπιλεγµένες ρυθµίσεις

εκτύπωσης
• Ο εκτυπωτής δεν µπορεί να εκτυπώσει φωτογραφίες χωρίς περιθώριο όταν γίνεται

εκτύπωση χωρίς υπολογιστή.
• ∆εν ήταν δυνατή η αποθήκευση φωτογραφιών από τον υπολογιστή στην κάρτα

µνήµης
• Η εκτύπωση είναι πολύ αργή
• Η εκτύπωση είναι κυµατιστή ή τσαλακωµένη
• Ο εκτυπωτής έβγαλε µια κενή σελίδα
• Ο εκτυπωτής βγάζει το χαρτί όταν προετοιµάζεται να εκτυπώσει.
• Μέρη του εγγράφου λείπουν ή εκτυπώνονται σε λάθος θέση
• Κακή ποιότητα εκτύπωσης
• Η εκτύπωση των φωτογραφιών εµφανίζεται κοµµένη στις άκρες
• Η εκτύπωση δεν εµφανίζεται όπως θα έπρεπε

Η εκτύπωση δεν εµφανίστηκε
Αιτία: Κατά την εκτύπωση σηµειώθηκε εµπλοκή χαρτιού.
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Λύση: ∆οκιµάστε να κάνετε τα ακόλουθα για να αποκαταστήσετε την εµπλοκή
χαρτιού:
• 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 και τραβήξτε έπειτα προσεκτικά

προς τα κάτω το δίσκο εισόδου µέχρι να ανοίξει περισσότερο. Μην
προσπαθήσετε να το τραβήξετε σε πλήρως οριζόντια θέση. ∆ιαφορετικά,
ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στον εκτυπωτή.

• Τραβήξτε χωρίς βία το µπλοκαρισµένο χαρτί για να το αφαιρέσετε από την
πίσω πλευρά του εκτυπωτή.

• Ανασηκώστε το δίσκο εισόδου µέχρι να επανέλθει στη θέση τοποθέτησης του
χαρτιού.

• Αν δεν µπορείτε να πιάσετε την άκρη του µπλοκαρισµένου χαρτιού για να το
αφαιρέσετε, δοκιµάστε τα εξής:
• Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
• Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή. Ο εκτυπωτής ελέγχει εάν υπάρχει χαρτί στη

διαδροµή του χαρτιού και εξάγει αυτόµατα το µπλοκαρισµένο χαρτί.
• Πατήστε OK για να συνεχίσετε.

Η επικοινωνία του υπολογιστή µε τον εκτυπωτή διακόπηκε

Αιτία:
• Ο υπολογιστής ίσως να µην είναι συνδεδεµένος µε τον εκτυπωτή.
• Ο εκτυπωτής ίσως να είναι απενεργοποιηµένος.
• Ο εκτυπωτής ίσως να µην είναι συνδεδεµένος µε την παροχή ρεύµατος.
• Ίσως χρησιµοποιείτε διανοµέα USB ή θέση σύνδεσης η οποία έχει συνδεδεµένες

πολλές συσκευές. Η πρόσβαση σε άλλη συσκευή µπορεί να διακόψει προσωρινά
την επικοινωνία µε τον εκτυπωτή.

Λύση:
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB είναι συνδεδεµένο µε ασφάλεια τόσο στον

υπολογιστή όσο και στη θύρα USB στο πίσω µέρος του εκτυπωτή.
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας του εκτυπωτή είναι συνδεδεµένο µε

ασφάλεια και ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιηµένος.
• Περιµένετε έως ότου δε γίνεται πλέον πρόσβαση στην άλλη συσκευή ή συνδέστε

τον εκτυπωτή απευθείας στον υπολογιστή.
Εάν εµφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου HP Photosmart, πατήστε Επανάληψη
για να προσπαθήσετε να συνδεθείτε ξανά.
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Ο οδηγός εντοπισµού νέου υλικού δεν αναγνώρισε τον εκτυπωτή ενώ ήταν
συνδεδεµένος στον υπολογιστή

Αιτία: Συνδέσατε τον εκτυπωτή στον υπολογιστή πριν εγκαταστήσετε το λογισµικό
ή πριν το λογισµικό σάς ζητήσει να συνδεθείτε.

Λύση:
1. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τον εκτυπωτή και κλείστε τον οδηγό

εντοπισµού νέου υλικού.
2. Τοποθετήστε στον υπολογιστή το CD HP Photosmart που συνοδεύει τον

εκτυπωτή. Όταν εµφανιστεί ο οδηγός εγκατάστασης, πατήστε Άκυρο.
3. Από το µενού Έναρξη, πατήστε Εκτέλεση.
4. Κάντε κλικ στο κουµπί Αναζήτηση και µεταβείτε στη µονάδα CD-ROM.
5. Επιλέξτε το αρχείο Uninstaller.bat και πατήστε Άνοιγµα.
6. Πατήστε OK για να εκκινήσετε το πρόγραµµα κατάργησης εγκατάστασης.
7. Πατήστε Συνέχεια για να καταργήσετε την εγκατάσταση των αρχείων που

δηµιουργήθηκαν όταν συνδέσατε τον εκτυπωτή στον υπολογιστή.
8. Πατήστε Επανεκκίνηση. Όταν γίνει επανεκκίνηση του υπολογιστή, αφαιρέστε

το CD του HP Photosmart και ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης που
συνοδεύουν τον εκτυπωτή.

Ο Οδηγός νέου υλικού δεν εµφανίστηκε όταν ο εκτυπωτής και ο υπολογιστής
συνδέθηκαν µε ένα καλώδιο USB

Αιτία: Ίσως δεν χρησιµοποιείτε κατάλληλη έκδοση των Windows ή ενδεχοµένως
να υπάρχει πρόβληµα µε το καλώδιο USB ή τη σύνδεση του καλωδίου USB.
Λύση: Βεβαιωθείτε ότι το λειτουργικό σύστηµα του υπολογιστή είναι κατάλληλη
έκδοση των Windows και ότι ο υπολογιστής είναι συνδεδεµένος στη θύρα USB στο
πίσω µέρος του εκτυπωτή µε καλώδιο USB.
Εάν το πρόβληµα δε λυθεί, δοκιµάστε τα εξής:

1. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB και το καλώδιο τροφοδοσίας από το πίσω µέρος
του εκτυπωτή.

2. Καταργήστε την εγκατάσταση του λογισµικού του εκτυπωτή:
α. Από το µενού Έναρξη των Windows, επιλέξτε Προγράµµατα >HP >

HP Photosmart A620 series > Κατάργηση εγκατάστασης συσκευών.
β. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

3. Όταν η κατάργηση της εγκατάστασης ολοκληρωθεί, επανεκκινήστε τον
υπολογιστή.

4. Εγκαταστήστε ξανά το λογισµικό του εκτυπωτή. Ακολουθήστε τις οδηγίες
εγκατάστασης που εµφανίζονται στην οθόνη.

5. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο πίσω µέρος του εκτυπωτή και
ενεργοποιήστε τον.

6. Όταν σας ζητηθεί, συνδέστε το καλώδιο USB στη θύρα USB στο πίσω µέρος του
εκτυπωτή.
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Το εικονίδιο "Παρακολούθηση ψηφιακής απεικόνισης ΗΡ" δεν εµφανίζεται στη
γραµµή εργασιών των Windows

Αιτία: Μπορεί να έχετε επιλέξει Κλείσιµο παρακολούθησης ψηφιακής
απεικόνισης ΗΡ από το µενού όταν κάνατε δεξί κλικ στο εικονίδιο "Παρακολούθηση
ψηφιακής απεικόνισης ΗΡ" στη γραµµή εργασιών των Windows. Για περισσότερες
πληροφορίες, δείτε «Εικονίδιο παρακολούθησης ψηφιακής απεικόνισης ΗΡ"»
στη σελίδα 70.

Λύση: Επανεκκινήστε τον υπολογιστή.

Ο εκτυπωτής δεν εκτύπωνε όταν συνδέθηκε στον υπολογιστή µε ένα καλώδιο USB
µέσω µιας άλλης συσκευής USB

Αιτία: Η αµφίδροµη επικοινωνία µεταξύ του εκτυπωτή και του υπολογιστή
διακόπηκε από µια άλλη συσκευή που είναι συνδεδεµένη στο διανοµέα.

Λύση:
1. Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή.
2. Συνδέστε τον εκτυπωτή απευθείας σε µια θύρα USB του υπολογιστή.
3. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι συνδεδεµένο µε ασφάλεια στον υπολογιστή και

στη θύρα USB στο πίσω µέρος του εκτυπωτή.
4. Αποσυνδέστε όλες τις συσκευές USB (συµπεριλαµβανοµένου του διανοµέα) από

τον υπολογιστή.
5. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή.
6. ∆οκιµάστε ξανά να εκτυπώσετε. Αν εξακολουθήσει να εµφανίζεται το πρόβληµα,

επαναλάβετε τα βήµατα 1-5 χρησιµοποιώντας διαφορετική θύρα USB στον
υπολογιστή.

Εµφανίστηκε ένας µικρός κόκκινος κύκλος στο εικονίδιο "Παρακολούθηση
ψηφιακής απεικόνισης ΗΡ" στη γραµµή εργασιών των Windows

Αιτία: Υπάρχει πρόβληµα σύνδεσης ή επικοινωνίας µεταξύ του εκτυπωτή και του
υπολογιστή.

Λύση:
1. Συνδέστε τον εκτυπωτή απευθείας σε µια θύρα USB του υπολογιστή.
2. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τον υπολογιστή και στη συνέχεια συνδέστε

το ξανά.
3. Αποσυνδέστε όλες τις συσκευές USB (συµπεριλαµβανοµένου του διανοµέα) από

τον υπολογιστή.
4. Εάν χρησιµοποιείτε διανοµέα USB για να συνδέσετε τον εκτυπωτή και τον

υπολογιστή, αποσυνδέστε τον εκτυπωτή από το διανοµέα USB και συνδέστε τον
απευθείας στον υπολογιστή για να επιβεβαιώσετε ότι επικοινωνούν.

5. ∆οκιµάστε ξανά να εκτυπώσετε το έγγραφο. Αν εξακολουθήσει να εµφανίζεται το
πρόβληµα, επαναλάβετε τα βήµατα 1-5 χρησιµοποιώντας διαφορετική θύρα USB
στον υπολογιστή.
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Εµφανίστηκε το µήνυµα "Άγνωστη συσκευή"

Αιτία:
• Ενδέχεται να υπάρχει στατικός ηλεκτρισµός µεταξύ του υπολογιστή και του

εκτυπωτή.
• Το λογισµικό δεν ήταν δυνατό να αναγνωρίσει τον εκτυπωτή επειδή η σύνδεση

USB του εκτυπωτή µπορεί να είναι ελαττωµατική.

Λύση:
1. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τον εκτυπωτή.
2. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από τον εκτυπωτή.
3. Περιµένετε περίπου 10 δευτερόλεπτα.
4. Συνδέστε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας στον εκτυπωτή.
5. Συνδέστε ξανά το καλώδιο USB στη θύρα USB στο πίσω µέρος του εκτυπωτή.
6. Εάν το πρόβληµα δεν λυθεί, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και το

καλώδιο USB και καταργήστε την εγκατάσταση του λογισµικού του εκτυπωτή:
α. Από το µενού Έναρξη των Windows, επιλέξτε Προγράµµατα > HP  >

HP Photosmart A620 series > Κατάργηση εγκατάστασης συσκευών.
β. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

7. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή.
8. Εγκαταστήστε ξανά το λογισµικό του εκτυπωτή και ακολουθήστε τις οδηγίες της

οθόνης. Μη συνδέσετε το καλώδιο USB στον εκτυπωτή µέχρι να σας ζητηθεί.
Εάν το µήνυµα "Άγνωστη συσκευή" εξακολουθεί να εµφανίζεται, ανατρέξτε στην
τοποθεσία www.hp.com/support για περισσότερες πληροφορίες ή επικοινωνήστε µε
την υποστήριξη της HP.

Ένα έγγραφο ή µια φωτογραφία δεν εκτυπώθηκαν µε τις προεπιλεγµένες
ρυθµίσεις εκτύπωσης

Αιτία: Οι προεπιλεγµένες ρυθµίσεις του εκτυπωτή ίσως διαφέρουν από αυτές στην
εφαρµογή λογισµικού. Οι ρυθµίσεις εκτύπωσης της εφαρµογής λογισµικού
υπερέχουν έναντι των ρυθµίσεων που επιλέγετε στον εκτυπωτή.
Λύση: Από το µενού Αρχείο της εφαρµογής λογισµικού, επιλέξτε Εκτύπωση και
στη συνέχεια Ιδιότητες για να επιλέξετε τις επιθυµητές ρυθµίσεις εκτύπωσης.

Ο εκτυπωτής δεν µπορεί να εκτυπώσει φωτογραφίες χωρίς περιθώριο όταν
γίνεται εκτύπωση χωρίς υπολογιστή.

Αιτία: Η επιλογή εκτύπωσης χωρίς περιθώρια ίσως είναι απενεργοποιηµένη.

Λύση: Για να την ενεργοποιήσετε, ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα:
1. Αγγίξτε το εικονίδιο Menu (Μενού) στο πλαίσιο γρήγορης επιλογής και έπειτα

πιέστε το κάτω βέλος µετακίνησης για να µετακινηθείτε στο µενού "Προτιµήσεις".
2. Αγγίξτε Preferences (Προτιµήσεις).
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3. Εάν η επιλογή Borderless (Χωρίς περιθώρια) έχει τεθεί σε Off
(Απενεργοποίηση), αγγίξτε την επιλογή Borderless (Χωρίς περιθώρια) για να την
ενεργοποιήσετε.

4. Αγγίξτε δύο φορές το εικονίδιο  στο πλαίσιο γρήγορης επιλογής για να
πραγµατοποιήσετε έξοδο από τα µενού.

∆εν ήταν δυνατή η αποθήκευση φωτογραφιών από τον υπολογιστή στην κάρτα
µνήµης

Αιτία: Η κάρτα µνήµης µπορεί να είναι κλειδωµένη.

Λύση: Αν η κάρτα µνήµης διαθέτει διακόπτη κλειδώµατος, βεβαιωθείτε ότι
βρίσκεται στη θέση ξεκλειδώµατος.

Η εκτύπωση είναι πολύ αργή

Αιτία:
• Ίσως εκτυπώνετε µια εικόνα υψηλής ανάλυσης. Θα χρειαστεί περισσότερη ώρα

για την εκτύπωσή της.
• Ενδεχοµένως να έχετε επιλέξει Μέγιστη ανάλυση dpi.
• Ίσως έχουν εξαντληθεί οι πόροι του συστήµατος. Ενδεχοµένως στο παρασκήνιο

να εκτελείται µια συνοµιλία, να κάνετε λήψη µουσικής από το Internet ή να
εκτελείται ένα πρόγραµµα προστασίας από ιούς.

• Ίσως το λογισµικό εκτυπωτή που χρησιµοποιείτε να χρειάζεται ενηµέρωση.

Λύση:
• Στην καρτέλα ∆υνατότητες στο παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή",

ορίστε την ποιότητα εκτύπωσης στην τιµή Βέλτιστη ή Κανονική αντί για Μέγιστη
ανάλυση dpi και δοκιµάστε ξανά να εκτυπώσετε.

• ∆είτε «Προβολή της υπολογιζόµενης στάθµης µελανιού» στη σελίδα 67 για
πληροφορίες σχετικά µε τον έλεγχο της στάθµης µελανιού στο δοχείο µελάνης.
Αντικαταστήστε το δοχείο µελάνης εάν χρειάζεται.

• ∆είτε «Λήψη ενηµερωµένων εκδόσεων λογισµικού εκτυπωτή» στη σελίδα 48 για
πληροφορίες σχετικά µε την ενηµέρωση του λογισµικού του εκτυπωτή. Για να
ελέγξετε την έκδοση του λογισµικού, επιλέξτε Πληροφορίες από το εικονίδιο

"Παρακολούθηση ψηφιακής απεικόνισης ΗΡ"  στη γραµµή εργασιών.
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Για να βελτιώσετε τους πόρους του συστήµατος, κλείστε όλα τα προγράµµατα που
είναι ανοικτά εκτός από την Εξερεύνηση των Windows και το Systray και στη συνέχεια
δοκιµάστε ξανά να εκτυπώσετε:

Για να βελτιώσετε τους πόρους συστήµατος
1. Πατήστε Ctrl+Alt+Delete.
2. Επιλέξτε όλα τα προγράµµατα εκτός από την Εξερεύνηση των Windows και το

Systray. Κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο Ctrl ή Shift για να επιλέξετε
περισσότερα προγράµµατα.

3. Κάντε κλικ στο κουµπί Τέλος εργασίας. Εάν εµφανιστεί ένα δεύτερο µήνυµα,
κάντε κλικ ξανά στο κουµπί Τέλος εργασίας.

4. Επαναλάβετε τα βήµατα 1-3 έως ότου κλείσουν όλα τα προγράµµατα εκτός από
την Εξερεύνηση των Windows και το Systray.

5. ∆οκιµάστε ξανά να εκτυπώσετε.

Η εκτύπωση είναι κυµατιστή ή τσαλακωµένη
Αιτία: Η εργασία που εκτυπώνετε χρησιµοποιεί µεγαλύτερη ποσότητα µελανιού
από το κανονικό.

Λύση: Μειώστε τον κορεσµό µελανιού από το παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες
εκτυπωτή".
1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή". Για περισσότερες

πληροφορίες, δείτε «Παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή"» στη σελίδα 47.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Χρώµα.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες επιλογές χρωµάτων.
4. Επαναφέρετε τις ρυθµίσεις µελανιού µετακινώντας το ρυθµιστικό Κορεσµός

προς την ένδειξη Άτονο.
5. ∆οκιµάστε ξανά να εκτυπώσετε.

Ο εκτυπωτής έβγαλε µια κενή σελίδα
Αιτία: Μπορεί να έχει τελειώσει το µελάνι στην κεφαλή εκτύπωσης.
Λύση: Εκτύπωση µιας δοκιµαστικής σελίδας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε
«Εκτύπωση δοκιµαστικής σελίδας» στη σελίδα 69. Αντικαταστήστε το δοχείο µελάνης
εάν χρειάζεται. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε «Τοποθέτηση ή αντικατάσταση
δοχείου µελάνης» στη σελίδα 68.

Ο εκτυπωτής βγάζει το χαρτί όταν προετοιµάζεται να εκτυπώσει.
Αιτία: Ο εκτυπωτής ίσως είναι εκτεθειµένος άµεσα σε ηλιακό φως, γεγονός που
επηρεάζει τη λειτουργία του αυτόµατου ανιχνευτή χαρτιού.

Λύση: Μεταφέρετε τον εκτυπωτή µακριά από άµεση έκθεση σε ηλιακό φως.
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Μέρη του εγγράφου λείπουν ή εκτυπώνονται σε λάθος θέση

Αιτία:
• Ίσως έχετε επιλέξει λάθος προσανατολισµό χαρτιού.
• Ίσως έχετε επιλέξει λάθος µέγεθος χαρτιού.

Λύση:
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τον σωστό προσανατολισµό στην καρτέλα

∆υνατότητες στο παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή".
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τον σωστό µέγεθος χαρτιού. Για περισσότερες

πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Αλλαγή µεγέθους χαρτιού»
στη σελίδα 54.

Κακή ποιότητα εκτύπωσης

Αιτία:
• Ίσως έχετε µεγεθύνει τη φωτογραφία πάρα πολύ.
• Μπορεί να έχει τελειώσει το µελάνι στην κεφαλή εκτύπωσης.
• Ίσως δε χρησιµοποιείτε τον καλύτερο τύπο χαρτιού για την εργασία.
• Ίσως εκτυπώνετε στη λάθος πλευρά του χαρτιού.
• Ίσως έχετε επιλέξει µια ρύθµιση χαµηλής ανάλυσης στην ψηφιακή φωτογραφική

µηχανή.
• Ίσως χρειάζεται να καθαρίσετε την κεφαλή εκτύπωσης.

Λύση:
• Μειώστε τη µεγέθυνση.
• Εκτύπωση µιας δοκιµαστικής σελίδας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε

«Εκτύπωση δοκιµαστικής σελίδας» στη σελίδα 69. Αντικαταστήστε το δοχείο
µελάνης εάν χρειάζεται. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε «Τοποθέτηση ή
αντικατάσταση δοχείου µελάνης» στη σελίδα 68.

• Ελέγξτε τη στάθµη µελανιού του δοχείου µελάνης από την καρτέλα
Υπολογιζόµενη στάθµη µελανιού στην "Εργαλειοθήκη". Για περισσότερες
πληροφορίες, δείτε «Εργαλειοθήκη» στη σελίδα 65.

• Βεβαιωθείτε ότι χρησιµοποιείτε έναν τύπο χαρτιού κατάλληλο για τον εκτυπωτή.
Όταν εκτυπώνετε φωτογραφίες, χρησιµοποιείτε φωτογραφικό χαρτί της HP για
καλύτερα αποτελέσµατα.

• Επιλέξτε χαρτί ειδικά σχεδιασµένο για το µέσο που εκτυπώνετε αντί για απλό
χαρτί. Όταν εκτυπώνετε φωτογραφίες, χρησιµοποιείτε φωτογραφικό χαρτί HP
Advanced Photo Paper για καλύτερα αποτελέσµατα.

• Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί είναι τοποθετηµένο µε την εκτυπώσιµη πλευρά προς τα
πάνω.
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• Μειώστε το µέγεθος της εικόνας και δοκιµάστε ξανά να εκτυπώσετε. Για καλύτερα
αποτελέσµατα στο µέλλον, ρυθµίστε την ψηφιακή φωτογραφική µηχανή σε
υψηλότερη ανάλυση.

• Από την καρτέλα Υπηρεσίες συσκευών στην Εργαλειοθήκη, πατήστε το κουµπί
Καθαρισµός κεφαλής εκτύπωσης.

Η εκτύπωση των φωτογραφιών εµφανίζεται κοµµένη στις άκρες
Αιτία: Ίσως χρησιµοποιήσατε το παράθυρο διαλόγου "∆ιαµόρφωση σελίδας" της
εφαρµογής λογισµικού για να επιλέξετε το µέγεθος ή τον τύπο του χαρτιού.

Λύση: Επιλέξτε το µέγεθος και τον τύπο χαρτιού από την καρτέλα ∆υνατότητες
στο παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή".

Η εκτύπωση δεν εµφανίζεται όπως θα έπρεπε
Αιτία: Ίσως το χαρτί έχει σηµάδια, σκισίµατα ή ζάρες ή είναι σκουρόχρωµο ή
περιέχει µεταλλικές ίνες.

Λύση: Εάν το χαρτί είναι κατεστραµµένο, σκουρόχρωµο ή περιέχει µεταλλικές ίνες,
ενδέχεται ο ανιχνευτής να µην µπορεί να ανιχνεύσει µε ακρίβεια τον τύπο και το
µέγεθος του χαρτιού. Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί είναι καθαρό, χωρίς σκισίµατα ή ζάρες,
ανοιχτόχρωµο και ότι δεν περιέχει µεταλλικές ίνες. Επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο
χαρτιού από την καρτέλα ∆υνατότητες στο παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες
εκτύπωσης".

Προβλήµατα εκτύπωσης µέσω Bluetooth
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. ∆ιαβάστε επίσης την τεκµηρίωση
που συνοδεύει τον ασύρµατο προσαρµογέα Bluetooth της HP για τον εκτυπωτή σας (αν
τον χρησιµοποιείτε) αλλά και την τεκµηρίωση του εκτυπωτή σας σχετικά µε τη χρήση της
ασύρµατης τεχνολογίας Bluetooth.

• Η συσκευή Bluetooth που διαθέτω δεν µπορεί να εντοπίσει τον εκτυπωτή.
• Ο εκτυπωτής δεν εκτύπωσε.
• Η ποιότητα εκτύπωσης είναι κακή.
• Η φωτογραφία εκτυπώθηκε µε περιθώρια.
• Ο υπολογιστής µου δεν µπορεί να ορίσει όνοµα συσκευής µε χρήση της ασύρµατης

σύνδεσης Bluetooth.
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Η συσκευή Bluetooth που διαθέτω δεν µπορεί να εντοπίσει τον εκτυπωτή.

Λύση:
• Εάν χρησιµοποιείτε τον προαιρετικό ασύρµατο προσαρµογέα Bluetooth της HP

για τον εκτυπωτή σας, βεβαιωθείτε ότι είναι τοποθετηµένος στη θύρα σύνδεσης
ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής στην µπροστινή πλευρά του εκτυπωτή. Η
φωτεινή ένδειξη στον προσαρµογέα αναβοσβήνει όταν ο προσαρµογέας είναι
έτοιµος να λάβει δεδοµένα.
Εάν ο εκτυπωτής διαθέτει ενσωµατωµένη ασύρµατη τεχνολογία Bluetooth,
ελέγξτε τη φωτεινή ένδειξη Bluetooth στον εκτυπωτή. Η φωτεινή ένδειξη
αναβοσβήνει όταν ο εκτυπωτής είναι έτοιµος να λάβει δεδοµένα.

• Η επιλογή Visibility (Εµφάνιση συσκευής) Bluetooth µπορεί να έχει οριστεί σε
Not visible (Μη ορατή). Αλλάξτε τη ρύθµιση αυτή σε Visible to all (Ορατή σε
όλους) µε τον εξής τρόπο:
• Αγγίξτε το εικονίδιο Menu (Μενού) στο πλαίσιο γρήγορης επιλογής.
• Αγγίξτε Bluetooth, και έπειτα αγγίξτε Visibility (Εµφάνιση συσκευής).
• Αγγίξτε Visible to all (Ορατή σε όλους)

• Η επιλογή Security level (Επίπεδο ασφάλειας) Bluetooth ίσως έχει οριστεί σε
High (Υψηλό). Αλλάξτε τη ρύθµιση της επιλογής σε Low (Χαµηλό) µε τον εξής
τρόπο:
• Αγγίξτε το εικονίδιο Menu (Μενού) στο πλαίσιο γρήγορης επιλογής.
• Αγγίξτε Bluetooth.
• Αγγίξτε Security level (Επίπεδο ασφάλειας).
• Αγγίξτε Low (Χαµηλό).

• Το κλειδί πρόσβασης (PIN) που χρησιµοποιεί η συσκευή ασύρµατης
τεχνολογίας Bluetooth για τον εκτυπωτή σας ίσως δεν είναι σωστό. Βεβαιωθείτε
ότι έχετε εισάγει το σωστό κλειδί πρόσβασης του εκτυπωτή στη συσκευή
ασύρµατης τεχνολογίας Bluetooth.

• Ίσως βρίσκεστε πολύ µακριά από τον εκτυπωτή. Μετακινήστε τη συσκευή
ασύρµατης τεχνολογίας Bluetooth πιο κοντά στον εκτυπωτή. Η µέγιστη
συνιστώµενη απόσταση µεταξύ της συσκευής ασύρµατης τεχνολογίας Bluetooth
και του εκτυπωτή είναι 10 µέτρα (30 ft).

Ο εκτυπωτής δεν εκτύπωσε.
Λύση: Ο εκτυπωτής ίσως δεν αναγνωρίζει τον τύπο του αρχείου που αποστέλλεται
από τη συσκευή ασύρµατης τεχνολογίας Bluetooth. Για µια λίστα µε τις µορφές
αρχείων που υποστηρίζει ο εκτυπωτής, δείτε «Προδιαγραφές» στη σελίδα 97.

Η ποιότητα εκτύπωσης είναι κακή.
Λύση: Η φωτογραφία που εκτυπώσατε ίσως έχει χαµηλή ανάλυση. Για καλύτερα
αποτελέσµατα, ρυθµίστε την ψηφιακή σας φωτογραφική µηχανή σε υψηλότερη
ανάλυση. Οι φωτογραφίες που τραβάτε µε ψηφιακές φωτογραφικές µηχανές
ανάλυσης VGA, όπως αυτές που διαθέτουν τα κινητά τηλέφωνα, µπορεί να µην έχουν
την απαιτούµενη ανάλυση για υψηλής ποιότητας εκτυπώσεις.
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Η φωτογραφία εκτυπώθηκε µε περιθώρια.
Λύση: Το πρόγραµµα εκτύπωσης που είναι εγκατεστηµένο στη συσκευή σας
ασύρµατης τεχνολογίας Bluetooth ίσως δεν υποστηρίζει εκτύπωση χωρίς περιθώρια.
Επικοινωνήστε µε τον κατασκευαστή της συσκευής, ή επισκεφθείτε την ηλεκτρονική
του τοποθεσία υποστήριξης για να λάβετε τις πιο πρόσφατες ενηµερώσεις του
προγράµµατος εκτύπωσης.

Ο υπολογιστής µου δεν µπορεί να ορίσει όνοµα συσκευής µε χρήση της
ασύρµατης σύνδεσης Bluetooth.

Λύση: Χρησιµοποιήστε καλώδιο USB για σύνδεση του υπολογιστή σας στον
εκτυπωτή προκειµένου να είναι δυνατός ο ορισµός ονόµατος συσκευής Bluetooth για
τον εκτυπωτή από την Εργαλειοθήκη του εκτυπωτή. Το λογισµικό του εκτυπωτή
πρέπει να είναι ήδη εγκατεστηµένο στον υπολογιστή.

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να µεταβείτε στην Εργαλειοθήκη του
εκτυπωτή.

Μόνο για χρήστες Windows: Κάντε δεξί κλικ στο µικρό εικονίδιο οθόνης στη δεξιά
άκρη της γραµµής εργασιών των Windows και επιλέξτε Έναρξη/Εµφάνιση Κέντρου
λειτουργιών HP. Κάντε κλικ στο Ρυθµίσεις, Ρυθµίσεις εκτύπωσης και µετά στο
Εργαλειοθήκη εκτυπωτή. Κάντε κλικ στην καρτέλα ∆ιαµόρφωση ρυθµίσεων
Bluetooth και εισάγετε το όνοµα συσκευής Bluetooth στο πλαίσιο "Όνοµα συσκευής".

Μηνύµατα συσκευής
Ακολουθεί µια λίστα µε µηνύµατα σφάλµατος τα οποία ενδέχεται να εµφανιστούν όταν ο
εκτυπωτής σας είναι συνδεδεµένος µε έναν υπολογιστή:

• Χαµηλό επίπεδο µελάνης
• Το δοχείο µελάνης είναι παλιό ή κατεστραµµένο.
• Το δοχείο µελάνης λείπει ή δεν είναι το σωστό.
• Το δοχείο µελάνης δεν λειτουργεί
• Έχει τελειώσει το χαρτί στη συσκευή .
• Παρουσιάστηκε εµπλοκή χαρτιού
• Το χαρτί που έχετε τοποθετήσει δεν αντιστοιχεί στο µέγεθος χαρτιού που έχετε

επιλέξει
• Η κάρτα µνήµης έχει εισαχθεί ανάποδα
• Η εισαγωγή της κάρτας µνήµης δεν έχει γίνει σωστά
• Εισάγετε µόνο µία κάρτα µνήµης τη φορά
• Παρουσιάστηκε πρόβληµα µε την κάρτα µνήµης
• Η επικοινωνία µε τον εκτυπωτή χάθηκε

Χαµηλό επίπεδο µελάνης
Αιτία: Υπολογίζεται ότι η στάθµη µελανιού στο δοχείο µελανιού είναι χαµηλή και
πρέπει σύντοµα να αντικατασταθεί.

Λύση: Έχετε διαθέσιµο ένα δοχείο για αντικατάσταση ώστε να αποφύγετε διακοπές
στην εκτύπωση. ∆εν πρέπει να αντικαταστήσετε το δοχείο παρά µόνο όταν αλλοιωθεί
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η ποιότητα εκτύπωσης. Εάν έχετε τοποθετήσει ένα ξαναγεµισµένο ή
ανακατασκευασµένο δοχείο µελανιού ή ένα δοχείο µελανιού το οποίο έχει
χρησιµοποιηθεί σε άλλο εκτυπωτή, η ένδειξη στάθµης µελανιού θα είναι είτε
ανακριβής είτε µη διαθέσιµη.

Το δοχείο µελάνης είναι παλιό ή κατεστραµµένο.
Λύση: Το δοχείο µελάνης µπορεί να είναι παλιό ή κατεστραµµένο.

Για την αντιµετώπιση προβληµάτων δοχείου µελάνης
1. Αντικαταστήστε τα ανακατασκευασµένα ή αναπληρωµένα δοχεία µελάνης που

τυχόν έχουν εγκατασταθεί µε αυθεντικά προϊόντα HP.
2. Αφαιρέστε τo δοχείο και στη συνέχεια τοποθετήστε το πάλι. Για περισσότερες

πληροφορίες, δείτε «Τοποθέτηση ή αντικατάσταση δοχείου µελάνης»
στη σελίδα 68.

3. Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο είναι συµβατό µε τον εκτυπωτή.
4. Εάν αυτό δεν φέρει αποτέλεσµα, αντικαταστήστε την κεφαλή.

Το δοχείο µελάνης λείπει ή δεν είναι το σωστό.
Λύση: Το δοχείο µελάνης δεν έχει τοποθετηθεί, δεν έχει τοποθετηθεί σωστά ή δεν
υποστηρίζεται από τις ρυθµίσεις χώρας/περιοχής του εκτυπωτή. Για περισσότερες
πληροφορίες, δείτε «Τοποθέτηση ή αντικατάσταση δοχείου µελάνης»
στη σελίδα 68.

Για την αντιµετώπιση προβληµάτων δοχείου µελάνης
1. Αντικαταστήστε τα ανακατασκευασµένα ή αναπληρωµένα δοχεία µελάνης που

τυχόν έχουν εγκατασταθεί µε αυθεντικά προϊόντα HP.
2. Αφαιρέστε τo δοχείο και στη συνέχεια τοποθετήστε το πάλι. Για περισσότερες

πληροφορίες, δείτε «Τοποθέτηση ή αντικατάσταση δοχείου µελάνης»
στη σελίδα 68.

3. Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο είναι συµβατό µε τον εκτυπωτή.
4. Εάν αυτό δεν φέρει αποτέλεσµα, αντικαταστήστε την κεφαλή.

Το δοχείο µελάνης δεν λειτουργεί
Λύση: Υπάρχει κάποιο εµπόδιο που παρεµποδίζει τη διαδροµή του φορέα δοχείων
µελάνης ή το σταθµό εξυπηρέτησης κεφαλής. Επικοινωνήστε µε την υποστήριξη HP
για βοήθεια ή επισκεφτείτε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες υποστήριξης στη διεύθυνση
www.hp.com/support.

Μηνύµατα συσκευής 87

Α
ντ
ιµ
ετ
ώ
π
ισ
η 
π
ρο

βλ
ηµ

άτ
ω
ν

http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-001&h_lang=el&h_cc=gr&h_product=15100&h_client=s-h-m002-1&h_page=hpcom


Έχει τελειώσει το χαρτί στη συσκευή .
Λύση: Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στον σωστό δίσκο χαρτιού. ∆είτε
«Βασικές πληροφορίες για το χαρτί» στη σελίδα 21 και τις οδηγίες εγκατάστασης που
συνόδευαν τον εκτυπωτή σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την
τοποθέτηση χαρτιού.

Παρουσιάστηκε εµπλοκή χαρτιού
Λύση: ∆οκιµάστε να κάνετε τα ακόλουθα για να αποκαταστήσετε την εµπλοκή
χαρτιού:
• 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 και τραβήξτε έπειτα προσεκτικά

προς τα κάτω το δίσκο εισόδου µέχρι να ανοίξει περισσότερο. Μην
προσπαθήσετε να το τραβήξετε σε πλήρως οριζόντια θέση. ∆ιαφορετικά,
ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στον εκτυπωτή.

• Τραβήξτε χωρίς βία το µπλοκαρισµένο χαρτί για να το αφαιρέσετε από την
πίσω πλευρά του εκτυπωτή.

• Ανασηκώστε το δίσκο εισόδου µέχρι να επανέλθει στη θέση τοποθέτησης του
χαρτιού.

• Αν δεν µπορείτε να πιάσετε την άκρη του µπλοκαρισµένου χαρτιού για να το
αφαιρέσετε, δοκιµάστε τα εξής:
• Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
• Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή. Ο εκτυπωτής ελέγχει εάν υπάρχει χαρτί στη

διαδροµή του χαρτιού και εξάγει αυτόµατα το µπλοκαρισµένο χαρτί.
• Πατήστε OK για να συνεχίσετε.

Το χαρτί που έχετε τοποθετήσει δεν αντιστοιχεί στο µέγεθος χαρτιού που έχετε
επιλέξει

Λύση: Το χαρτί που έχετε τοποθετήσει δεν αντιστοιχεί στο µέγεθος χαρτιού που
έχετε επιλέξει. ∆οκιµάστε τα παρακάτω:
1. Αλλάξτε τον τύπο χαρτιού που έχετε επιλέξει για την εκτύπωση.
2. Εάν ο εκτυπωτής σας έχει πολλαπλούς δίσκους χαρτιού, βεβαιωθείτε ότι για την

εκτύπωση έχετε επιλέξει το σωστό δίσκο.
3. Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί το σωστό χαρτί στο δίσκο χαρτιού.
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Η κάρτα µνήµης έχει εισαχθεί ανάποδα
Λύση: Η κάρτα µνήµης έχει εισαχθεί ανάποδα. Αφαιρέστε την κάρτα µνήµης και
εισάγετέ την πάλι µε τις χρυσές επαφές στραµµένες προς τα κάτω.

Η εισαγωγή της κάρτας µνήµης δεν έχει γίνει σωστά
Λύση: Ο εκτυπωτής µπορεί να εντοπίσει την κάρτα µνήµης αλλά δεν µπορεί να την
διαβάσει. Πιέστε µαλακά την κάρτα µνήµης µέσα στην υποδοχή της µέχρι να
σταµατήσει.

Εισάγετε µόνο µία κάρτα µνήµης τη φορά
Λύση: Ο εκτυπωτής έχει δύο ή περισσότερους διαφορετικούς τύπους καρτών
µνήµης που έχουν εισαχθεί ταυτόχρονα. Εναλλακτικά, µπορεί να έχει εισαχθεί µια
κάρτα µνήµης ενώ η ψηφιακή φωτογραφική µηχανή είναι συνδεδεµένη µε τη θύρα
της φωτογραφικής µηχανής. Αφαιρέστε τις κάρτες µνήµης ή αποσυνδέστε τη
φωτογραφική µηχανή έτσι ώστε να υπάρχει µία κάρτα µνήµης στον εκτυπωτή ή να
είναι συνδεδεµένη µόνο η φωτογραφική µηχανή.

Παρουσιάστηκε πρόβληµα µε την κάρτα µνήµης
Λύση: Παρουσιάστηκε πρόβληµα µε την κάρτα µνήµης. ∆οκιµάστε να αντιγράψετε
τις εικόνες απευθείας σε έναν υπολογιστή και στη συνέχεια µορφοποιήστε εκ νέου
την κάρτα µέσω της φωτογραφικής µηχανής.

Η επικοινωνία µε τον εκτυπωτή χάθηκε
Λύση: Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής σας είναι σε λειτουργία και ότι το κάλυµµα είναι
κλειστό, και στη συνέχεια δοκιµάστε τα εξής:
1. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του εκτυπωτή είναι καλά συνδεδεµένο τόσο µε τον

εκτυπωτή όσο και µε τον υπολογιστή.
2. Βεβαιωθείτε ότι στον εκτυπωτή δεν έχει σηµειωθεί εµπλοκή χαρτιού.
3. ∆οκιµάστε να θέσετε τον εκτυπωτή εκτός λειτουργίας και στη συνέχεια

ενεργοποιήστε τον πάλι.
4. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του εκτυπωτή που χρησιµοποιείτε είναι σχεδιασµένο

για επικοινωνία διπλής κατεύθυνσης (γνωστή και ως αµφίδροµη) (συµβατό µε
IEEE-1284).
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8 Αγορά αναλωσίµων µελανιού
Για να βρείτε τον αριθµό αναπαραγγελίας του δοχείου µελάνης, δείτε την έντυπη
τεκµηρίωση που συνόδευε το HP Photosmart. Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε το
λογισµικό που συνοδεύει τη συσκευή HP Photosmart για να βρείτε τον αριθµό
αναπαραγγελίας για το δοχείο µελάνης. Μπορείτε να παραγγείλετε δοχεία µελάνης
ηλεκτρονικά, από την τοποθεσία της HP στο Web. Επιπλέον, µπορείτε να επικοινωνήσετε
µε έναν τοπικό µεταπωλητή της HP για να βρείτε ποιος είναι ο σωστός αριθµός
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/buy/supplies. 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 Αυτή τη στιγµή, ορισµένα τµήµατα της τοποθεσίας της HP στο web είναι
διαθέσιµα µόνο στα αγγλικά.

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 από τον υπολογιστή σας
▲ Κάντε κλικ στο εικονίδιο Αγορά αναλωσίµων HP στην επιφάνεια εργασίας για να

συνδεθείτε µε το HP SureSupply. Θα δείτε µια λίστα από αυθεντικά αναλώσιµα
εκτύπωσης HP που είναι συµβατά µε τη συσκευή σας καθώς και επιλογές για να
προµηθευτείτε εύκολα τα αναλώσιµα που χρειάζεστε (οι επιλογές ενδέχεται να
διαφέρουν ανά χώρα/περιοχή).
Εάν έχετε διαγράψει αυτό το εικονίδιο από την επιφάνεια εργασίας, κάντε κλικ στο
µενού Έναρξη µετακινηθείτε στο φάκελο HP και έπειτα Αγορά αναλωσίµων.

Για περισσότερες πληροφορίες µεταβείτε στη διεύθυνση www.hp.com/buy/supplies.

Για να παραγγείλετε δοχεία µελάνης µέσω του λογισµικού HP Photosmart
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.
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9 Εγγύηση και υποστήριξη HP
Αυτή η ενότητα περιλαµβάνει τα παρακάτω θέµατα:

• Έλεγχος τοποθεσίας υποστήριξης HP στο web
• Τηλεφωνική υποστήριξη από την HP
• Εγγύηση HP
• Πρόσθετες επιλογές εγγύησης

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 λίστα των αριθµών τηλεφώνου υποστήριξης, δείτε τη λίστα αριθµών τηλεφώνου που
περιλαµβάνεται στην έντυπη τεκµηρίωση.
Η ενότητα αυτή περιέχει πληροφορίες σχετικά µε τα εξής:

• Περίοδος τηλεφωνικής υποστήριξης
• Πραγµατοποίηση κλήσης
• Μετά την περίοδο τηλεφωνικής υποστήριξης
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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.

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.
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Εγγύηση HP

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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10 Προδιαγραφές
Στην ενότητα αυτή θα βρείτε τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήµατος για την εγκατάσταση
του λογισµικού του HP Photosmart καθώς και επιλεγµένες προδιαγραφές του εκτυπωτή.

• Απαιτήσεις συστήµατος
• Προδιαγραφές εκτυπωτή

Απαιτήσεις συστήµατος

Λειτουργικό σύστηµα
Windows XP Home, XP Professional, x64 Edition, ή Vista

Επεξεργαστής
• Windows XP Home & XP Professional: Οποιοσδήποτε Intel® Pentium® II, Celeron®, ή

συµβατός επεξεργαστής, 233 MHz (προτείνεται Pentium III, 300 MHz ή ισχυρότερος)
• x64 Edition: Pentium 4 µε υποστήριξη Intel EM64T
• Vista: Επεξεργαστής 800 MHz 32-bit (x86) ή 64-bit (προτείνεται 1 GHz ή ισχυρότερος)

Μνήµη RAM
• Windows XP Home & XP Professional: Μνήµη RAM 128 MB (προτείνεται 256 MB ή

µεγαλύτερη)
• x64 Edition: Μνήµη RAM 256 MB (προτείνεται 512 MB ή µεγαλύτερη)
• Vista: Μνήµη RAM 512 MB (προτείνεται 1 GB ή µεγαλύτερη)

Ελεύθερος χώρος στο δίσκο
400 MB

Ανάλυση οθόνης
Έγχρωµη, SVGA 800 x 600, 16-bit (προτείνεται έγχρωµη 32-bit)

Μονάδα οπτικού δίσκου
CD-ROM ή DVD-ROM

Πρόγραµµα περιήγησης
Microsoft® Internet Explorer® 5.01 µε Service Pack 2 ή νεώτερο

∆υνατότητα σύνδεσης
• ∆ιαθέσιµη θύρα USB και καλώδιο USB
• Προτείνεται πρόσβαση στο Internet

Προδιαγραφές εκτυπωτή

Συνδεσιµότητα
USB 2.0 full-speed: Windows XP Home,
XP Professional ή x64 Edition
Η HP συνιστά τη χρήση καλωδίου USB µήκους
3 µέτρων ή µικρότερο.

Μορφές αρχείων εικόνας
JPEG Baseline
Mορφές αρχείων βίντεο
Motion JPEG AVI
Motion JPEG Quicktime
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PictBridge: Με χρήση της θύρας σύνδεσης
φωτογραφικής µηχανής

MPEG-1

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),
13 x 18 cm (5 x 7 ίντσες)
Φωτογραφικό χαρτί 10 x 15 cm µε προεξοχή
1,25 cm
Κάρτες ευρετηρίου 10 x 15 mm
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: Hagaki, 101 x 203 mm
(4 x 8 ίντσες), φωτογραφικό χαρτί
πανοράµατος 10 x 30 cm (4 x 12 ίντσες).

Τύποι µέσου
Φωτογραφικό χαρτί HP Advanced (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

∆οχείο µελάνης
∆οχείο µελάνης τριών χρωµάτων HP 110 Tri-
color Inkjet
Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/
pageyield/ για πληροφορίες σχετικά µε τις
εκτιµώµενες αποδόσεις δοχείου.

Κατανάλωση ισχύος
Η.Π.Α.
Εκτύπωση: 15,14 W
Αναµονή: 8,61 W
Απενεργοποιηµένος: 6,66 W
∆ιεθνώς
Εκτύπωση: 14,04 W
Αναµονή: 8,58 W
Κλειστός: 7,06 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)

Κεφάλαιο 10
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11 Πληροφορίες περί κανονισµών
και περιβάλλοντος
Οι παρακάτω πληροφορίες περί κανονισµών και περιβάλλοντος ισχύουν για τους
εκτυπωτές HP Photosmart A620 series.

• Σηµειώσεις κανονισµών
• Περιβαλλοντικό πρόγραµµα διαχείρισης προϊόντος

Σηµειώσεις κανονισµών
Οι παρακάτω σηµειώσεις περί κανονισµών ισχύουν για τους εκτυπωτές HP Photosmart
A620 series.

• FCC statement
• LED indicator statement
• VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan
• Notice to users in Japan about power cord
• Notice to users in Korea
• European Union Regulatory Notice
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FCC statement

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. 
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital 
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.  These limits are designed to provide reason-
able protection against harmful interference in a residential installation.  This equipment 
generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.  
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.  
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can 
be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct 
the interference by one or more of the following measures:
• Reorient 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.
For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations
Hewlett-Packard Company
3000 Hanover Street
Palo Alto, Ca 94304
(650) 857-1501

Modifications (part 15.21)
The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this 
device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the 
equipment.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules.  Operation is subject to the following 
two conditions:  (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must 
accept any interference received, including interference that may cause undesired 
operation.

LED indicator statement

LED indicator statement
The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan

Κεφάλαιο 11
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Notice to users in Japan about power cord

Notice to users in Korea

European Union Regulatory Notice

European Union Regulatory Notice

Products bearing the CE marking comply with the following EU Directives:  
• Low Voltage Directive 73/23/EEC  
• EMC Directive 89/336/EEC
CE compliance of this product is valid only if powered with the correct CE-marked AC 
adapter provided by HP. 
If this product has telecommunications functionality, it also complies with the essential 
requirements of the following EU Directive:
• R&TTE Directive 1999/5/EC
Compliance with these directives implies conformity to harmonized European standards 
(European Norms) that are listed in the EU Declaration of Conformity issued by HP for this 
product or product family. This compliance is indicated by the following conformity 
marking placed on the product.

The telecommunications functionality of this product may be used in the following EU and 
EFTA countries:

Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, 
Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, 
Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovak Republic, Slovenia, Spain, 
Sweden, Switzerland, and United Kingdom.

Περιβαλλοντικό πρόγραµµα διαχείρισης προϊόντος
Η Hewlett-Packard αναλαµβάνει να παρέχει προϊόντα ποιότητας µε τρόπο που δε
βλάπτει το περιβάλλον. Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι κατάλληλο για
ανακύκλωση. Ο αριθµός των υλικών είναι ο ελάχιστος δυνατός και ταυτόχρονα έχει
εξασφαλιστεί η κατάλληλη λειτουργικότητα και αξιοπιστία. Τα ανόµοια υλικά έχουν
σχεδιαστεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισµός τους. Οι συνδετήρες και
οι άλλες συνδέσεις είναι εύκολο να εντοπιστούν, να προσπελαστούν και να αφαιρεθούν
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χρησιµοποιώντας κοινά εργαλεία. Τα µέρη υψηλής προτεραιότητας έχουν σχεδιαστεί
ώστε να επιτρέπουν την εύκολη πρόσβαση, προκειµένου να είναι δυνατή η
αποτελεσµατική αποσυναρµολόγηση και επισκευή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την τοποθεσία στο Web µε πληροφορίες
για τη δέσµευση της HP για την προστασία του περιβάλλοντος, στη διεύθυνση:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html
Αυτή η ενότητα περιλαµβάνει τα παρακάτω θέµατα:

• Χρήση χαρτιού
• Πλαστικά µέρη
• Φύλλα δεδοµένων ασφάλειας υλικού
• Πρόγραµµα ανακύκλωσης
• Πρόγραµµα ανακύκλωσης αναλωσίµων για εκτυπωτές ψεκασµού HP
• Κατανάλωση ενέργειας
• Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union

Χρήση χαρτιού
Το παρόν προϊόν είναι κατάλληλο για τη χρήση ανακυκλωµένου χαρτιού σύµφωνα µε το
πρότυπο DIN 19309 και EN 12281:2002.

Πλαστικά µέρη
Πλαστικά µέρη άνω των 25 γραµµαρίων επισηµαίνονται σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα
που βελτιώνουν την ικανότητα καθορισµού πλαστικών ειδών για σκοπούς ανακύκλωσης
στο τέλος της διάρκειας ζωής του προϊόντος.

Φύλλα δεδοµένων ασφάλειας υλικού
Μπορείτε να λάβετε τα φύλλα δεδοµένων ασφάλειας υλικού (MSDS) από την τοποθεσία
της HP στο Web, στη διεύθυνση:

www.hp.com/go/msds

Πρόγραµµα ανακύκλωσης
Η HP προσφέρει πληθώρα προγραµµάτων επιστροφής και ανακύκλωσης προϊόντων σε
πολλές χώρες/περιοχές, και συνεργάζεται µε ορισµένα από τα µεγαλύτερα κέντρα
ανακύκλωσης ηλεκτρονικών ανά τον κόσµο. Η HP δεν εξαντλεί τους φυσικούς πόρους
µεταπωλώντας ορισµένα από τα πιο δηµοφιλή της προϊόντα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την ανακύκλωση των προϊόντων της HP,
επισκεφθείτε τη διεύθυνση:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Πρόγραµµα ανακύκλωσης αναλωσίµων για εκτυπωτές ψεκασµού HP
Η ΗΡ έχει δεσµευτεί να προστατεύει το περιβάλλον. Το πρόγραµµα ανακύκλωσης
αναλωσίµων για εκτυπωτές ψεκασµού HP  είναι διαθέσιµο σε πολλές χώρες/περιοχές
και επιτρέπει την ανακύκλωση των χρησιµοποιηµένων κεφαλών εκτύπωσης και δοχείων
µελάνης, χωρίς χρέωση. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την παρακάτω
τοποθεσία Web:
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www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Κατανάλωση ενέργειας
Αυτό το προϊόν έχει µελετηθεί ώστε να µειώνει την κατανάλωση ενέργειας και να
εξοικονοµεί φυσικούς πόρους χωρίς συµβιβασµούς στην απόδοσή του. Έχει µελετηθεί
ώστε να µειώνει τη συνολική κατανάλωση ενέργειας τόσο κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας όσο και όταν η συσκευή δεν είναι ενεργή. Μπορείτε να βρείτε συγκεκριµένες
πληροφορίες σχετικά µε την κατανάλωση ενέργειας στα τεχνικά χαρακτηριστικά του
προϊόντος.
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Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European
Union

Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union
This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste 
equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment 
at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where 
you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.
Évacuation des équipements usagés par les utilisateurs dans les foyers privés au sein de l'Union européenne
La présence de ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que vous ne pouvez pas vous débarrasser de ce produit de la même façon que vos déchets courants. 
Au contraire, vous êtes responsable de l'évacuation de vos équipements usagés et, à cet effet, vous êtes tenu de les remettre à un point de collecte agréé pour le recyclage des 
équipements électriques et électroniques usagés. Le tri, l'évacuation et le recyclage séparés de vos équipements usagés permettent de préserver les ressources naturelles et de s'assurer 
que ces équipements sont recyclés dans le respect de la santé humaine et de l'environnement. Pour plus d'informations sur les lieux de collecte des équipements usagés, veuillez contacter 
votre mairie, votre service de traitement des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.
Entsorgung von Elektrogeräten durch Benutzer in privaten Haushalten in der EU
Dieses Symbol auf dem Produkt oder dessen Verpackung gibt an, dass das Produkt nicht zusammen mit dem Restmüll entsorgt werden darf. Es obliegt daher Ihrer Verantwortung, das 
Gerät an einer entsprechenden Stelle für die Entsorgung oder Wiederverwertung von Elektrogeräten aller Art abzugeben (z.B. ein Wertstoffhof). Die separate Sammlung und das 
Recyceln Ihrer alten Elektrogeräte zum Zeitpunkt ihrer Entsorgung trägt zum Schutz der Umwelt bei und gewährleistet, dass sie auf eine Art und Weise recycelt werden, die keine 
Gefährdung für die Gesundheit des Menschen und der Umwelt darstellt. Weitere Informationen darüber, wo Sie alte Elektrogeräte zum Recyceln abgeben können, erhalten Sie bei 
den örtlichen Behörden, Wertstoffhöfen oder dort, wo Sie das Gerät erworben haben.
Smaltimento di apparecchiature da rottamare da parte di privati nell'Unione Europea 
Questo simbolo che appare sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti devono provvedere allo 
smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta e il riciclaggio 
separati delle apparecchiature da rottamare in fase di smaltimento favoriscono la conservazione delle risorse naturali e garantiscono che tali apparecchiature vengano rottamate 
nel rispetto dell'ambiente e della tutela della salute. Per ulteriori informazioni sui punti di raccolta delle apparecchiature da rottamare, contattare il proprio comune di residenza, 
il servizio di smaltimento dei rifiuti locale o il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.
Eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos por parte de usuarios domésticos en la Unión Europea
Este símbolo en el producto o en el embalaje indica que no se puede desechar el producto junto con los residuos domésticos. Por el contrario, si debe eliminar este tipo de residuo, es 
responsabilidad del usuario entregarlo en un punto de recogida designado de reciclado de aparatos electrónicos y eléctricos. El reciclaje y la recogida por separado de estos residuos 
en el momento de la eliminación ayudará a preservar recursos naturales y a garantizar que el reciclaje proteja la salud y el medio ambiente. Si desea información adicional sobre los 
lugares donde puede dejar estos residuos para su reciclado, póngase en contacto con las autoridades locales de su ciudad, con el servicio de gestión de residuos domésticos o con la 
tienda donde adquirió el producto.
Likvidace vysloužilého zařízení uživateli v domácnosti v zemích EU
Tato značka na produktu nebo na jeho obalu označuje, že tento produkt nesmí být likvidován prostým vyhozením do běžného domovního odpadu. Odpovídáte za to, že vysloužilé 
zařízení bude předáno k likvidaci do stanovených sběrných míst určených k recyklaci vysloužilých elektrických a elektronických zařízení. Likvidace vysloužilého zařízení samostatným 
sběrem a recyklací napomáhá zachování přírodních zdrojů a zajišťuje, že recyklace proběhne způsobem chránícím lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o tom, kam můžete 
vysloužilé zařízení předat k recyklaci, můžete získat od úřadů místní samosprávy, od společnosti provádějící svoz a likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste produkt 
zakoupili.
Bortskaffelse af affaldsudstyr for brugere i private husholdninger i EU
Dette symbol på produktet eller på dets emballage indikerer, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. I stedet er det dit ansvar at bortskaffe affaldsudstyr 
ved at aflevere det på dertil beregnede indsamlingssteder med henblik på genbrug af elektrisk og elektronisk affaldsudstyr. Den separate indsamling og genbrug af dit affaldsudstyr på 
tidspunktet for bortskaffelse er med til at bevare naturlige ressourcer og sikre, at genbrug finder sted på en måde, der beskytter menneskers helbred samt miljøet. Hvis du vil vide mere 
om, hvor du kan aflevere dit affaldsudstyr til genbrug, kan du kontakte kommunen, det lokale renovationsvæsen eller den forretning, hvor du købte produktet.
Afvoer van afgedankte apparatuur door gebruikers in particuliere huishoudens in de Europese Unie
Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet mag worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Het is uw verantwoordelijkheid uw afgedankte apparatuur 
af te leveren op een aangewezen inzamelpunt voor de verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. De gescheiden inzameling en verwerking van uw afgedankte 
apparatuur draagt bij tot het sparen van natuurlijke bronnen en tot het hergebruik van materiaal op een wijze die de volksgezondheid en het milieu beschermt. Voor meer informatie over 
waar u uw afgedankte apparatuur kunt inleveren voor recycling kunt u contact opnemen met het gemeentehuis in uw woonplaats, de reinigingsdienst of de winkel waar u het product 
hebt aangeschaft.
Eramajapidamistes kasutuselt kõrvaldatavate seadmete käitlemine Euroopa Liidus
Kui tootel või toote pakendil on see sümbol, ei tohi seda toodet visata olmejäätmete hulka. Teie kohus on viia tarbetuks muutunud seade selleks ettenähtud elektri- ja elektroonikaseadmete 
utiliseerimiskohta. Utiliseeritavate seadmete eraldi kogumine ja käitlemine aitab säästa loodusvarasid ning tagada, et käitlemine toimub inimeste tervisele ja keskkonnale ohutult. 
Lisateavet selle kohta, kuhu saate utiliseeritava seadme käitlemiseks viia, saate küsida kohalikust omavalitsusest, olmejäätmete utiliseerimispunktist või kauplusest, kust te seadme 
ostsite.
Hävitettävien laitteiden käsittely kotitalouksissa Euroopan unionin alueella
Tämä tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva merkintä osoittaa, että tuotetta ei saa hävittää talousjätteiden mukana. Käyttäjän velvollisuus on huolehtia siitä, että hävitettävä laite 
toimitetaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen. Hävitettävien laitteiden erillinen keräys ja kierrätys säästää luonnonvaroja. Näin toimimalla varmistetaan myös, 
että kierrätys tapahtuu tavalla, joka suojelee ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Saat tarvittaessa lisätietoja jätteiden kierrätyspaikoista paikallisilta viranomaisilta, jäteyhtiöiltä tai tuotteen 
jälleenmyyjältä.
Απόρριψη άχρηστων συσκευών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Το παρόν σύμβολο στον εξοπλισμό ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα, ευθύνη σας είναι να 
απορρίψετε τις άχρηστες συσκευές σε μια καθορισμένη μονάδα συλλογής απορριμμάτων για την ανακύκλωση άχρηστου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η χωριστή συλλογή και 
ανακύκλωση των άχρηστων συσκευών θα συμβάλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και στη διασφάλιση ότι θα ανακυκλωθούν με τέτοιον τρόπο, ώστε να προστατεύεται η υγεία των 
ανθρώπων και το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού μπορείτε να απορρίψετε τις άχρηστες συσκευές για ανακύκλωση, επικοινωνήστε με τις κατά τόπους αρμόδιες 
αρχές ή με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.
A hulladékanyagok kezelése a magánháztartásokban az Európai Unióban
Ez a szimbólum, amely a terméken vagy annak csomagolásán van feltüntetve, azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető együtt az egyéb háztartási hulladékkal. Az Ön feladata, 
hogy a készülék hulladékanyagait eljuttassa olyan kijelölt gyűjtőhelyre, amely az elektromos hulladékanyagok és az elektronikus berendezések újrahasznosításával foglalkozik. 
A hulladékanyagok elkülönített gyűjtése és újrahasznosítása hozzájárul a természeti erőforrások megőrzéséhez, egyúttal azt is biztosítja, hogy a hulladék újrahasznosítása az 
egészségre és a környezetre nem ártalmas módon történik. Ha tájékoztatást szeretne kapni azokról a helyekről, ahol leadhatja újrahasznosításra a hulladékanyagokat, forduljon 
a helyi önkormányzathoz, a háztartási hulladék begyűjtésével foglalkozó vállalathoz vagy a termék forgalmazójához.
Lietotāju atbrīvošanās no nederīgām ierīcēm Eiropas Savienības privātajās mājsaimniecībās
Šis simbols uz ierīces vai tās iepakojuma norāda, ka šo ierīci nedrīkst izmest kopā ar pārējiem mājsaimniecības atkritumiem. Jūs esat atbildīgs par atbrīvošanos no nederīgās ierīces, 
to nododot norādītajā savākšanas vietā, lai tiktu veikta nederīgā elektriskā un elektroniskā aprīkojuma otrreizējā pārstrāde. Speciāla nederīgās ierīces savākšana un otrreizējā pārstrāde 
palīdz taupīt dabas resursus un nodrošina tādu otrreizējo pārstrādi, kas sargā cilvēku veselību un apkārtējo vidi. Lai iegūtu papildu informāciju par to, kur otrreizējai pārstrādei var 
nogādāt nederīgo ierīci, lūdzu, sazinieties ar vietējo pašvaldību, mājsaimniecības atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo ierīci.
Europos Sąjungos vartotojų ir privačių namų ūkių atliekamos įrangos išmetimas
Šis simbolis ant produkto arba jo pakuotės nurodo, kad produktas negali būti išmestas kartu su kitomis namų ūkio atliekomis. Jūs privalote išmesti savo atliekamą įrangą atiduodami ją 
į atliekamos elektronikos ir elektros įrangos perdirbimo punktus. Jei atliekama įranga bus atskirai surenkama ir perdirbama, bus išsaugomi natūralūs ištekliai ir užtikrinama, kad įranga 
yra perdirbta žmogaus sveikatą ir gamtą tausojančiu būdu. Dėl informacijos apie tai, kur galite išmesti atliekamą perdirbti skirtą įrangą kreipkitės į atitinkamą vietos tarnybą, namų ūkio 
atliekų išvežimo tarnybą arba į parduotuvę, kurioje pirkote produktą.
Utylizacja zużytego sprzętu przez użytkowników domowych w Unii Europejskiej
Symbol ten umieszczony na produkcie lub opakowaniu oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Użytkownik jest odpowiedzialny za 
dostarczenie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu gromadzenia zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Gromadzenie osobno i recykling tego typu odpadów 
przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych i jest bezpieczny dla zdrowia i środowiska naturalnego. Dalsze informacje na temat sposobu utylizacji zużytych urządzeń można 
uzyskać u odpowiednich władz lokalnych, w przedsiębiorstwie zajmującym się usuwaniem odpadów lub w miejscu zakupu produktu.
Descarte de equipamentos por usuários em residências da União Européia
Este símbolo no produto ou na embalagem indica que o produto não pode ser descartado junto com o lixo doméstico. No entanto, é sua responsabilidade levar os equipamentos 
a serem descartados a um ponto de coleta designado para a reciclagem de equipamentos eletro-eletrônicos. A coleta separada e a reciclagem dos equipamentos no momento do 
descarte ajudam na conservação dos recursos naturais e garantem que os equipamentos serão reciclados de forma a proteger a saúde das pessoas e o meio ambiente. Para obter mais 
informações sobre onde descartar equipamentos para reciclagem, entre em contato com o escritório local de sua cidade, o serviço de limpeza pública de seu bairro ou a loja em que 
adquiriu o produto.
Postup používateľov v krajinách Európskej únie pri vyhadzovaní zariadenia v domácom používaní do odpadu
Tento symbol na produkte alebo na jeho obale znamená, že nesmie by vyhodený s iným komunálnym odpadom. Namiesto toho máte povinnos odovzda toto zariadenie na zbernom 
mieste, kde sa zabezpečuje recyklácia elektrických a elektronických zariadení. Separovaný zber a recyklácia zariadenia určeného na odpad pomôže chráni prírodné zdroje a 
zabezpečí taký spôsob recyklácie, ktorý bude chráni ľudské zdravie a životné prostredie. Ďalšie informácie o separovanom zbere a recyklácii získate na miestnom obecnom úrade, 
vo firme zabezpečujúcej zber vášho komunálneho odpadu alebo v predajni, kde ste produkt kúpili.
Ravnanje z odpadno opremo v gospodinjstvih znotraj Evropske unije
Ta znak na izdelku ali embalaži izdelka pomeni, da izdelka ne smete odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Odpadno opremo ste dolžni oddati na določenem zbirnem 
mestu za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme. Z ločenim zbiranjem in recikliranjem odpadne opreme ob odlaganju boste pomagali ohraniti naravne vire in zagotovili, 
da bo odpadna oprema reciklirana tako, da se varuje zdravje ljudi in okolje. Več informacij o mestih, kjer lahko oddate odpadno opremo za recikliranje, lahko dobite na občini, 
v komunalnem podjetju ali trgovini, kjer ste izdelek kupili.
Kassering av förbrukningsmaterial, för hem- och privatanvändare i EU
Produkter eller produktförpackningar med den här symbolen får inte kasseras med vanligt hushållsavfall. I stället har du ansvar för att produkten lämnas till en behörig återvinningsstation 
för hantering av el- och elektronikprodukter. Genom att lämna kasserade produkter till återvinning hjälper du till att bevara våra gemensamma naturresurser. Dessutom skyddas både 
människor och miljön när produkter återvinns på rätt sätt. Kommunala myndigheter, sophanteringsföretag eller butiken där varan köptes kan ge mer information om var du lämnar 
kasserade produkter för återvinning.
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