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1 Έναρξη χρήσης
Σε αυτόν τον οδηγό παρέχονται λεπτοµέρειες για τον τρόπο χρήσης της συσκευής και
την επίλυση προβληµάτων.

• Εύρεση άλλων πόρων για το προϊόν
• Κατανόηση εξαρτηµάτων συσκευής

Εύρεση άλλων πόρων για το προϊόν 
Μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά µε το προϊόν και επιπλέον πληροφορίες
αντιµετώπισης προβληµάτων που δεν περιλαµβάνονται σε αυτόν τον οδηγό από τους
παρακάτω πόρους:

Πόρος Περιγραφή Θέση

Αφίσα εγκατάστασης και
ρύθµισης

Παρέχει εικονογραφηµένες
πληροφορίες για την
εγκατάσταση και τη ρύθµιση.

Μαζί µε τη συσκευή παρέχεται
και µια έντυπη έκδοση του
εγγράφου.

Οδηγός έναρξης χρήσης φαξ Παρέχει οδηγίες για την
εγκατάσταση της συσκευής και
πληροφορίες σχετικά µε
θέµατα εγγύησης και
ασφάλειας.

Μαζί µε τη συσκευή παρέχεται
και µια έντυπη έκδοση του
εγγράφου.

Αρχείο readme και σηµειώσεις
έκδοσης

Παρέχουν τις πιο πρόσφατες
πληροφορίες και συµβουλές
αντιµετώπισης προβληµάτων.

Περιλαµβάνεται στο CD
εκκίνησης.

Εργαλειοθήκη (Microsoft®

Windows®)
Παρέχει εργαλεία για την
ευθυγράµµιση της συσκευής,
τον καθαρισµό των δοχείων
µελανιού, την εκτύπωση
δοκιµαστικής σελίδας, την
προβολή της στάθµης
µελανιού στα δοχεία µελανιού
και την online παραγγελία
αναλωσίµων.
Για περισσότερες
πληροφορίες δείτε
Εργαλειοθήκη (Windows).

Η Εργαλειοθήκη εγκαθίσταται
τυπικά µε το λογισµικό της
συσκευής ως διαθέσιµη
επιλογή εγκατάστασης.

HP Printer Utility (Mac OS)
(το Mac OS υποστηρίζεται
µόνο από το
HP Officejet J3600)

Περιέχει εργαλεία για τη
διαµόρφωση των ρυθµίσεων
εκτύπωσης, την ευθυγράµµιση
της συσκευής, τον καθαρισµό
των δοχειών µελανιού, την
προβολή της στάθµης
µελανιού στα δοχεία µελανιού,
την online παραγγελία
αναλωσίµων και την εύρεση
πληροφοριών υποστήριξης
στην τοποθεσία Web.

Η εγκατάσταση του HP Printer
Utility γίνεται µε το λογισµικό
της συσκευής.
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Πόρος Περιγραφή Θέση

Για περισσότερες
πληροφορίες δείτε HP Printer
Utility (Mac OS).

Πίνακας ελέγχου Παρέχει πληροφορίες
κατάστασης, σφαλµάτων και
προειδοποιήσεων σχετικά µε
λειτουργίες.

Για περισσότερες
πληροφορίες δείτε Κουµπιά
και λυχνίες πίνακα ελέγχου.

Αρχεία καταγραφής και
αναφορές

Παρέχουν πληροφορίες
σχετικά µε συµβάντα που
έχουν παρουσιαστεί.

Για περισσότερες
πληροφορίες δείτε
Παρακολούθηση της
συσκευής.

Τοποθεσίες Web της HP Παρέχουν τις τελευταίες
πληροφορίες σχετικά µε το
λογισµικό του εκτυπωτή, τα
προϊόντα και την υποστήριξη.

www.hp.com/support
www.hp.com

Τηλεφωνική υποστήριξη της
HP

Παρέχει πληροφορίες για
επικοινωνία µε την HP. Κατά
τη διάρκεια της περιόδου
εγγύησης, αυτή η υποστήριξη
παρέχεται συχνά χωρίς
χρέωση.

Για περισσότερες
πληροφορίες δείτε Λήψη
τηλεφωνικής υποστήριξης από
την HP.

Βοήθεια λογισµικού
φωτογραφιών και απεικόνισης
HP

Παρέχει πληροφορίες για τη
χρήση του λογισµικού.

Για περισσότερες
πληροφορίες δείτε Χρήση του
λογισµικού φωτογραφιών και
απεικόνισης HP.

Κατανόηση εξαρτηµάτων συσκευής
• Πρόσοψη
• Περιοχή αναλωσίµων εκτύπωσης
• Πίσω όψη
• Κουµπιά και λυχνίες πίνακα ελέγχου
• Πληροφορίες σύνδεσης

Πρόσοψη

Κεφάλαιο 1
(συνέχεια)
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1 ∆ίσκος τροφοδότη εγγράφων

2 Οθόνη πίνακα ελέγχου

3 Οδηγοί χαρτιού

4 Πίνακας ελέγχου

5 Θύρα δοχείου µελανιού

6 ∆ίσκος εισόδου

7 Προέκταση δίσκου

8 Οδηγός πλάτους χαρτιού

9 Εξάρτηµα συγκράτησης εγγράφου

10 Προέκταση εξαρτήµατος συγκράτησης εγγράφου

11 Ακουστικό

Περιοχή αναλωσίµων εκτύπωσης

1 Θύρα δοχείου µελανιού

2 ∆οχεία µελανιού

Σηµείωση Ο εκτυπωτής HP Officejet J3500 υποστηρίζει µόνο δοχείο µαύρου µελανιού.

Πίσω όψη
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1 Σύνδεση τροφοδοσίας

2 Πίσω θύρα ενιαίου σειριακού διαύλου (USB)

3 Θύρες φαξ (1-LINE και 2-EXT)

4 Πίσω θύρα

5 Γλωττίδα πρόσβασης πίσω θύρας

Κουµπιά και λυχνίες πίνακα ελέγχου
Το παρακάτω διάγραµµα και ο σχετικός πίνακας παρέχουν µια σύντοµη αναφορά στις
λειτουργίες του πίνακα ελέγχου της συσκευής.

Ετικέτα Όνοµα και περιγραφή

1 Γρήγορη κλήση: Επιλογή αριθµού γρήγορης κλήσης.

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

3 Ανοιχτόχρ/σκουρ.: Ρύθµιση για ανοικτόχρωµα ή σκουρόχρωµα ασπρόµαυρα φαξ που
αποστέλλονται.

4 Ανάλυση φαξ: Ρύθµιση της ανάλυσης για ασπρόµαυρα φαξ που αποστέλλονται.

5 Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας: Όταν είναι αναµµένη, υποδεικνύει ότι η συσκευή είναι
ενεργοποιηµένη. Η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει όταν η συσκευή εκτελεί µια εργασία.

6 Φωτεινή ένδειξη προσοχής: Όταν αναβοσβήνει, η φωτεινή ένδειξη προσοχής υποδηλώνει ότι
έχει παρουσιαστεί σφάλµα που απαιτεί προσοχή.

7 Οθόνη: Προβολή µενού και µηνυµάτων.

8 Αυτόµατη απάντηση: Εναλλαγή µεταξύ των ρυθµίσεων της λειτουργίας απάντησης. Ανάλογα
µε τη ρύθµιση, η συσκευή απαντάει αυτόµατα στις εισερχόµενες τηλεφωνικές κλήσεις, απαιτεί
από εσάς να λάβετε το φαξ µε µη αυτόµατο τρόπο ή «ακούει» τους τόνους φαξ.

9 Κουµπί Flash: Ακυρώνει ένα φαξ και ακούγεται ένας τόνος κλήσης. Επίσης, χρησιµοποιείται
για απάντηση µιας κλήσης σε αναµονή.

Κεφάλαιο 1
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Ετικέτα Όνοµα και περιγραφή

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

11 Μενού Φαξ: Θέτει τη συσκευή σε λειτουργία φαξ και εµφανίζεται το µενού φαξ. Πατήστε
επανειληµµένα Μενού Φαξ για να πραγµατοποιήσετε κύλιση στις επιλογές του µενού φαξ.

12 Σάρωση σε: Θέτει τη συσκευή σε λειτουργία σάρωσης και εµφανίζεται το µενού Σάρωση σε
για επιλογή ενός προορισµού σάρωσης.

13 Μενού Αντιγραφή: Θέτει τη συσκευή σε λειτουργία αντιγραφής και εµφανίζεται το µενού
αντιγραφής. Πατήστε επανειληµµένα Μενού Αντιγραφή για να πραγµατοποιήσετε κύλιση στις
επιλογές του µενού αντιγραφής.

14 Έναρξη Ασπρόµαυρη: Έναρξη ασπρόµαυρης εργασίας αντιγραφής, σάρωσης ή φαξ.
Έναρξη Έγχρωµη: Έναρξη έγχρωµης εργασίας αντιγραφής, σάρωσης ή φαξ (µόνο στο
HP Officejet J3600).

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

16 ∆εξί βέλος: Αύξηση των τιµών στην οθόνη.

17 OK: Επιλογή ενός µενού ή µιας ρύθµισης στην οθόνη.

18 Αριστερό βέλος: Μείωση των τιµών στην οθόνη.

19 Τροφοδοσία: Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη συσκευή. Η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας δίπλα
στο κουµπί Τροφοδοσία είναι αναµµένο όταν η συσκευή είναι ενεργοποιηµένη. Η λυχνία
αναβοσβήνει όταν εκτελείται µια εργασία.
Όταν η συσκευή είναι απενεργοποιηµένη, συνεχίζει να τροφοδοτείται µε ελάχιστη ποσότητα
ενέργειας. Για να διακόψετε τελείως την τροφοδοσία της συσκευής HP All-in-One,
απενεργοποιήστε την και έπειτα αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.

20 Πληκτρολόγιο: Εισαγωγή αριθµών φαξ, τιµών ή κειµένου.

21 Κουµπιά γρήγορης κλήσης µε ένα πάτηµα: Πρόσβαση στους πέντε πρώτους αριθµούς
γρήγορης κλήσης. Πατήστε µία φορά ένα κουµπί γρήγορης κλήσης για να επιλέξετε τον αριθµό
γρήγορης κλήσης που εµφανίζεται στην αριστερή στήλη. Πατήστε το ίδιο κουµπί γρήγορης
κλήσης για δεύτερη φορά για να επιλέξετε τον αριθµό γρήγορης κλήσης που εµφανίζεται στη
δεξιά στήλη.

(συνέχεια)
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Πληροφορίες σύνδεσης

Περιγραφή Συνιστώµενος αριθµός
συνδεδεµένων
υπολογιστών για
βέλτιστη απόδοση

Υποστηριζόµενες
λειτουργίες λογισµικού

Οδηγίες ρύθµισης

Σύνδεση USB Ένας υπολογιστής
συνδεδεµένος µέσω
καλωδίου USB στην
πίσω θύρα USB 2.0
υψηλής ταχύτητας της
συσκευής.

Υποστηρίζονται όλες οι
λειτουργίες.

Ακολουθήστε τον οδηγό
της αφίσας εγκατάστασης
για αναλυτικές οδηγίες.

Κοινή χρήση εκτυπωτή Μέχρι και πέντε
υπολογιστές.
Ο κεντρικός υπολογιστής
πρέπει να βρίσκεται
πάντα σε λειτουργία,
διαφορετικά οι υπόλοιποι
υπολογιστές δεν θα
µπορούν να εκτυπώσουν
στη συσκευή.

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

Για τα Windows,
ακολουθήστε τις οδηγίες
της ενότητας Κοινή
χρήση της συσκευής σε
ένα τοπικά κοινόχρηστο
δίκτυο. Για Mac OS,
ακολουθήστε τις οδηγίες
της ενότητας Κοινή
χρήση της συσκευής σε
ένα τοπικά κοινόχρηστο
δίκτυο.

Κεφάλαιο 1
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2 Χρήση της συσκευής
Αυτή η ενότητα περιλαµβάνει τα παρακάτω θέµατα:

• Χρήση των µενού του πίνακα ελέγχου
• Τύποι µηνυµάτων πίνακα ελέγχου
• Αλλαγή ρυθµίσεων συσκευής
• Χρήση του Κέντρου λειτουργιών HP (Windows)
• Χρήση του λογισµικού φωτογραφιών και απεικόνισης HP
• Κείµενο και σύµβολα
• Τοποθέτηση πρωτοτύπων
• Επιλογή µέσων εκτύπωσης
• Τοποθέτηση µέσου εκτύπωσης
• Εκτύπωση σε ειδικό µέσο και µέσο προσαρµοσµένου µεγέθους
• Ρύθµιση καταχωρήσεων γρήγορης κλήσης

Χρήση των µενού του πίνακα ελέγχου
Οι παρακάτω ενότητες παρέχουν µια σύντοµη αναφορά στα βασικά µενού που
εµφανίζονται στην έγχρωµη οθόνη του πίνακα ελέγχου. Για να εµφανίσετε ένα µενού,
πατήστε το κουµπί του µενού για τη λειτουργία που θέλετε να χρησιµοποιήσετε.

• Μενού "Σάρωση": Εµφανίζει µια λίστα µε προορισµούς, για παράδειγµα το
λογισµικό φωτογραφιών και απεικόνισης HP.

• Μενού "Φαξ": Σας επιτρέπει να εισαγάγετε έναν αριθµό φαξ ή γρήγορης κλήσης ή
να εµφανίσετε το µενού "Φαξ". Στις επιλογές µενού περιλαµβάνονται:
• Τροποποίηση ανάλυσης
• Ανοικτόχρωµο/σκουρόχρωµο
• Αποστολή φαξ µε καθυστέρηση
• Ορισµός νέων προεπιλογών

• Μενού "Αντιγραφή": Στις επιλογές µενού περιλαµβάνονται:
• Επιλογή ποσοτήτων αντιγραφής
• Σµίκρυνση/µεγέθυνση
• Επιλογή τύπου και µεγέθους µέσου εκτύπωσης

Τύποι µηνυµάτων πίνακα ελέγχου
Αυτή η ενότητα περιλαµβάνει τα παρακάτω θέµατα:

• Μηνύµατα κατάστασης
• Προειδοποιητικά µηνύµατα
• Μηνύµατα σφάλµατος
• Μηνύµατα για κρίσιµα σφάλµατα
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Μηνύµατα κατάστασης
Τα µηνύµατα κατάστασης απεικονίζουν την τρέχουσα κατάσταση της συσκευής. Σας
ενηµερώνουν για την κανονική λειτουργία του εκτυπωτή και δεν απαιτούν καµία ενέργεια
από σας για τη διαγραφή τους. Τα µηνύµατα κατάστασης αλλάζουν, καθώς αλλάζει η
κατάσταση της συσκευής. Όποτε η συσκευή είναι έτοιµη, δεν είναι απασχοληµένη και δεν
εκκρεµούν προειδοποιητικά µηνύµατα, εµφανίζεται το µήνυµα κατάστασης ΕΤΟΙΜΟ εάν
η συσκευή είναι ενεργοποιηµένη.

Προειδοποιητικά µηνύµατα
Τα προειδοποιητικά µηνύµατα σας πληροφορούν για συµβάντα που απαιτούν την
προσοχή σας, αλλά δεν εµποδίζουν τη λειτουργία της συσκευής. Ένα παράδειγµα
προειδοποιητικού µηνύµατος είναι µια προειδοποίηση για χαµηλή στάθµη κυανού
µελανιού. Αυτά τα µηνύµατα εµφανίζονται µέχρι να διορθώσετε την κατάσταση.

Μηνύµατα σφάλµατος
Τα µηνύµατα σφάλµατος προειδοποιούν ότι πρέπει να εκτελέσετε κάποια ενέργεια, όπως
προσθήκη µέσου ή διόρθωση εµπλοκής µέσου. Αυτά τα µηνύµατα συνοδεύονται κυρίως
από την κόκκινη φωτεινή ένδειξη προσοχής που αναβοσβήνει. Κάντε την κατάλληλη
ενέργεια, για να συνεχιστεί η εκτύπωση.

Εάν το µήνυµα σφάλµατος εµφανίζει έναν κωδικό σφάλµατος, πατήστε το κουµπί
"Ενεργοποίηση", για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή και µετά ενεργοποιήστε το ξανά.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, η ενέργεια αυτή επιλύει το πρόβληµα. Εάν το πρόβληµα
επιµένει, η συσκευή σας ενδέχεται να χρειάζεται σέρβις. Για περισσότερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στην ενότητα Υποστήριξη και εγγύηση.

Μηνύµατα για κρίσιµα σφάλµατα
Τα κρίσιµα µηνύµατα σφάλµατος σας προειδοποιούν για βλάβη της συσκευής. Μερικά
από αυτά τα µηνύµατα είναι δυνατό να διορθωθούν, εάν πατήσετε το κουµπί
"Ενεργοποίηση" για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή και µετά την ενεργοποιήσετε ξανά.
Εάν ένα κρίσιµο σφάλµα παραµένει, απαιτείται σέρβις. Για περισσότερες πληροφορίες
δείτε Υποστήριξη και εγγύηση.

Αλλαγή ρυθµίσεων συσκευής
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθµίσεις της συσκευής µε τους παρακάτω τρόπους:

• Από τον πίνακα ελέγχου.
• Από το Κέντρο λειτουργιών HP (Windows) ή από το HP Device Manager (Mac OS).

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Χρήση του λογισµικού φωτογραφιών και
απεικόνισης HP.

Σηµείωση Όταν διαµορφώνετε ρυθµίσεις στο Κέντρο λειτουργιών HP ή στο HP
Device Manager, δεν µπορείτε να δείτε τις ρυθµίσεις που έχουν διαµορφωθεί από τον
πίνακα ελέγχου (όπως τις ρυθµίσεις σάρωσης).
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Για να αλλάξετε τις ρυθµίσεις από τον πίνακα ελέγχου
1. Στον πίνακα ελέγχου, πατήστε το κουµπί του µενού για τη λειτουργία που

χρησιµοποιείτε (για παράδειγµα, Μενού Αντιγραφή).
2. Για να φτάσετε στην επιλογή που θέλετε να αλλάξετε, χρησιµοποιήστε µία από τις

ακόλουθες µεθόδους:
• Πατήστε ένα κουµπί στον πίνακα ελέγχου και, στη συνέχεια, χρησιµοποιήστε το

πλήκτρο µε το αριστερό ή δεξί βέλος για να ρυθµίσετε την τιµή.
• Ορίστε την επιλογή από το µενού του πίνακα ελέγχου.

3. Επιλέξτε την τιµή που θέλετε και πατήστε OK.

Για αλλαγή ρυθµίσεων από το Κέντρο λειτουργιών HP (Windows)
▲ ∆είτε Χρήση του λογισµικού φωτογραφιών και απεικόνισης HP.

Για να αλλάξετε ρυθµίσεις από το λογισµικό φωτογραφιών και απεικόνισης HP
(Mac OS)
1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο HP Device Manager στο Dock.
2. Επιλέξτε τη συσκευή στο αναπτυσσόµενο µενού Devices.
3. Στο µενού Information and Settings κάντε κλικ σε ένα στοιχείο που θέλετε να

αλλάξετε.

Σηµείωση Το Mac OS υποστηρίζεται µόνο από το HP Officejet J3600.

Χρήση του Κέντρου λειτουργιών HP (Windows)
Σε ένα υπολογιστή µε Windows, το Κέντρο λειτουργιών HP είναι το σηµείο εισόδου για
το λογισµικό HP Photosmart. Χρησιµοποιήστε το Κέντρο λειτουργιών HP, για να αλλάξετε
τις ρυθµίσεις εκτύπωσης, πραγµατοποιήσετε εκκίνηση του Οδηγού ρύθµισης φαξ,
παραγγείλετε αναλώσιµα και αποκτήστε πρόσβαση στην ηλεκτρονική βοήθεια.

Οι διαθέσιµες λειτουργίες στο Κέντρο λειτουργιών HP διαφέρουν ανάλογα µε τις
συσκευές που έχετε εγκαταστήσει. Το Κέντρο λειτουργιών HP είναι ρυθµισµένο να
εµφανίζει τα εικονίδια που σχετίζονται µε την επιλεγµένη συσκευή. Εάν η επιλεγµένη
συσκευή δεν διαθέτει κάποια συγκεκριµένη λειτουργία, το εικονίδιο για αυτή τη λειτουργία
δεν θα εµφανίζεται στο Κέντρο λειτουργιών HP.
Εάν το Κέντρο λειτουργιών HP στον υπολογιστή σας δεν περιέχει κανένα εικονίδιο,
µπορεί να παρουσιάστηκε σφάλµα κατά την εγκατάσταση του λογισµικού. Για να
διορθώσετε το πρόβληµα, χρησιµοποιήστε τον Πίνακα Ελέγχου των Windows για να
καταργήσετε πλήρως το λογισµικό HP Photosmart και, στη συνέχεια, να εγκαταστήσετε
ξανά το λογισµικό. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική Βοήθεια
που συνοδεύει τη συσκευή.

Για πληροφορίες σχετικά µε το πώς να ανοίξετε το Κέντρο λειτουργιών HP, δείτε Χρήση
του λογισµικού φωτογραφιών και απεικόνισης HP.

Χρήση του λογισµικού φωτογραφιών και απεικόνισης HP
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το λογισµικό φωτογραφιών και απεικόνισης HP, για να
αποκτήσετε πρόσβαση σε πολλές λειτουργίες που δεν είναι διαθέσιµες από τον πίνακα
ελέγχου.
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Το λογισµικό εγκαθίσταται στον υπολογιστή κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης. Για
περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκµηρίωση εγκατάστασης που συνοδεύει
τη συσκευή.

Η πρόσβαση στο λογισµικό φωτογραφιών και απεικόνισης ΗΡ διαφέρει ανάλογα µε το
λειτουργικό σύστηµα (OS). Για παράδειγµα, εάν το λειτουργικό σύστηµα του υπολογιστή
σας είναι τα Windows, τότε το σηµείο πρόσβασης για το λογισµικό φωτογραφιών και
απεικόνισης ΗΡ είναι το παράθυρο του λογισµικού HP Photosmart . Εάν το λειτουργικό
σύστηµα του υπολογιστή σας είναι Macintosh, τότε το σηµείο πρόσβασης για το λογισµικό
φωτογραφιών και απεικόνισης ΗΡ είναι το παράθυρο HP Photosmart Studio.
Ανεξάρτητα, το σηµείο εισόδου χρησιµεύει ως αφετηρία για το λογισµικό φωτογραφιών
και απεικόνισης ΗΡ και τις υπηρεσίες.

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

• Στην επιφάνεια εργασίας των Windows, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του
λογισµικού HP Photosmart.

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

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

2. Εάν έχετε εγκαταστήσει περισσότερες από µία συσκευές HP, επιλέξτε την καρτέλα
µε το όνοµα του προϊόντος σας.

Σηµείωση Σε υπολογιστή µε Windows, οι διαθέσιµες λειτουργίες στο
λογισµικό HP Photosmart διαφέρουν ανάλογα µε τις συσκευές που έχετε
εγκαταστήσει. Το λογισµικό είναι ρυθµισµένο να εµφανίζει τα εικονίδια που
σχετίζονται µε την επιλεγµένη συσκευή. Εάν η επιλεγµένη συσκευή δεν διαθέτει
κάποια συγκεκριµένη λειτουργία, το εικονίδιο για αυτή τη λειτουργία δεν θα
εµφανίζεται στο λογισµικό.

Συµβουλή Εάν το λογισµικό HP Photosmart στον υπολογιστή σας δεν περιέχει
κανένα εικονίδιο, µπορεί να παρουσιάστηκε σφάλµα κατά την εγκατάσταση του
λογισµικού. Για να διορθώσετε το πρόβληµα, χρησιµοποιήστε τον Πίνακα
Ελέγχου των Windows για να καταργήσετε πλήρως το λογισµικό HP Photosmart
και, στη συνέχεια, να εγκαταστήσετε ξανά το λογισµικό.
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Για να ανοίξετε το λογισµικό HP Photosmart Studio από έναν υπολογιστή
Macintosh
1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο HP Photosmart Studio στο Dock.

Θα εµφανιστεί το παράθυρο HP Photosmart Studio.

Σηµείωση Το Mac OS υποστηρίζεται µόνο από το HP Officejet J3600.

2. Στη γραµµή εργασιών HP Photosmart Studio επιλέξτε Devices.
Εµφανίζεται το παράθυρο ∆ιαχείριση συσκευών HP.

3. Επιλέξτε τη συσκευή σας στο αναπτυσσόµενο µενού Device.
Εδώ µπορείτε να πραγµατοποιήσετε σάρωση, αποστολή φαξ, εισαγωγή εγγράφων
και να εκτελέσετε διαδικασίες συντήρησης, όπως έλεγχο των επιπέδων µελανιού στα
δοχεία µελάνης.

Σηµείωση Σε υπολογιστές Macintosh, οι διαθέσιµες λειτουργίες του
λογισµικού HP Photosmart Studio διαφέρουν ανάλογα µε την επιλεγµένη
συσκευή.

Συµβουλή Μόλις ανοίξετε το λογισµικό HP Photosmart Studio µπορείτε να έχετε
πρόσβαση στις συντοµεύσεις του µενού "Dock" επιλέγοντας και κρατώντας
πατηµένο το κουµπί του ποντικιού επάνω από το εικονίδιο HP Photosmart Studio
στο "Dock".

Κείµενο και σύµβολα
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το πληκτρολόγιο στον πίνακα ελέγχου για να εισάγετε
κείµενο και σύµβολα.

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

Σηµείωση Εάν θέλετε να εισαγάγετε ένα σύµβολο στον αριθµό φαξ, όπως µια
παύλα, πρέπει να εισαγάγετε το σύµβολο από το πληκτρολόγιο.

Πληκτρολόγηση αριθµών και κειµένου στο πληκτρολόγιο του πίνακα ελέγχου
Μπορείτε επίσης να εισάγετε κείµενο ή σύµβολα χρησιµοποιώντας το πληκτρολόγιο στον
πίνακα ελέγχου.
Μόλις ολοκληρώσετε την εισαγωγή κειµένου, πατήστε OK για να αποθηκεύσετε την
καταχώρησή σας.
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Για να εισαγάγετε κείµενο
1. Πατήστε τους αριθµούς του πληκτρολογίου που αντιστοιχούν στα γράµµατα ενός

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

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

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

Για να εισαγάγετε διάστηµα, παύση ή σύµβολο
• Για να εισαγάγετε κενό, πατήστε ∆ιάστηµα.
• Για να εισαγάγετε παύση, πατήστε Επανάκληση/παύση. Στην αλληλουχία των

αριθµών εµφανίζεται µια παύλα.
• Για να εισαγάγετε ένα σύµβολο, όπως το @, πατήστε το κουµπί Σύµβολα πολλές

φορές για να πραγµατοποιήσετε κύλιση στη λίστα µε τα διαθέσιµα σύµβολα:
αστερίσκος (*), παύλα (-), συµπλεκτικό (&), τελεία (.), κάθετος (/), παρένθεση ( ),
απόστροφος ('), ίσον (=), σύµβολο αριθµού (#), σε (@), κάτω παύλα (_), συν (+),
θαυµαστικό (!), ερωτηµατικό (;), λατινικό ερωτηµατικό (?), κόµµα (,), άνω και κάτω
τελεία (:), ποσοστό (%) και προσέγγιση (~).

Για να διαγράψετε ένα γράµµα, αριθµό ή σύµβολο
▲ Εάν κάνετε λάθος, πατήστε το κουµπί µε το αριστερό βέλος για να το σβήσετε και στη

συνέχεια κάντε τη σωστή καταχώρηση.

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

∆ιαθέσιµα
σύµβολα

Περιγραφή ∆ιαθέσιµο όταν εισάγετε

* Εµφανίζει έναν αστερίσκο όταν απαιτείται
για κλήση.

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

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

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

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

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

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

Αριθµοί γρήγορης κλήσης και
αριθµοί φαξ ή τηλεφώνου

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

Αριθµοί γρήγορης κλήσης και
αριθµοί φαξ ή τηλεφώνου

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

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

Τοποθέτηση πρωτοτύπων
Μπορείτε να τοποθετήσετε ένα πρωτότυπο για εργασία αντιγραφής, φαξ ή σάρωσης στον
αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων. Τα πρωτότυπα που τοποθετούνται στον αυτόµατο
τροφοδότη εγγράφων τροφοδοτούνται αυτόµατα στη συσκευή.

Προσοχή Σε περιοχές µε υψηλή υγρασία και υψηλή θερµοκρασία. Αποφύγετε την
τοποθέτηση των πρωτότυπων φωτογραφιών µέσα από τον αυτόµατο τροφοδότη
εγγράφων. Υπάρχει το ενδεχόµενο να προκληθεί εµπλοκή και να καταστραφούν οι
φωτογραφίες σας.

Συµβουλή Για να αποφύγετε γρατζουνιές ή άλλη ζηµιά στις πρωτότυπες
φωτογραφίες σας, τοποθετήστε τη φωτογραφία σας σε µια διάφανη θήκη πριν την
εισάγετε.

Τοποθέτηση πρωτοτύπου στον αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων (ADF)
Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε αντιγραφή, σάρωση ή αποστολή φαξ µονοσέλιδου ή
πολυσέλιδου εγγράφου µεγέθους Α4 ή εγγράφου µεγέθους legal τοποθετώντας το στο
δίσκο του τροφοδότη εγγράφων.
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Στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων µπορούν να τοποθετηθούν έως και 20 φύλλα
χαρτιού letter ή A4 ή έως και 15 φύλλα χαρτιού legal.

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

του τροφοδότη εγγράφων. Τοποθετήστε τις σελίδες έτσι ώστε να τροφοδοτείται
πρώτα το πάνω µέρος του εγγράφου. Τοποθετήστε το µέσο στον αυτόµατο
τροφοδότη εγγράφων µέχρι να ακούσετε έναν ήχο ή να δείτε ένα µήνυµα στην οθόνη
που σας πληροφορεί ότι η συσκευή εντόπισε τις σελίδες που τοποθετήσατε.

Συµβουλή Για περισσότερη βοήθεια σχετικά µε την τοποθέτηση εγγράφων στον
αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων, ανατρέξτε στο ανάγλυφο διάγραµµα στον
τροφοδότη εγγράφων.

2. Σύρετε τους οδηγούς πλάτους προς τα µέσα, µέχρι να σταµατήσουν στις δύο πλαϊνές
πλευρές του χαρτιού.

Επιλογή µέσων εκτύπωσης
Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί καλά µε τους περισσότερους τύπους χαρτιών
γραφείου. Είναι καλύτερο να δοκιµάσετε αρκετούς τύπους µέσων εκτύπωσης, πριν τα
αγοράσετε σε µεγάλες ποσότητες. Για την καλύτερη δυνατή ποιότητα εκτύπωσης,
χρησιµοποιήστε µέσα εκτύπωσης της HP. Επισκεφθείτε την τοποθεσία Web της HP
www.hp.com για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα µέσα HP.

Συµβουλές για την επιλογή και χρήση των µέσων εκτύπωσης
Για βέλτιστα αποτελέσµατα, διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες.

• Χρησιµοποιείτε πάντα µέσα εκτύπωσης που πληρούν τις προδιαγραφές του
εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε Κατανόηση προδιαγραφών
υποστηριζόµενων µέσων.

• Τοποθετείτε έναν τύπο µέσου εκτύπωση στο δίσκο κάθε φορά.
• Τοποθετήστε τα µέσα εκτύπωσης µε την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω και

ευθυγραµµίστε τα µε την δεξιά και την πίσω άκρη του δίσκου. Για περισσότερες
πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Τοποθέτηση µέσου εκτύπωσης.
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• Μην υπερφορτώνετε το δίσκο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην
ενότητα Κατανόηση προδιαγραφών υποστηριζόµενων µέσων.

• Για να αποφύγετε εµπλοκές, κακή ποιότητα εκτύπωσης και άλλα προβλήµατα
εκτύπωσης, αποφύγετε τα παρακάτω µέσα εκτύπωσης:
• Έντυπα µε πολλά αντίγραφα
• Μέσα εκτύπωσης που είναι κατεστραµµένα, τσαλακωµένα ή έχουν ζάρες
• Μέσα εκτύπωσης µε εγκοπές ή διατρήσεις
• Μέσα εκτύπωσης µε υπερβολικά ανάγλυφη επιφάνεια ή που δεν δέχονται καλά

το µελάνι
• Μέσα εκτύπωσης που είναι πολύ ελαφριά ή τεντώνονται εύκολα

Κάρτες και φάκελοι
• Αποφύγετε τη χρήση φακέλων µε πολύ γλιστερή επιφάνεια, αυτοκόλλητο κλείσιµο,

µεταλλικό κούµπωµα ή παράθυρο. Αποφύγετε επίσης κάρτες και φακέλους µε
χοντρές, ανώµαλες ή καµπυλωµένες άκρες ή φακέλους µε σηµεία τσαλακωµένα,
φθαρµένα ή καταστραµµένα µε οποιοδήποτε τρόπο.

• Χρησιµοποιήστε φακέλους µε ανθεκτική κατασκευή και βεβαιωθείτε ότι τα διπλώµατα
είναι σαφή και σωστά.

• Τοποθέτηση φακέλων µε τα πτερύγια προς τα επάνω.

Φωτογραφικό µέσο
• Χρησιµοποιήστε τη λειτουργία Βέλτιστη για εκτύπωση φωτογραφιών. Με αυτή τη

ρύθµιση η εκτύπωση διαρκεί περισσότερο και χρησιµοποιείται περισσότερη µνήµη
του υπολογιστή.

• Πρέπει να αφαιρείτε κάθε φύλλο όταν αυτό εκτυπώνεται και να το αφήνετε να
στεγνώσει. Αν αφήνετε να συσσωρευτούν στο δίσκο µέσα που δεν έχουν στεγνώσει,
µπορεί να δηµιουργηθούν µουτζούρες.

∆ιαφάνειες
• Τοποθετήστε διαφάνειες µε την ανώµαλη επιφάνεια προς τα κάτω και την

αυτοκόλλητη ταινία προς το πίσω µέρος της συσκευής.
• Χρησιµοποιήστε τη λειτουργία Κανονική για να εκτυπώσετε σε διαφάνειες. Αυτή η

λειτουργία παρέχει µεγαλύτερο χρόνο, προκειµένου να στεγνώσει το µελάνι και
εξασφαλίζεται ότι το µελάνι έχει στεγνώσει πλήρως πριν η επόµενη σελίδα εξέλθει
στο δίσκο εξόδου.

• Πρέπει να αφαιρείτε κάθε φύλλο όταν αυτό εκτυπώνεται και να το αφήνετε να
στεγνώσει. Αν αφήνετε να συσσωρευτούν στο δίσκο µέσα που δεν έχουν στεγνώσει,
µπορεί να δηµιουργηθούν µουτζούρες.

Μέσα εκτύπωσης ειδικού µεγέθους
• Χρησιµοποιείτε µόνο τα µέσα εκτύπωσης ειδικού µεγέθους που υποστηρίζονται από

τη συσκευή.
• Αν η εφαρµογή υποστηρίζει µέσα εκτύπωσης ειδικού µεγέθους, ρυθµίστε το µέγεθος

µέσου στην εφαρµογή πριν από την εκτύπωση του εγγράφου. Εάν όχι, ρυθµίστε το
µέγεθος στο πρόγραµµα οδήγησης του εκτυπωτή. Ίσως χρειαστεί να διαµορφώσετε
ξανά τα έγγραφα προκειµένου να εκτυπωθούν σωστά σε χαρτί ειδικού µεγέθους.
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Κατανόηση προδιαγραφών υποστηριζόµενων µέσων
Χρησιµοποιήστε τους παρακάτω πίνακες για να καθορίσετε το σωστό µέσο εκτύπωσης
που θα χρησιµοποιήσετε µε τη συσκευή σας και να ορίσετε τις λειτουργίες των µέσων.
• Κατανόηση υποστηριζόµενων µεγεθών
• Κατανόηση υποστηριζόµενων τύπων και βαρών µέσων εκτύπωσης

Κατανόηση υποστηριζόµενων µεγεθών

Σηµείωση Ο HP Officejet J3600 υποστηρίζει όλα τα µέσα που αναφέρονται στον
παρακάτω πίνακα. Ο εκτυπωτής HP Officejet J3500 υποστηρίζει µόνο χαρτί.

Τύπος Μέγεθος

Χαρτί A4: 210 x 297 mm
Legal: 216 x 356 mm
B5–JIS: 182 x 257 mm

Φάκελοι U.S. #10: 105 x 241 mm
A2: 111 x 146 mm
DL 110 x 220 mm
C6: 114 x 162 mm

Φιλµ διαφανειών Letter: 216 x 279 mm
A4: 210 x 297mm

Φωτογραφικό χαρτί Premium 10 x 15 cm
Letter: 216 x 280 mm
A4: 210 x 297mm

Κάρτες Κάρτα ευρετηρίου 127 x 203 mm
A4: 210 x 297 mm

Ετικέτες Letter: 216 x 279 mm
A4: 105 x 149 mm

Ειδικό 102 x 152 mm έως και 216 x 356 mm

Κατανόηση υποστηριζόµενων τύπων και βαρών µέσων εκτύπωσης

Σηµείωση Ο HP Officejet J3600 υποστηρίζει όλα τα µέσα που αναφέρονται στον
παρακάτω πίνακα. Ο εκτυπωτής HP Officejet J3500 υποστηρίζει µόνο χαρτί και χαρτί
µεγέθους legal.
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Τύπος Βάρος χαρτιού ∆ίσκος
εισόδου*

∆ίσκος
εξόδου**

∆ίσκος
τροφοδότη
εγγράφων

Απλό χαρτί 16 έως 24 lb. (60
έως 90 gsm)

έως και 100
(χαρτί 16 lb.)

έως και 20
(χαρτί 16 lb.)

έως και 20

Χαρτί Legal 20 έως 24 lb. (75
έως 90 gsm)

έως και 100
(χαρτί 16 lb.)

έως και 20
(χαρτί 16
λίβρες)

έως και 15

Κάρτες έως και 110
λίβρες για κάρτες
ευρετηρίου (200
gsm)

20 10 ∆εν ισχύει

Φάκελοι 20 έως 24 λίβρες
(75 έως 90 gsm)

10 10 ∆εν ισχύει

Φιλµ διαφανειών ∆/Ι 25 έως και 10 ∆εν ισχύει

Ετικέτες ∆/Ι έως και 20 έως και 10 ∆εν ισχύει

φωτογραφικό χαρτί
4 x 15,24 cm

έως και 75
λίβρες (280 gsm)

30 20 ∆εν ισχύει

φωτογραφικό χαρτί
8,5 x 27,94 cm

∆/Ι 40 20 ∆εν ισχύει

* Μέγιστη χωρητικότητα. Ο δίσκος εισόδου έχει µέγιστη χωρητικότητα ύψους στοίβας
εισόδου 10 mm.

** Η χωρητικότητα του δίσκου εξόδου επηρεάζεται από τον τύπο χαρτιού και την
ποσότητα µελανιού που χρησιµοποιείτε. Η HP συνιστά να αδειάζετε το δίσκο εξόδου
συχνά.

Ρύθµιση ελάχιστων περιθωρίων

Σηµείωση Ο εκτυπωτής HP Officejet J3500 δεν υποστηρίζει φακέλους και κάρτες.

 Πάνω (µπροστινή
πλευρά)

Κάτω (πίσω
πλευρά)

Αριστερά και δεξιά
περιθώρια

ΗΠΑ (Letter, Legal,
Executive)

1,5 mm 12,7 mm 6,4 mm

ISO (A4, A5) και JIS (B5) 1,8 mm 12,7 mm 3,2 mm

Φάκελοι 3,2 mm 3,2 mm 1,0 mm

Κάρτες 1,0 mm 12,7 mm 3,2 mm

Τοποθέτηση µέσου εκτύπωσης
Η ενότητα αυτή περιγράφει τη βασική διαδικασία τοποθέτησης χαρτιού διαφορετικών
τύπων και µεγεθών στη συσκευή για αντίγραφα, εκτυπώσεις και φαξ.
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Συµβουλή Για να αποφύγετε τα σκισίµατα, τα τσαλακώµατα, τις τσακισµένες ή
λυγισµένες άκρες, φυλάξτε όλο το χαρτί σε επίπεδη θέση σε συσκευασία που µπορεί
να ξανασφραγιστεί. Εάν δεν φυλάξετε το χαρτί σωστά, οι απότοµες αλλαγές
θερµοκρασίας και υγρασίας µπορεί να λυγίσουν το χαρτί και να προκληθεί εµπλοκή
στη συσκευή.

Αυτή η ενότητα περιλαµβάνει τα παρακάτω θέµατα:

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

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

Για να τοποθετήσετε χαρτί πλήρους µεγέθους
1. Σπρώξτε τον οδηγό πλάτους χαρτιού τελείως στην άκρη.

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

Σηµείωση Όταν χρησιµοποιείτε χαρτί µεγέθους legal, αφήνετε την προέκταση
του δίσκου κλειστή.
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3. Χτυπήστε ελαφρά µια στοίβα χαρτιού σε επίπεδη επιφάνεια για να ευθυγραµµιστούν
οι άκρες της και στη συνέχεια ελέγξτε τα παρακάτω:
• Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι σκισµένο, σκονισµένο, τσαλακωµένο ή µε λυγισµένες

άκρες.
• Βεβαιωθείτε ότι όλα τα φύλλα της στοίβας είναι του ίδιους µεγέθους και τύπου.

4. Τοποθετήστε τη στοίβα χαρτιού στο δίσκο εισόδου µε τη στενή άκρη προς τα εµπρός
και την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω. Σύρετε τη στοίβα χαρτιού εµπρός µέχρι να
σταµατήσει.

Προσοχή Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σταθερή και ότι δεν παράγει κάποιον
ήχο όταν τοποθετείτε χαρτί στο δίσκο εισόδου. Εάν η συσκευή πραγµατοποιεί
συντήρηση των δοχείων µελανιού ή είναι απασχοληµένη µε άλλη εργασία, ο
οδηγός χαρτιού στο εσωτερικό της συσκευής ενδέχεται να µην είναι στη θέση του.
Υπάρχει κίνδυνος να σπρώξετε πολύ το χαρτί, µε αποτέλεσµα η συσκευή να
αποβάλει λευκές σελίδες.

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

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

Τοποθέτηση φωτογραφικού χαρτιού 10 x 15 εκ (4 x 6 ίντσες)
(µόνο HP Officejet J3600)
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Μπορείτε να τοποθετήσετε φωτογραφικό χαρτί διαστάσεων 10 x 15 cm στο δίσκο εισόδου
της συσκευής. Για βέλτιστα αποτελέσµατα, χρησιµοποιήστε Φωτογραφικό χαρτί
HP Premium Plus ή Φωτογραφικό χαρτί HP Premium µεγέθους 10 x 15 cm.

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

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

Για να τοποθετήσετε φωτογραφικό χαρτί διαστάσεων 10 x 15 εκ µε προεξοχή στο
δίσκο εισόδου
1. Αφαιρέστε όλο το χαρτί από το δίσκο εισόδου.
2. Τοποθετήστε τη στοίβα φωτογραφικού χαρτιού στη δεξιά πλευρά του δίσκου εισόδου

µε τη στενή άκρη προς τα εµπρός και την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω. Σύρετε
τη στοίβα φωτογραφικού χαρτιού εµπρός µέχρι να σταµατήσει.
Τοποθετήστε το φωτογραφικό χαρτί ώστε οι προεξοχές να είναι προς το µέρος σας.

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

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

Τοποθέτηση καρτών ευρετηρίου
(µόνο HP Officejet J3600)

Μπορείτε να τοποθετήσετε κάρτες ευρετηρίου στο δίσκο εισόδου της συσκευής για να
εκτυπώσετε σηµειώσεις, συνταγές και άλλο κείµενο.

Για βέλτιστα αποτελέσµατα, ρυθµίστε τον τύπο και το µέγεθος χαρτιού πριν την αντιγραφή
ή την εκτύπωση.
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Για να τοποθετήσετε κάρτες ευρετηρίου στο δίσκο εισόδου
1. Αφαιρέστε όλο το χαρτί από το δίσκο εισόδου.
2. Τοποθετήστε τη στοίβα καρτών, µε την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω, στη δεξιά

πλευρά του δίσκου εισόδου. Σύρετε τη στοίβα καρτών εµπρός µέχρι να σταµατήσει.
3. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα µέσα πάνω στη στοίβα των καρτών µέχρι

να σταµατήσει.
Μην φορτώνετε υπερβολικά το δίσκο εισόδου. Βεβαιωθείτε ότι η στοίβα καρτών χωρά
στο δίσκο εισόδου και δεν ξεπερνά το επάνω άκρο του οδηγού πλάτους χαρτιού.

Τοποθέτηση φακέλων
(µόνο HP Officejet J3600)

Μπορείτε να τοποθετήσετε έναν ή περισσότερους φακέλους στο δίσκο εισόδου της
συσκευής. Μην χρησιµοποιείτε γυαλιστερούς ή ανάγλυφους φακέλους ή φακέλους µε
άγκιστρα ή προθήκες.

Σηµείωση Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τη µορφοποίηση κειµένου για εκτύπωση σε
φακέλους, συµβουλευτείτε τα αρχεία βοήθειας του λογισµικού επεξεργασίας
κειµένου. Για βέλτιστα αποτελέσµατα, χρησιµοποιήστε µια ετικέτα για τη διεύθυνση
αποστολέα στους φακέλους.
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Για να τοποθετήσετε φακέλους
1. Αφαιρέστε όλο το χαρτί από το δίσκο εισόδου.
2. Τοποθετήστε έναν ή περισσότερους φακέλους στη δεξιά πλευρά του δίσκου εισόδου

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

Συµβουλή Για περισσότερη βοήθεια σχετικά µε την τοποθέτηση φακέλων,
ανατρέξτε στο διάγραµµα επάνω στη βάση του δίσκου εισόδου.

3. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα µέσα πάνω στη στοίβα των φακέλων
µέχρι να σταµατήσει.
Μην υπερφορτώνετε το δίσκο εισόδου. Βεβαιωθείτε ότι η στοίβα φακέλων χωρά στο
δίσκο εισόδου κι ότι δεν ξεπερνά το επάνω άκρο του οδηγού πλάτους χαρτιού.

Τοποθέτηση άλλων τύπων χαρτιού
(µόνο HP Officejet J3600)

Τα παρακάτω χαρτιά χρειάζονται επιπλέον προσοχή για να τοποθετηθούν σωστά.

Σηµείωση ∆εν είναι διαθέσιµα όλα τα µεγέθη και όλοι οι τύποι χαρτιού για όλες τις
λειτουργίες της συσκευής. Ορισµένα µεγέθη και τύποι χαρτιού µπορούν να
χρησιµοποιηθούν µόνο εάν εκτελείτε µια εργασία εκτύπωσης από το πλαίσιο
διαλόγου Εκτύπωση µιας εφαρµογής λογισµικού. ∆εν είναι διαθέσιµα για εργασίες
αντιγραφής και φαξ. Τα χαρτιά που είναι διαθέσιµα µόνο για εκτύπωση από εφαρµογή
λογισµικού φέρουν ανάλογη ένδειξη.

Φιλµ διαφανειών HP Premium για εκτυπωτές ψεκασµού και Φιλµ διαφανειών
HP Premium Plus για εκτυπωτές ψεκασµού
▲ Τοποθετήστε τη διαφάνεια έτσι ώστε η λευκή λωρίδα της διαφάνειας (µε τα βέλη και

το λογότυπο HP) να βρίσκεται στο επάνω µέρος και να εισέρχεται πρώτη στο δίσκο
εισόδου.

Σηµείωση Η συσκευή δεν µπορεί να ανιχνεύσει αυτόµατα το µέγεθος ή τον τύπο
χαρτιού. Για βέλτιστα αποτελέσµατα, ρυθµίστε τον τύπο χαρτιού σε φιλµ
διαφανειών πριν την εκτύπωση ή την αντιγραφή σε αυτό το είδος µέσου.
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Σιδερότυπο χαρτί HP (µόνο για εκτύπωση)
1. Ισιώστε τελείως το φύλλο του σιδερότυπου, πριν το χρησιµοποιήσετε. Μην

τοποθετείτε κυρτωµένα φύλλα.

Συµβουλή Για να αποφύγετε το τσαλάκωµα, διατηρείτε τα σιδερότυπα στην
αρχική τους συσκευασία µέχρις ότου είστε έτοιµοι να τα χρησιµοποιήσετε.

2. Εντοπίστε τη µπλε λωρίδα στη µη εκτυπώσιµη πλευρά του σιδερότυπου και
τοποθετήστε χειροκίνητα ένα φύλλο τη φορά στο δίσκο εισόδου µε τη µπλε λωρίδα
προς τα πάνω.

Ευχετήριες κάρτες HP, Φωτογραφικό χαρτί HP για ευχετήριες κάρτες ή Ανάγλυφες,
ευχετήριες κάρτες HP (µόνο για εκτύπωση)
▲ Τοποθετήστε µια µικρή στοίβα χαρτιού ευχετήριων καρτών HP στο δίσκο εισόδου µε

την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω και σύρετε τη στοίβα καρτών προς τα εµπρός
µέχρι να σταµατήσει.

Συµβουλή Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή στην οποία θέλετε να εκτυπώσετε έχει
τοποθετηθεί πρώτη µε την όψη προς τα κάτω στο δίσκο εισόδου.

Ετικέτες HP για εκτυπωτές ψεκασµού (µόνο για εκτύπωση)
1. Να χρησιµοποιείτε πάντα φύλλα ετικετών µεγέθους letter ή A4, σχεδιασµένα για

χρήση µε εκτυπωτές ψεκασµού HP (όπως οι ετικέτες HP για εκτυπωτές ψεκασµού)
και να βεβαιώνεστε ότι οι ετικέτες δεν είναι παλαιότερες των δύο ετών. Ετικέτες σε
παλαιότερα φύλλα ενδέχεται να ξεκολλήσουν κατά την τροφοδότηση του χαρτιού στη
συσκευή και να προκαλέσουν εµπλοκές χαρτιού.

2. Ξεφυλλίστε τη δέσµη των ετικετών για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν σελίδες
κολληµένες µεταξύ τους.

3. Τοποθετήστε µια στοίβα φύλλων ετικετών επάνω από απλό χαρτί στο δίσκο εισόδου
µε την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω. Μην εισάγετε τις ετικέτες µία κάθε φορά.

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

Σχετικά θέµατα
Συµβουλές για την επιλογή και χρήση των µέσων εκτύπωσης

Εκτύπωση σε ειδικό µέσο και µέσο προσαρµοσµένου
µεγέθους

(µόνο HP Officejet J3600)

• Εκτύπωση σε µέσα ειδικού ή προσαρµοσµένου µεγέθους (Windows)
• Εκτύπωση σε µέσα ειδικού ή προσαρµοσµένου µεγέθους (Mac OS)
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Εκτύπωση σε µέσα ειδικού ή προσαρµοσµένου µεγέθους (Windows)

Για εκτύπωση σε µέσα ειδικού ή προσαρµοσµένου µεγέθους
1. Τοποθετήστε τα κατάλληλα µέσα εκτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε

Τοποθέτηση µέσου εκτύπωσης.
2. Με ένα έγγραφο ανοιχτό, από το µενού Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή

Εκτύπωση και µετά κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθµιση, Ιδιότητες ή Προτιµήσεις.
3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Χαρτί/Λειτουργίες.
4. Επιλέξτε τον τύπο µέσου από την αναπτυσσόµενη λίστα Το µέγεθος είναι.

Για να ρυθµίσετε ένα προσαρµοσµένο µέγεθος µέσου εκτύπωσης:
α. Κάντε κλικ στο κουµπί Προσαρµογή.
β. Πληκτρολογήστε ένα όνοµα για το νέο προσαρµοσµένο µέγεθος.
γ. Στα πλαίσια Πλάτος και Ύψος, πληκτρολογήστε τις διαστάσεις και κατόπιν κάντε

κλικ στο κουµπί Αποθήκευση.
δ. Κάντε δύο φορές κλικ στο κουµπί OK, για να κλείσετε το πλαίσιο διαλόγου

ιδιοτήτων ή προτιµήσεων. Ανοίξτε πάλι το παράθυρο διαλόγου.
ε. Επιλέξτε το νέο προσαρµοσµένο µέγεθος.

5. Για να επιλέξετε τον τύπο του µέσου εκτύπωσης:
α. Επιλέξτε Περισσότερα στην αναπτυσσόµενη λίστα Ο τύπος είναι.
β. Επιλέξτε τον τύπο µέσου που θέλετε και κατόπιν κάντε κλικ στο OK.

6. Αλλάξτε οποιεσδήποτε άλλες ρυθµίσεις θέλετε και κάντε κλικ στο OK.
7. Εκτυπώστε το έγγραφό σας.

Εκτύπωση σε µέσα ειδικού ή προσαρµοσµένου µεγέθους (Mac OS)

Για εκτύπωση σε µέσα ειδικού ή προσαρµοσµένου µεγέθους
1. Τοποθετήστε τα κατάλληλα µέσα εκτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε

Τοποθέτηση µέσου εκτύπωσης.
2. Από το µενού File (Αρχείο), κάντε κλικ στην επιλογή Page Setup (Ρύθµιση σελίδας).
3. Επιλέξτε µέγεθος µέσου.
4. Για να ρυθµίσετε ένα προσαρµοσµένο µέγεθος µέσου εκτύπωσης:

α. Από το αναπτυσσόµενου µενού Paper Size (Μέγεθος χαρτιού), κάντε κλικ στην
επιλογή Manage custom sizes (∆ιαχείριση προσαρµοσµένων µεγεθών).

β. Κάντε κλικ στην επιλογή New (Νέο) και πληκτρολογήστε ένα όνοµα για το µέγεθος
στο πλαίσιο Paper Size Name (Όνοµα µεγέθους χαρτιού).

γ. Στα πλαίσια Width (Πλάτος) και Height (Ύψος), πληκτρολογήστε τις διαστάσεις
και ορίστε περιθώρια, εάν θέλετε.

δ. Κάντε κλικ στο κουµπί Done (Τέλος) ή ΟΚ και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή
Save (Αποθήκευση).

5. Από το µενού File (Αρχείο), κάντε κλικ στην επιλογή Page Setup (Ρύθµιση σελίδας)
και επιλέξτε το νέο προσαρµοσµένο µέγεθος.

6. Κάντε κλικ στο OK.
7. Από το µενού Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση.
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8. Ανοίξτε την καρτέλα Paper Handling (∆ιαχείριση χαρτιού).
9. Από την επιλογή Destination Paper Size (Μέγεθος χαρτιού προορισµού), κάντε κλικ

στην καρτέλα Scale to fit paper size (Προσαρµογή στο µέγεθος χαρτιού) και στη
συνέχεια επιλέξτε το προσαρµοσµένο µέγεθος χαρτιού.

10. Αλλάξτε οποιεσδήποτε άλλες ρυθµίσεις θέλετε και κατόπιν κάντε κλικ στο κουµπί
OK ή Print (Εκτύπωση).

Ρύθµιση καταχωρήσεων γρήγορης κλήσης
Μπορείτε να ρυθµίσετε αριθµούς φαξ που χρησιµοποιείτε συχνά ως καταχωρήσεις
γρήγορης κλήσης. Αυτό σάς δίνει τη δυνατότητα να καλείτε γρήγορα τους αριθµούς
αυτούς από τον πίνακα ελέγχου. Οι πρώτες πέντε καταχωρήσεις για καθέναν από αυτούς
τους προορισµούς σχετίζονται µε πέντε κουµπιά γρήγορης κλήσης στον πίνακα ελέγχου.

Ρύθµιση αριθµών φαξ ως καταχωρήσεις ή οµάδες γρήγορης κλήσης
Μπορείτε να αποθηκεύσετε αριθµούς φαξ ή οµάδες αριθµών φαξ ως καταχωρήσεις
γρήγορης κλήσης. Οι καταχωρήσεις γρήγορης κλήσης 1 ως 5 αντιστοιχούν στα πέντε
αντίστοιχα κουµπιά γρήγορης κλήσης του πίνακα ελέγχου.

Για πληροφορίες σχετικά µε την εκτύπωση µιας λίστας των καταχωρήσεων γρήγορης
κλήσης που έχουν ρυθµιστεί, δείτε Εκτύπωση και προβολή λίστας καταχωρήσεων
γρήγορης κλήσης.

Ρύθµιση καταχωρήσεων γρήγορης κλήσης
• λογισµικό HP Photosmart (Windows): Ανοίξτε το λογισµικό HP Photosmart και

ακολουθήστε τις οδηγίες της βοήθειας στην οθόνη.
• ∆ιαχείριση συσκευών ΗΡ (Mac OS): Εκκινήστε το HP Device Manager, κάντε κλικ

στο Information and Settings και κατόπιν επιλέξτε Fax Speed Dial Settings από
την αναπτυσσόµενη λίστα.

• Πίνακας ελέγχου: Πατήστε Ρύθµιση και επιλέξτε Ρύθµιση γρήγορης κλήσης.
• Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε µια καταχώρηση: Επιλέξτε Μεµονωµένη

γρήγoρη κλήση ή Οµαδική γρήγορη κλήση και πατήστε τα πλήκτρα µε τα βέλη
για να µεταβείτε σε ένα αχρησιµοποίητο αριθµό καταχώρησης ή πληκτρολογήστε
έναν αριθµό στο πληκτρολόγιο. Πληκτρολογήστε τον αριθµό φαξ και πατήστε
OK. Συµπεριλάβετε τυχόν παύσεις ή άλλους απαραίτητους αριθµούς, όπως
κωδικό περιοχής, κωδικό πρόσβασης για αριθµούς εκτός συστήµατος ΡΒΧ
(συνήθως 9 ή 0) ή προθέµατα υπεραστικών κλήσεων. Πληκτρολογήστε το όνοµα
και πατήστε OK.

• Για να διαγράψετε µία καταχώρηση ή όλες τις καταχωρήσεις: Επιλέξτε ∆ιαγραφή
γρήγορης κλήσης, πατήστε τα πλήκτρα µε τα βέλη για να µεταβείτε στην
καταχώρηση σύντοµης κλήσης που θέλετε να διαγράψετε και ύστερα πατήστε
OK.

Ρύθµιση οµάδας γρήγορης κλήσης
Εάν στέλνετε πληροφορίες στην ίδια οµάδα αριθµών φαξ τακτικά, µπορείτε να ορίσετε
µια καταχώρηση γρήγορης κλήσης για µια οµάδα, ώστε να απλοποιηθεί η εργασία.
Μπορείτε να συσχετίσετε την καταχώρηση γρήγορης κλήσης οµάδας µε ένα κουµπί
γρήγορης κλήσης στον πίνακα ελέγχου.
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Ένα µέλος οµάδας πρέπει να είναι µέλος της λίστας γρήγορης κλήσης, προτού
µπορέσετε να προσθέσετε το µέλος σε µια οµάδα γρήγορης κλήσης. Μπορείτε να
προσθέσετε έως και 20 αριθµούςφαξ σε κάθε οµάδα (για κάθε αριθµό φαξ µπορείτε να
εισαγάγετε µέχρι 50 χαρακτήρες).

• λογισµικό HP Photosmart (Windows): Ανοίξτε το λογισµικό HP Photosmart και
ακολουθήστε τις οδηγίες της βοήθειας στην οθόνη.

• ∆ιαχείριση συσκευών ΗΡ (Mac OS): Εκκινήστε το HP Device Manager, κάντε κλικ
στο Information and Settings και κατόπιν επιλέξτε Fax Speed Dial Settings από
την αναπτυσσόµενη λίστα.

• Πίνακας ελέγχου: Πατήστε το κουµπί Ρύθµιση και χρησιµοποιήστε την επιλογή
Ρύθµιση γρήγορης κλήσης.
• Για να προσθέσετε µια οµάδα: Επιλέξτε Γρήγορη κλήση οµάδας, επιλέξτε µια

ελεύθερη καταχώρηση γρήγορης κλήσης και ύστερα πατήστε OK. Πατήστε τα
πλήκτρα µε τα βέλη για να µεταβείτε σε µια καταχώρηση γρήγορης κλήσης και
ύστερα πατήστε OK για να την επιλέξετε (δίπλα στην καταχώρηση γρήγορης
κλήσης εµφανίζεται ένα σηµάδι ελέγχου). Επαναλάβετε αυτό το βήµα για να
προσθέσετε πρόσθετες καταχωρήσεις γρήγορης κλήσης στην οµάδα. Όταν
τελειώσετε επιλέξτε Η επιλογή ολοκληρώθηκε και πατήστε OK.
Χρησιµοποιήστε το πληκτρολόγιο που εµφανίζεται στην οθόνη για να εισάγετε
όνοµα για την οµάδα γρήγορης κλήσης και ύστερα επιλέξτε Τέλος.

• Για να προσθέσετε καταχωρήσεις σε µια οµάδα: Επιλέξτε Γρήγορη κλήση
οµάδας, επιλέξτε την καταχώρηση οµάδας γρήγορης κλήσης που θέλετε να
αλλάξετε και ύστερα πατήστε OK. Πατήστε τα πλήκτρα µε τα βέλη για να µεταβείτε
σε µια καταχώρηση γρήγορης κλήσης και ύστερα πατήστε OK για να την επιλέξετε
(δίπλα στην καταχώρηση γρήγορης κλήσης εµφανίζεται ένα σηµάδι ελέγχου).
Επαναλάβετε αυτό το βήµα για να προσθέσετε πρόσθετες καταχωρήσεις
γρήγορης κλήσης στην οµάδα. Όταν τελειώσετε επιλέξτε Η επιλογή
ολοκληρώθηκε και πατήστε OK. Επιλέξτε Τέλος στην οθόνη Όνοµα Οµάδας.

• Για να διαγράψετε µια καταχώρηση από µια οµάδα: Επιλέξτε Γρήγορη κλήση
οµάδας, επιλέξτε την καταχώρηση οµάδας γρήγορης κλήσης που θέλετε να
αλλάξετε και ύστερα πατήστε OK. Πατήστε τα πλήκτρα µε τα βέλη για να µεταβείτε
σε µια καταχώρηση γρήγορης κλήσης και ύστερα πατήστε OK για να την επιλέξετε
(το σηµάδι ελέγχου καταργείται από την καταχώρηση γρήγορης κλήσης).
Επαναλάβετε αυτό το βήµα για να καταργήσετε συµπληρωµατικές καταχωρήσεις
γρήγορης κλήσης από αυτή την οµάδα. Όταν τελειώσετε επιλέξτε Η επιλογή
ολοκληρώθηκε και πατήστε OK. Επιλέξτε Τέλος στην οθόνη Όνοµα Οµάδας.

• Για να διαγράψετε µια οµάδα: Επιλέξτε ∆ιαγραφή γρήγορης κλήσης, πατήστε
τα πλήκτρα µε τα βέλη για να µεταβείτε στην καταχώρηση σύντοµης κλήσης που
θέλετε να διαγράψετε και ύστερα πατήστε OK.
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Εκτύπωση και προβολή λίστας καταχωρήσεων γρήγορης κλήσης
Μπορείτε να εκτυπώσετε ή να προβάλετε µια λίστα µε όλες τις καταχωρήσεις γρήγορης
κλήσης που έχετε ρυθµίσει. Κάθε καταχώρηση στη λίστα περιέχει τις παρακάτω
πληροφορίες:

• Αριθµός γρήγορης κλήσης (οι πρώτοι πέντε αριθµοί αντιστοιχούν στα πέντε κουµπιά
γρήγορης κλήσης στον πίνακα ελέγχου)

• Όνοµα που σχετίζεται µε τον αριθµό φαξ ή την οµάδα αριθµών φαξ
• Για τη λίστα γρήγορης κλήσης φαξ, ο αριθµός φαξ (ή όλοι οι αριθµοί φαξ µιας οµάδας)

Προβολή λίστας καταχωρήσεων γρήγορης κλήσης
• ∆ιαχείριση συσκευών ΗΡ (Mac OS): Εκκινήστε το HP Device Manager, κάντε κλικ

στο Information and Settings και κατόπιν επιλέξτε Fax Speed Dial Settings από
την αναπτυσσόµενη λίστα.

• λογισµικό HP Photosmart (Windows): Ανοίξτε το λογισµικό HP Photosmart και
ακολουθήστε τις οδηγίες της βοήθειας στην οθόνη.

Ρύθµιση καταχωρήσεων γρήγορης κλήσης 35
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3 Εκτύπωση
Αυτή η ενότητα περιλαµβάνει τα παρακάτω θέµατα:

• Αλλαγή ρυθµίσεων εκτύπωσης
• Εκτύπωση και στις δύο όψεις (αµφίπλευρη εκτύπωση)
• Ακύρωση εργασίας εκτύπωσης

Αλλαγή ρυθµίσεων εκτύπωσης
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθµίσεις εκτύπωσης (όπως το µέγεθος ή τον τύπο του χαρτιού)
από µια εφαρµογή ή το πρόγραµµα οδήγησης του εκτυπωτή. Οι αλλαγές που γίνονται
από µια εφαρµογή έχουν προτεραιότητα σε σχέση µε τις αλλαγές που γίνονται από το
πρόγραµµα οδήγησης του εκτυπωτή. Ωστόσο, µόλις κλείσει η εφαρµογή, οι ρυθµίσεις
επιστρέφουν στις προεπιλογές που είναι ρυθµισµένες στο πρόγραµµα οδήγησης.

Σηµείωση Για να ορίσετε τις ρυθµίσεις εκτύπωσης για όλες τις εργασίες εκτύπωσης,
κάντε τις αλλαγές στο πρόγραµµα οδήγησης του εκτυπωτή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις λειτουργίες του προγράµµατος
οδήγησης του εκτυπωτή για Windows, ανατρέξτε στην online βοήθεια του
προγράµµατος οδήγησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την εκτύπωση
από µια συγκεκριµένη εφαρµογή, ανατρέξτε στην τεκµηρίωση που συνοδεύει αυτή
την εφαρµογή.

Αλλαγή ρυθµίσεων από µια εφαρµογή για τις τρέχουσες εργασίες (Windows)

Για να αλλάξετε τις ρυθµίσεις
1. Ανοίξτε το έγγραφο που θέλετε να εκτυπώσετε.
2. Από το µενού Αρχείο κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση και έπειτα στις επιλογές

Ρύθµιση, Ιδιότητες ή Προτιµήσεις. (Συγκεκριµένες επιλογές µπορεί να διαφέρουν
ανάλογα µε την εφαρµογή που χρησιµοποιείτε.)

3. Αλλάξτε τις ρυθµίσεις που θέλετε και κάντε κλικ στο OK, Εκτύπωση ή κάποια
παρόµοια εντολή.

Σηµείωση Οι ρυθµίσεις που είναι διαθέσιµες εξαρτώνται από το µοντέλο της
συσκευής.
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Αλλαγή των προεπιλεγµένων ρυθµίσεων για όλες τις µελλοντικές εργασίες
(Windows)

Για να αλλάξετε τις ρυθµίσεις
1. Κάντε κλικ στο κουµπί Έναρξη, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή

Ρυθµίσεις και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Εκτυπωτές ή Εκτυπωτές και φαξ.
-Ή-
Κάντε κλικ στο Έναρξη, στο Πίνακας ελέγχου και έπειτα κάντε διπλό κλικ στο
Εκτυπωτές.

2. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή και έπειτα κάντε κλικ σε µία από τις
επιλογές Ιδιότητες, Προεπιλογές εγγράφου ή Προτιµήσεις εκτύπωσης.

3. Αλλάξτε τις ρυθµίσεις που θέλετε και κάντε κλικ στο OK.

Σηµείωση Οι ρυθµίσεις που είναι διαθέσιµες εξαρτώνται από το µοντέλο της
συσκευής.

Αλλαγή ρυθµίσεων (Mac OS)

Για να αλλάξετε τις ρυθµίσεις
1. Από το µενού File (Αρχείο), κάντε κλικ στην επιλογή Page Setup (Ρύθµιση σελίδας).
2. Αλλάξτε τις ρυθµίσεις που θέλετε (όπως το µέγεθος χαρτιού) και κάντε κλικ στο OK.
3. Από το µενού File (Αρχείο), κάντε κλικ στην επιλογή Print (Εκτύπωση) για να ανοίξει

το πρόγραµµα οδήγησης του εκτυπωτή.
4. Αλλάξτε τις ρυθµίσεις που θέλετε (όπως τύπο µέσου) και κάντε κλικ στο OK ή στο

Print (Εκτύπωση).

Σηµείωση Οι ρυθµίσεις που είναι διαθέσιµες εξαρτώνται από το µοντέλο της
συσκευής.

Εκτύπωση και στις δύο όψεις (αµφίπλευρη εκτύπωση)
Εάν χρησιµοποιείτε το πρόγραµµα οδήγησης των Windows, µπορείτε να εκτυπώσετε και
στις δύο όψεις ενός φύλλου µε µη αυτόµατο τρόπο, γυρνώντας το φύλλο από την άλλη
και τοποθετώντας το ξανά µέσα στη συσκευή.

Στο Mac OS, µπορείτε να εκτυπώσετε και στις δύο όψεις ενός φύλλου εκτυπώνοντας
πρώτα τις µονές σελίδες, γυρνώντας ανάποδα τις σελίδες και µετά εκτυπώνοντας τις
ζυγές σελίδες. Το Mac OS υποστηρίζεται µόνο από το HP Officejet J3600.

• Οδηγίες για εκτύπωση και στις δύο όψεις µιας σελίδας
• Εκτύπωση διπλής όψης
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Οδηγίες για εκτύπωση και στις δύο όψεις µιας σελίδας
• Χρησιµοποιείτε πάντα µέσα εκτύπωσης που πληρούν τις προδιαγραφές του

εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε Κατανόηση προδιαγραφών
υποστηριζόµενων µέσων.

• Μην εκτυπώνετε και στις δύο πλευρές διαφανειών, φακέλων, φωτογραφικού χαρτιού,
γυαλιστερού µέσου ή χαρτιού bond µε βάρος µικρότερο από 16 λίβρες (60g/m2) ή
µεγαλύτερο από 28 λίβρες (105g/m2). Ενδέχεται να δηµιουργηθούν εµπλοκές µε
αυτούς τους τύπους µέσων.

• Ορισµένοι τύποι µέσων εκτύπωσης χρειάζεται να έχουν ειδικό προσανατολισµό όταν
εκτυπώνετε και στις δύο όψεις µιας σελίδας, όπως τα χαρτιά µε κεφαλίδες, τα
προτυπωµένα χαρτιά και τα χαρτιά µε υδατόσηµα και µε προϋπάρχουσες διατρήσεις.

Εκτύπωση διπλής όψης

Για να εκτυπώσετε και στις δύο όψεις της σελίδας (Windows)
1. Τοποθετήστε τα κατάλληλα µέσα εκτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε

τις ενότητες Οδηγίες για εκτύπωση και στις δύο όψεις µιας σελίδας και Τοποθέτηση
µέσου εκτύπωσης.

2. Με ένα έγγραφο ανοιχτό, από το µενού Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή
Εκτύπωση και µετά κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθµιση, Ιδιότητες ή Προτιµήσεις.

3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Λειτουργίες.
4. Επιλέξτε την αναπτυσσόµενη λίστα Εκτύπωση διπλής όψης.
5. Για αυτόµατη αλλαγή του µεγέθους κάθε σελίδας ώστε να ταιριάζει µε τη διάταξη του

εγγράφου στην οθόνη, ελέγξτε ότι είναι ενεργοποιηµένη η επιλογή ∆ιατήρηση
διάταξης. Η απενεργοποίηση αυτής της επιλογής µπορεί να δηµιουργήσει
ανεπιθύµητες αλλαγές στη σελίδα.

6. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Ξεφύλλισµα προς τα
πάνω ανάλογα µε τον τρόπο που θέλετε το δέσιµο. Για παραδείγµατα, δείτε τα
γραφικά στο πρόγραµµα οδήγησης εκτύπωσης.

7. Εάν θέλετε, επιλέξτε διάταξη φυλλαδίου από την αναπτυσσόµενη λίστα ∆ιάταξη
φυλλαδίου.

8. Αλλάξτε οποιεσδήποτε άλλες ρυθµίσεις θέλετε και κάντε κλικ στο OK.
9. Εκτυπώστε το έγγραφό σας.

Για να εκτυπώσετε και στις δύο όψεις της σελίδας (Mac OS)
1. Τοποθετήστε τα κατάλληλα µέσα εκτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε

τις ενότητες Οδηγίες για εκτύπωση και στις δύο όψεις µιας σελίδας και Τοποθέτηση
µέσου εκτύπωσης.

2. Με το έγγραφο ανοιχτό, κάντε κλικ στην επιλογή Print (Εκτύπωση) του µενού File
(Αρχείο).

3. Από την αναπτυσσόµενη λίστα, επιλέξτε Paper Handling (∆ιαχείριση χαρτιού), Print:
Odd numbered pages (Εκτύπωση: Μονές σελίδες) και µετά πατήστε Εκτύπωση.

4. Γυρίστε το χαρτί ανάποδα και µετά εκτυπώστε τις ζυγές σελίδες.
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Ακύρωση εργασίας εκτύπωσης
Μπορείτε να ακυρώσετε µια εργασία εκτύπωσης µε έναν από τους παρακάτω τρόπους.

• Πίνακας ελέγχου: Πατήστε το  (κουµπί Άκυρο). Η εργασία που ο εκτυπωτής
επεξεργάζεται εκείνη τη στιγµή θα διαγραφεί. ∆εν επηρεάζονται οι εργασίες που
αναµένουν επεξεργασία.

• Windows: Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εµφανίζεται στην κάτω
δεξιά γωνία της οθόνης του υπολογιστή. Επιλέξτε την εργασία εκτύπωσης και
πατήστε το πλήκτρο Delete στο πληκτρολόγιο.

• Mac OS: Κάντε διπλό κλικ στον εκτυπωτή στο Print Setup Utility. Επιλέξτε την
εργασία εκτύπωσης, κάντε κλικ στην επιλογή Αναµονή και έπειτα κάντε κλικ στο
∆ιαγραφή.
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4 Αντιγραφή
Αυτή η ενότητα περιλαµβάνει τα παρακάτω θέµατα:

• ∆ηµιουργία αντιγράφων από τον πίνακα ελέγχου
• Αλλαγή των ρυθµίσεων αντιγραφής
• Ρύθµιση αριθµού αντιγράφων
• Ρύθµιση µεγέθους χαρτιού αντιγραφής
• Ρύθµιση τύπου χαρτιού αντιγραφής
• Αλλαγή της ταχύτητας ή της ποιότητας αντιγραφής
• Αλλαγή µεγέθους πρωτοτύπου για προσαρµογή σε χαρτί letter ή A4
• Αντιγραφή εγγράφου µεγέθους legal σε χαρτί µεγέθους letter
• Προσαρµογή φωτεινότητας και σκουρότητας αντιγράφου
• Βελτίωση θολών περιοχών στο αντίγραφό σας
• Βελτίωση των ανοιχτόχρωµων περιοχών αντιγράφου
• Ακύρωση εργασίας αντιγραφής

Σηµείωση Από το λογισµικό µπορούν να πραγµατοποιηθούν πολλές λειτουργίες
αντιγραφής. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τη βοήθεια του λογισµικού.

∆ηµιουργία αντιγράφων από τον πίνακα ελέγχου
Σηµείωση Η συσκευή HP Officejet J3500 υποστηρίζει ασπρόµαυρα αντίγραφα
µόνο σε απλό χαρτί.

Μπορείτε να δηµιουργήσετε ποιοτικά αντίγραφα από τον πίνακα ελέγχου.

Για να δηµιουργήσετε ένα αντίγραφο από τον πίνακα ελέγχου
1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
2. Τοποθετήστε το πρωτότυπο στον αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων. Για περισσότερες

πληροφορίες, δείτε Τοποθέτηση πρωτοτύπων.
3. Κάντε ένα από τα παρακάτω:

• Πατήστε ΕΝΑΡΞΗ ΑΝΤΙΓΡ. Ασπρόµαυρη για να ξεκινήσετε µια ασπρόµαυρη
εργασία αντιγραφής.

• Πατήστε ΕΝΑΡΞΗ ΑΝΤΙΓΡ. Έγχρωµη για να ξεκινήσετε µια έγχρωµη εργασία
αντιγραφής.

Σηµείωση Εάν το πρωτότυπο είναι έγχρωµο και πατήσετε ΕΝΑΡΞΗ ΑΝΤΙΓΡ.
Ασπρόµαυρη, θα δηµιουργηθεί ένα ασπρόµαυρο αντίγραφο του έγχρωµου
πρωτοτύπου, ενώ εάν πατήσετε ΕΝΑΡΞΗ ΑΝΤΙΓΡ. Έγχρωµη θα δηµιουργηθεί
ένα αντίγραφο πλήρων χρωµάτων.
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Αλλαγή των ρυθµίσεων αντιγραφής
Σηµείωση Η συσκευή HP Officejet J3500 υποστηρίζει ασπρόµαυρα αντίγραφα
µόνο σε απλό χαρτί.

Μπορείτε να προσαρµόσετε τις ρυθµίσεις αντιγραφής της συσκευής για σχεδόν
οποιαδήποτε εργασία.

Όταν αλλάζετε τις ρυθµίσεις αντιγραφής, οι αλλαγές ισχύουν µόνο για την τρέχουσα
εργασία αντιγραφής. Πρέπει να ορίσετε τις αλλαγές ως προεπιλογή για να εφαρµόζονται
σε όλες τις επόµενες εργασίες αντιγραφής.

Για να αποθηκεύσετε τις τρέχουσες ρυθµίσεις ως προεπιλογή για τις επόµενες
εργασίες
1. Πραγµατοποιήστε τις απαραίτητες αλλαγές στις ρυθµίσεις στο Μενού Αντιγραφή.
2. Πατήστε Μενού Αντιγραφή και έπειτα πατήστε τα πλήκτρα µε τα βέλη, έως ότου

εµφανιστεί η επιλογή Ρύθ. νέων προεπ..
3. Πατήστε τα πλήκτρα µε τα βέλη για να επιλέξετε Ναι και έπειτα πατήστε OK.

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

Σηµείωση Η συσκευή HP Officejet J3500 υποστηρίζει ασπρόµαυρα αντίγραφα
µόνο σε απλό χαρτί.

Για να ορίσετε τον αριθµό των αντιγράφων από τον πίνακα ελέγχου
1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
2. Τοποθετήστε τα πρωτότυπό σας στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων, µε την πλευρά

εκτύπωσης προς τα κάτω.
Τοποθετήστε τις σελίδες έτσι ώστε να τροφοδοτείται πρώτα το πάνω µέρος του
εγγράφου.

3. Στην περιοχή Αντιγραφή, πατήστε Μενού Αντιγραφή επανειληµµένα, έως ότου
εµφανιστεί η επιλογή Αριθµός αντιγρ..

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

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

5. Πατήστε ΕΝΑΡΞΗ ΑΝΤΙΓΡ. Ασπρόµαυρη ή ΕΝΑΡΞΗ ΑΝΤΙΓΡ. Έγχρωµη.

Ρύθµιση µεγέθους χαρτιού αντιγραφής
Μπορείτε να ρυθµίσετε το µέγεθος χαρτιού στη συσκευή. Το επιλεγµένο µέγεθος χαρτιού
θα πρέπει να ταιριάζει µε αυτό που έχετε τοποθετήσει στο δίσκο εισόδου.
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Σηµείωση Η συσκευή HP Officejet J3500 υποστηρίζει ασπρόµαυρα αντίγραφα
µόνο σε απλό χαρτί.

Για να ορίσετε το µέγεθος χαρτιού από τον πίνακα ελέγχου
1. Στην περιοχή Αντιγραφή, πατήστε Μενού Αντιγραφή επανειληµµένα, έως ότου

εµφανιστεί η επιλογή Μέγ. χαρτ. αντ..
2. Πατήστε  µέχρι να εµφανιστεί το κατάλληλο µέγεθος χαρτιού.
3. Πατήστε ΕΝΑΡΞΗ ΑΝΤΙΓΡ. Ασπρόµαυρη ή ΕΝΑΡΞΗ ΑΝΤΙΓΡ. Έγχρωµη.

Ρύθµιση τύπου χαρτιού αντιγραφής
Μπορείτε να ρυθµίσετε τον τύπο χαρτιού στη συσκευή.

Σηµείωση Η συσκευή HP Officejet J3500 υποστηρίζει ασπρόµαυρα αντίγραφα
µόνο σε απλό χαρτί.

Για να ρυθµίσετε τον τύπο χαρτιού για αντίγραφα από τον πίνακα ελέγχου
1. Στην περιοχή Αντιγραφή, πατήστε Μενού Αντιγραφή επανειληµµένα, έως ότου

εµφανιστεί η επιλογή Τύπος χαρτιού.
2. Πατήστε  µέχρι να εµφανιστεί ο κατάλληλος τύπος χαρτιού.
3. Πατήστε ΕΝΑΡΞΗ ΑΝΤΙΓΡ. Ασπρόµαυρη ή ΕΝΑΡΞΗ ΑΝΤΙΓΡ. Έγχρωµη.

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

Τύπος χαρτιού Ρύθµιση πίνακα ελέγχου

Φωτοαντιγραφικό χαρτί ή χαρτί letterhead Απλό χαρτί

Κατάλευκο χαρτί HP Απλό χαρτί

Φωτογραφικό χαρτί πολύ ανώτερης ποιότητας HP,
Γυαλιστερό

Φωτογρ. ανώτ. ποιότ.

Φωτογραφικό χαρτί πολύ ανώτερης ποιότητας HP, Ματ Φωτογρ. ανώτ. ποιότ.

Φωτογραφικό χαρτί πολύ ανώτερης ποιότητας HP 10 x
15 cm (4 x 6 ίντσες)

Φωτογρ. ανώτ. ποιότ.

Φιλµ διαφανειών ανώτερης ποιότητας ή πολύ ανώτερης
ποιότητας HP για εκτυπωτές ψεκασµού

∆ιαφάνεια

Άλλα φιλµ διαφανειών ∆ιαφάνεια

Απλό Χαγκάκι Απλό χαρτί

Γυαλιστερό Χαγκάκι Φωτογρ. ανώτ. ποιότ.

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

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

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

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

Σηµείωση Η συσκευή HP Officejet J3500 υποστηρίζει ασπρόµαυρα αντίγραφα
µόνο σε απλό χαρτί.

Για να αλλάξετε τη ρύθµιση της ποιότητας αντιγραφής από τον πίνακα ελέγχου
1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
2. Τοποθετήστε τα πρωτότυπό σας στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων, µε την πλευρά

εκτύπωσης προς τα κάτω.
Τοποθετήστε τις σελίδες έτσι ώστε να τροφοδοτείται πρώτα το πάνω µέρος του
εγγράφου.

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

4. Πατήστε ΕΝΑΡΞΗ ΑΝΤΙΓΡ. Ασπρόµαυρη ή ΕΝΑΡΞΗ ΑΝΤΙΓΡ. Έγχρωµη.

Αλλαγή µεγέθους πρωτοτύπου για προσαρµογή σε χαρτί
letter ή A4

Εάν η εικόνα ή το κείµενο του πρωτοτύπου γεµίζει ολόκληρο το φύλλο χωρίς περιθώρια,
χρησιµοποιήστε τη λειτουργία Προσαρµογή στη σελίδα ή Πλήρης σελίδα 91% για να
σµικρύνετε το πρωτότυπο και αποφύγετε την ανεπιθύµητη περικοπή κειµένου ή εικόνων
στις άκρες του φύλλου.
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Συµβουλή Μπορείτε ακόµα να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία Προσαρµογή στη
σελίδα για να µεγεθύνετε µια µικρή φωτογραφία για προσαρµογή στην εκτυπώσιµη
περιοχή µιας σελίδας πλήρους µεγέθους. Για να γίνει αυτό χωρίς να αλλαχθούν οι
αναλογίες του πρωτοτύπου ή χωρίς να περικοπούν τα άκρα, η συσκευή µπορεί να
αφήσει ένα ανοµοιόµορφο λευκό περιθώριο γύρω από τα άκρα του χαρτιού.

Σηµείωση Η συσκευή HP Officejet J3500 υποστηρίζει ασπρόµαυρα αντίγραφα
µόνο σε απλό χαρτί.

Για να αλλάξετε το µέγεθος ενός εγγράφου από τον πίνακα ελέγχου
1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
2. Τοποθετήστε τα πρωτότυπό σας στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων, µε την πλευρά

εκτύπωσης προς τα κάτω.
Τοποθετήστε τις σελίδες έτσι ώστε να τροφοδοτείται πρώτα το πάνω µέρος του
εγγράφου.

3. Στην περιοχή Αντιγραφή, πατήστε το κουµπί Σµίκρυνση/Μεγέθυνση.
4. Πατήστε , µέχρι να εµφανιστεί η επιλογή Πλήρης σελίδα 91%.
5. Πατήστε ΕΝΑΡΞΗ ΑΝΤΙΓΡ. Ασπρόµαυρη ή ΕΝΑΡΞΗ ΑΝΤΙΓΡ. Έγχρωµη.

Αντιγραφή εγγράφου µεγέθους legal σε χαρτί µεγέθους
letter

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

Σηµείωση Το ποσοστό σε αυτό το παράδειγµα, Legal > Ltr 72%, µπορεί να µην
ταιριάζει µε το ποσοστό που εµφανίζεται στην οθόνη.

Σηµείωση Η συσκευή HP Officejet J3500 υποστηρίζει ασπρόµαυρα αντίγραφα
µόνο σε απλό χαρτί.
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Για να αντιγράψετε ένα έγγραφο µεγέθους legal σε χαρτί µεγέθους letter από τον
πίνακα ελέγχου
1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
2. Τοποθετήστε το έγγραφο µεγέθους legal, µε την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω,

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

3. Στην περιοχή Αντιγραφή, πατήστε το κουµπί Σµίκρυνση/Μεγέθυνση.
4. Πατήστε το , µέχρι να εµφανιστεί η επιλογή Legal > Ltr 72%.
5. Πατήστε ΕΝΑΡΞΗ ΑΝΤΙΓΡ. Ασπρόµαυρη ή ΕΝΑΡΞΗ ΑΝΤΙΓΡ. Έγχρωµη.

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

Σηµείωση Η συσκευή HP Officejet J3500 υποστηρίζει ασπρόµαυρα αντίγραφα
µόνο σε απλό χαρτί.

Για να προσαρµόσετε την αντίθεση ενός αντιγράφου από τον πίνακα ελέγχου
1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
2. Τοποθετήστε τα πρωτότυπό σας στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων, µε την πλευρά

εκτύπωσης προς τα κάτω.
Τοποθετήστε τις σελίδες έτσι ώστε να τροφοδοτείται πρώτα το πάνω µέρος του
εγγράφου.

3. Στην περιοχή Αντιγραφή, πατήστε Μενού Αντιγραφή επανειληµµένα, έως ότου
εµφανιστεί η επιλογή Ανοιχτόχρ/σκουρ..

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

5. Πατήστε ΕΝΑΡΞΗ ΑΝΤΙΓΡ. Ασπρόµαυρη ή ΕΝΑΡΞΗ ΑΝΤΙΓΡ. Έγχρωµη.

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

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

Σηµείωση Η συσκευή HP Officejet J3500 υποστηρίζει ασπρόµαυρα αντίγραφα
µόνο σε απλό χαρτί.
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Για να αντιγράψετε ένα θολό έγγραφο από τον πίνακα ελέγχου
1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
2. Τοποθετήστε τα πρωτότυπό σας στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων, µε την πλευρά

εκτύπωσης προς τα κάτω.

Συµβουλή Για να αποφύγετε τη δηµιουργία γρατσουνιών ή άλλη βλάβη στις
πρωτότυπες φωτογραφίες σας, τοποθετήστε τη φωτογραφία σε µια διάφανη θήκη
φωτογραφιών πριν την τοποθετήσετε στον τροφοδότη.

3. Στην περιοχή Αντιγραφή, πατήστε Μενού Αντιγραφή επανειληµµένα, έως ότου
εµφανιστεί η επιλογή Βελτιώσεις.

4. Πατήστε , µέχρι να εµφανιστεί η ρύθµιση Κείµενο.
5. Πατήστε το ΕΝΑΡΞΗ ΑΝΤΙΓΡ. Ασπρόµαυρη ή το ΕΝΑΡΞΗ ΑΝΤΙΓΡ. Έγχρωµη.
Εάν εµφανιστεί ένα από τα παρακάτω, απενεργοποιήστε την επιλογή βελτίωσης
Κείµενο ενεργοποιώντας την επιλογή Φωτογραφικό χαρτί ή Κανένα:

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

ανοιχτό µέχρι µεσαίο γκρι χρώµα

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

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

ανοιχτό µέχρι µεσαίο γκρι χρώµα

Σηµείωση Η συσκευή HP Officejet J3500 υποστηρίζει ασπρόµαυρα αντίγραφα
µόνο σε απλό χαρτί.

Για να αντιγράψετε µια φωτογραφία µε υπερέκθεση από τον πίνακα ελέγχου
1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
2. Τοποθετήστε τα πρωτότυπό σας στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων, µε την πλευρά

εκτύπωσης προς τα κάτω.

Συµβουλή Για να αποφύγετε τη δηµιουργία γρατσουνιών ή άλλη βλάβη στις
πρωτότυπες φωτογραφίες σας, τοποθετήστε τη φωτογραφία σε µια διάφανη θήκη
φωτογραφιών πριν να την τοποθετήσετε στον τροφοδότη.

3. Στην περιοχή Αντιγραφή, πατήστε Μενού Αντιγραφή επανειληµµένα, έως ότου
εµφανιστεί η επιλογή Βελτιώσεις.
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4. Πατήστε , µέχρι να εµφανιστεί η ρύθµιση βελτίωσης Φωτογραφικό χαρτί.
5. Πατήστε ΕΝΑΡΞΗ ΑΝΤΙΓΡ. Έγχρωµη.

Ακύρωση εργασίας αντιγραφής
▲ Για να διακόψετε την αντιγραφή πατήστε Άκυρο στον πίνακα ελέγχου.
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5 Σάρωση
Μπορείτε να σαρώσετε πρωτότυπα και να τα στείλετε σε διάφορους προορισµούς, όπως
σε ένα φάκελο δικτύου ή σε ένα πρόγραµµα υπολογιστή. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε
τον πίνακα ελέγχου, το λογισµικό φωτογραφιών και απεικόνισης HP και προγράµµατα
συµβατά µε TWAIN και WIA σε έναν υπολογιστή.

Αυτή η ενότητα περιλαµβάνει τα παρακάτω θέµατα:

• Σάρωση πρωτοτύπου
• Σάρωση από πρόγραµµα συµβατό µε TWAIN ή WIA
• Επεξεργασία σαρωµένου πρωτοτύπου
• Αλλαγή ρυθµίσεων σάρωσης
• Ακύρωση εργασίας σάρωσης

Σάρωση πρωτοτύπου
Μπορείτε να ξεκινήσετε µια σάρωση από έναν υπολογιστή ή από τον πίνακα ελέγχου.

Σηµείωση Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε το λογισµικό HP Photosmart για
τη σάρωση µιας φωτογραφίας. Με αυτό το λογισµικό, µπορείτε να επεξεργαστείτε µια
σαρωµένη εικόνα και να δηµιουργήσετε ειδικές εργασίες χρησιµοποιώντας µια
σαρωµένη εικόνα. Για πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο σάρωσης από υπολογιστή
και µε θέµατα ρύθµισης, αλλαγής µεγέθους, περιστροφής, περικοπής και αύξησης
ευκρίνειας των σαρώσεων, δείτε την ηλεκτρονική Βοήθεια για το λογισµικό
HP Photosmart που συνοδεύει το λογισµικό.

Για να χρησιµοποιήσετε τις λειτουργίες σάρωσης, η συσκευή πρέπει να είναι
συνδεδεµένη στον υπολογιστή και ενεργοποιηµένη. Το λογισµικό του εκτυπωτή θα
πρέπει επίσης να είναι εγκατεστηµένο και να εκτελείται στον υπολογιστή πριν από τη
σάρωση. Για να επιβεβαιώσετε ότι το λογισµικό του εκτυπωτή εκτελείται σε υπολογιστή
µε Windows, αναζητήστε το εικονίδιο της συσκευής στο δίσκο του συστήµατος στην κάτω
δεξιά πλευρά της οθόνης, δίπλα στο ρολόι. Για να το επαληθεύσετε σε υπολογιστή µε
Mac OS, ανοίξτε τη ∆ιαχείριση συσκευών ΗΡ και κάντε κλικ στην επιλογή Σάρωση
εικόνας. Εάν διατίθεται σαρωτής, θα ανοίξει η εφαρµογή HP ScanPro. Εάν δεν υπάρχει
διαθέσιµος σαρωτής, εµφανίζεται ένα µήνυµα που σας ειδοποιεί ότι δεν βρέθηκε
σαρωτής.

Σηµείωση Εάν κλείσετε το εικονίδιο παρακολούθησης ψηφιακής απεικόνισης HP
στη γραµµή εργασιών των Windows, η συσκευή µπορεί να χάσει µέρος των
λειτουργιών σάρωσης και να εµφανιστεί το µήνυµα σφάλµατος Χωρίς σύνδεση. Εάν
συµβεί κάτι τέτοιο, µπορείτε να επαναφέρετε όλες τις λειτουργίες, πραγµατοποιώντας
επανεκκίνηση του υπολογιστή ή ανοίγοντας το λογισµικό HP Photosmart.

Σάρωση πρωτοτύπου σε ένα πρόγραµµα υπολογιστή
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα, εάν η συσκευή είναι απευθείας συνδεδεµένη σε
υπολογιστή µέσω καλωδίου USB.
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Όταν η σάρωση ολοκληρωθεί, ανοίγει το πρόγραµµα που έχετε επιλέξει και εµφανίζεται
το έγγραφο που έχετε σαρώσει.

Για να στείλετε µια σάρωση σε ένα πρόγραµµα σε υπολογιστή από το λογισµικό
φωτογραφιών και απεικόνισης HP
1. Στον υπολογιστή ανοίξτε το λογισµικό φωτογραφιών και απεικόνισης HP. Για

περισσότερες πληροφορίες δείτε Χρήση του λογισµικού φωτογραφιών και
απεικόνισης HP.

2. Για επιπλέον οδηγίες ανατρέξτε στη Βοήθεια στην οθόνη.

Αποστολή σάρωσης σε ένα πρόγραµµα υπολογιστή από τον πίνακα ελέγχου
1. Τοποθετήστε το πρωτότυπο στον αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων. Για περισσότερες

πληροφορίες, δείτε Τοποθέτηση πρωτοτύπων.
2. Πατήστε το κουµπί Μενού Σάρωση ή Σάρωση σε.
3. Πατήστε τα πλήκτρα µε τα βέλη για να επιλέξετε το πρόγραµµα που θέλετε να

χρησιµοποιήσετε (όπως το λογισµικό φωτογραφιών και απεικόνισης ΗΡ) και στη
συνέχεια πατήστε OK.

4. Πατήστε ΕΝΑΡΞΗ ΣΑΡΩΣΗΣ.

Σάρωση από πρόγραµµα συµβατό µε TWAIN ή WIA
Η συσκευή είναι συµβατή µε TWAIN και WIA και λειτουργεί µε προγράµµατα που
υποστηρίζουν συσκευές σάρωσης συµβατές µε TWAIN και WIA. Ενώ βρίσκεστε σε ένα
πρόγραµµα συµβατό µε TWAIN ή WIA, µπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη
λειτουργία σάρωσης και να σαρώσετε µια εικόνα απευθείας µέσα στο πρόγραµµα.

Το TWAIN υποστηρίζεται σε όλα τα λειτουργικά συστήµατα Windows και Mac OS.

Στα λειτουργικά συστήµατα Windows, το WIA υποστηρίζεται µόνο για απευθείας
συνδέσεις Windows XP και Windows Vista. Το WIA δεν υποστηρίζεται στα λειτουργικά
συστήµατα Mac OS.

Σάρωση από πρόγραµµα συµβατό µε TWAIN
Γενικά, ένα πρόγραµµα λογισµικού είναι συµβατό µε TWAIN, εάν διαθέτει µια εντολή
όπως Acquire (Λήψη), File Acquire (Λήψη αρχείου), Scan (Σάρωση), Import New
Object (Εισαγωγή νέου στοιχείου), Insert from (Εισαγωγή από) ή Scanner (Σαρωτής).
Εάν δεν είστε σίγουροι εάν το πρόγραµµα είναι συµβατό ή εάν δεν γνωρίζετε πώς
ονοµάζεται η εντολή, ανατρέξτε στην Βοήθεια ή στην τεκµηρίωση του προγράµµατος
λογισµικού.

Ξεκινήστε τη σάρωση µέσα από το πρόγραµµα που είναι συµβατό µε TWAIN. Για οδηγίες
σχετικά µε τις εντολές και τα βήµατα που θα χρησιµοποιήσετε, ανατρέξτε στην Βοήθεια
ή στην τεκµηρίωση του προγράµµατος λογισµικού.

Σηµείωση Εάν ξεκινήσετε µια σάρωση TWAIN, ενώ λαµβάνετε ένα φαξ, θα
εµφανιστεί ένα µήνυµα σφάλµατος και η σάρωση δεν θα εκτελεστεί. Περιµένετε έως
ότου λάβετε το φαξ και επανεκκινήστε τη σάρωση.

Σάρωση από πρόγραµµα συµβατό µε WIA
Γενικά, ένα πρόγραµµα λογισµικού είναι συµβατό µε WIA αν διαθέτει µια εντολή όπως
Picture/From Scanner or Camera (Εικόνα/Από σαρωτή ή φωτογραφική µηχανή) στο
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µενού Insert (Εισαγωγή) ή File (Αρχείο). Εάν δεν είστε σίγουροι εάν το πρόγραµµα είναι
συµβατό ή εάν δεν γνωρίζετε πώς ονοµάζεται η εντολή, ανατρέξτε στην Βοήθεια ή στην
τεκµηρίωση του προγράµµατος λογισµικού.

Ξεκινήστε τη σάρωση µέσα από το πρόγραµµα που είναι συµβατό µε WIA. Για οδηγίες
σχετικά µε τις εντολές και τα βήµατα που θα χρησιµοποιήσετε, ανατρέξτε στην Βοήθεια
ή στην τεκµηρίωση του προγράµµατος λογισµικού.

Επεξεργασία σαρωµένου πρωτοτύπου
Μπορείτε να επεξεργαστείτε µια σαρωµένη εικόνα χρησιµοποιώντας το λογισµικό
HP Photosmart. Επίσης, µπορείτε να επεξεργαστείτε ένα σαρωµένο έγγραφο
χρησιµοποιώντας το λογισµικό οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR).

Επεξεργασία σαρωµένης φωτογραφίας ή γραφικού
Μπορείτε να επεξεργαστείτε µια σαρωµένη φωτογραφία ή γραφικό χρησιµοποιώντας το
λογισµικό HP Photosmart. Χρησιµοποιήστε αυτό το λογισµικό για να ρυθµίσετε τη
φωτεινότητα, την αντίθεση, τον κορεσµό των χρωµάτων και άλλα. Μπορείτε επίσης να
περιστρέψετε την εικόνα χρησιµοποιώντας το λογισµικό HP Photosmart.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ηλεκτρονική Βοήθεια για το λογισµικό
HP Photosmart.

Επεξεργασία σαρωµένου εγγράφου από το λογισµικό οπτικής αναγνώρισης
χαρακτήρων (OCR)

Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το λογισµικό οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR)
για να εισαγάγετε σαρωµένο κείµενο στο πρόγραµµα επεξεργασίας κειµένου για
επεξεργασία. Αυτό σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε φαξ, επιστολές, αποκόµµατα
εφηµερίδων και πολλά άλλα έγγραφα.
Μπορείτε να καθορίσετε το πρόγραµµα επεξεργασίας κειµένου που θέλετε να
χρησιµοποιήσετε για επεξεργασία. Εάν δεν είναι παρόν ή ενεργό το εικονίδιο του
επεξεργαστή κειµένου, είτε δεν έχετε εγκατεστηµένη στον υπολογιστή σας εφαρµογή
επεξεργασίας κειµένου είτε το λογισµικό του σαρωτή δεν αναγνώρισε την εφαρµογή κατά
την εγκατάστασή του. Για πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο δηµιουργίας σύνδεσης µε
το πρόγραµµα επεξεργασίας κειµένου, ανατρέξτε στην Βοήθεια στην οθόνη του
λογισµικού φωτογραφιών και απεικόνισης HP.

Το λογισµικό OCR δεν υποστηρίζει σάρωση έγχρωµου κειµένου. Το έγχρωµο κείµενο
µετατρέπεται πάντα σε ασπρόµαυρο προτού σταλεί στο OCR. Συνεπώς, όλο το κείµενο
του τελικού εγγράφου είναι ασπρόµαυρο, ανεξάρτητα από το αρχικό χρώµα.

Εξαιτίας της πολυπλοκότητας ορισµένων προγραµµάτων επεξεργασίας κειµένου και της
αλληλεπίδρασής τους µε τη συσκευή, είναι προτιµότερο µερικές φορές να κάνετε σάρωση
στο Wordpad (ένα βοηθητικό πρόγραµµα των Windows) και στη συνέχεια να αποκόψετε
και να επικολλήστε το κείµενο στο πρόγραµµα επεξεργασίας κειµένου που προτιµάτε.
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Αλλαγή ρυθµίσεων σάρωσης

Για να αλλάξετε ρυθµίσεις σάρωσης
• ∆ιαχείριση συσκευών ΗΡ (Mac OS): Εκκινήστε τη ∆ιαχείριση συσκευών ΗΡ,

κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες και ρυθµίσεις και επιλέξτε Προτιµήσεις
σάρωσης από την αναπτυσσόµενη λίστα.

• Windows: Ανοίξτε το λογισµικό της συσκευής, επιλέξτε Ρυθµίσεις, Ρυθµίσεις και
προτιµήσεις σάρωσης και, στη συνέχεια, επιλέξτε από τις διαθέσιµες επιλογές.

Ακύρωση εργασίας σάρωσης
▲ Πατήστε Άκυρο στον πίνακα ελέγχου.

Κεφάλαιο 5

52 Σάρωση



6 Φαξ
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για να στείλετε και να λάβετε φαξ, ακόµα και
έγχρωµα. Μπορείτε να προγραµµατίσετε την αποστολή φαξ σε µεταγενέστερο χρόνο και
να ρυθµίσετε αριθµούς γρήγορης κλήσης για γρήγορη και εύκολη αποστολή φαξ σε
συχνά χρησιµοποιούµενους αριθµούς. Από τον πίνακα ελέγχου µπορείτε επίσης να
ρυθµίσετε έναν αριθµό επιλογών φαξ, όπως την ανάλυση και την αντίθεση φωτεινότητας
και σκουρότητας στα φαξ που στέλνετε.

Εάν η συσκευή συνδέεται απευθείας σε υπολογιστή, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το
λογισµικό φωτογραφιών και απεικόνισης ΗΡ για να εκτελέσετε διαδικασίες φαξ που δεν
είναι διαθέσιµες από τον πίνακα ελέγχου της συσκευής. Για περισσότερες πληροφορίες,
δείτε Χρήση του λογισµικού φωτογραφιών και απεικόνισης HP.

Σηµείωση Πριν ξεκινήσετε την αποστολή φαξ, βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθµίσει σωστά
τη συσκευή για λειτουργία φαξ. Ενδέχεται να έχετε ήδη κάνει κάτι τέτοιο ως τµήµα της
αρχικής ρύθµισης χρησιµοποιώντας είτε τον πίνακα ελέγχου είτε το λογισµικό που
συνόδευε τη συσκευή. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι το φαξ έχει ρυθµιστεί σωστά
εκτελώντας τη δοκιµή ρύθµισης του φαξ από τον πίνακα ελέγχου. Για να εκτελέσετε
τον έλεγχο του φαξ, πατήστε Ρύθµιση, επιλέξτε Εργαλεία, Επιλέξτε Εκτέλεση
ελέγχου φαξ και έπειτα πατήστε OK.

Αυτή η ενότητα περιλαµβάνει τα παρακάτω θέµατα:

• Αποστολή φαξ
• Λήψη φαξ
• Αλλαγή ρυθµίσεων φαξ
• Φαξ µέσω του internet
• Έλεγχος ρύθµισης φαξ
• Χρήση αναφορών
• Ακύρωση φαξ

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

• Αποστολή τυπικού φαξ
• Μη αυτόµατη αποστολή φαξ από τηλέφωνο
• Αποστολή φαξ µε τη λειτουργία παρακολούθησης κλήσης
• Αποστολή φαξ από τη µνήµη
• Προγραµµατισµός φαξ για αποστολή αργότερα
• Αποστολή φαξ σε πολλούς παραλήπτες
• Αποστολή έγχρωµου πρωτοτύπου ή φαξ µε φωτογραφία
• Αλλαγή ανάλυσης φαξ και των ρυθµίσεων Ανοιχτόχρ/σκουρ.
• Αποστολή φαξ στη λειτουργία διόρθωσης σφάλµατος
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Αποστολή τυπικού φαξ
Μπορείτε εύκολα να στείλετε ένα µονοσέλιδο ή πολυσέλιδο ασπρόµαυρο φαξ
χρησιµοποιώντας τον πίνακα ελέγχου.

Σηµείωση Εάν χρειάζεστε έντυπη επιβεβαίωση ότι η αποστολή των φαξ σας
πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία, ενεργοποιήστε την επιβεβαίωση φαξ πριν από την
αποστολή φαξ.

Συµβουλή Μπορείτε επίσης να στείλετε ένα φαξ µε µη αυτόµατο τρόπο από ένα
τηλέφωνο ή χρησιµοποιώντας τη λειτουργία παρακολούθησης κλήσης. Αυτές οι
λειτουργίες σάς επιτρέπουν να ελέγξετε το ρυθµό που πραγµατοποιούνται οι κλήσεις.
Επίσης είναι χρήσιµες, όταν θέλετε να χρησιµοποιήσετε µια κάρτα κλήσης για τη
χρέωση της κλήσης και πρέπει να αποκριθείτε στις ειδοποιήσεις τόνων κατά την
κλήση.

Για να στείλετε ένα τυπικό φαξ από τον πίνακα ελέγχου
1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα. Για πρόσθετες πληροφορίες δείτε Τοποθέτηση

πρωτοτύπων.
2. Εισαγάγετε τον αριθµό φαξ χρησιµοποιώντας το πληκτρολόγιο, πατήστε Γρήγορη

κλήση ή ένα κουµπί γρήγορης κλήσης ενός πατήµατος για να επιλέξετε µια γρήγορη
κλήση ή πατήστε Επανάκληση/παύση για επανάκληση του τελευταίου κληθέντος
αριθµού.

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

3. Πατήστε ΕΝΑΡΞΗ ΦΑΞ Ασπρόµαυρο.
Εάν η συσκευή ανιχνεύσει πρωτότυπο τοποθετηµένο στον αυτόµατο
τροφοδότη εγγράφων, στέλνει το έγγραφο στον αριθµό που έχετε εισαγάγει.

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

Μη αυτόµατη αποστολή φαξ από τηλέφωνο
Η µη αυτόµατη αποστολή φαξ σας δίνει τη δυνατότητα να καλέσετε και να συνοµιλήσετε
µε τον παραλήπτη πριν στείλετε το φαξ. Αυτό είναι χρήσιµο εάν θέλετε να ενηµερώσετε
τον παραλήπτη ότι θα στείλετε φαξ, πριν την αποστολή. Όταν στέλνετε ένα φαξ µε µη
αυτόµατο τρόπο, µπορείτε να ακούσετε τόνους κλήσης, τηλεφωνικές ειδοποιήσεις ή
άλλους ήχους µέσα από τη συσκευή του τηλεφώνου. Αυτό σας διευκολύνει να
χρησιµοποιήσετε µια κάρτα κλήσης για να στείλετε το φαξ σας.

Ανάλογα µε τον τρόπο που ο παραλήπτης έχει ρυθµίσει τη συσκευή φαξ που διαθέτει,
στην κλήση µπορεί να απαντήσει ο παραλήπτης ή η συσκευή φαξ. Εάν στην κλήση
απαντήσει ο παραλήπτης, µπορείτε να µιλήσετε µαζί του πριν στείλετε το φαξ. Εάν στην
κλήση απαντήσει η συσκευή φαξ, µπορείτε να στείλετε το φαξ απευθείας όταν ακούσετε
τους τόνους φαξ από τη συσκευή λήψης του φαξ.

Σηµείωση Ο εκτυπωτής HP Officejet J3500 υποστηρίζει µόνο ασπρόµαυρα φαξ.
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Για να στείλετε ένα φαξ µε µη αυτόµατο τρόπο από τηλέφωνο
1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα. Για πρόσθετες πληροφορίες δείτε Τοποθέτηση

πρωτοτύπου στον αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων (ADF).
2. Εισαγάγετε τον αριθµό χρησιµοποιώντας το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου που είναι

συνδεδεµένο στη συσκευή.

Σηµείωση Κατά τη µη αυτόµατη αποστολή ενός φαξ, µην χρησιµοποιείτε το
πληκτρολόγιο του πίνακα ελέγχου της συσκευής. Πρέπει να χρησιµοποιήσετε το
πληκτρολόγιο του τηλεφώνου σας για να καλέσετε τον αριθµό του' παραλήπτη.

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

Σηµείωση Εάν στην κλήση απαντήσει η συσκευή φαξ, θα ακούσετε τόνους φαξ.
Εκτελέστε το επόµενο βήµα για τη µετάδοση του φαξ.

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

Σηµείωση Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε Send Fax (Αποστολή φαξ) και πατήστε
ΕΝΑΡΞΗ ΦΑΞ Ασπρόµαυρο ή ΕΝΑΡΞΗ ΦΑΞ Έγχρωµο ξανά.

Εάν πριν από την αποστολή του φαξ µιλήσετε µε τον παραλήπτη, πληροφορήστε τον
ότι πρέπει να πατήσει Έναρξη στη συσκευή του φαξ του µόλις ακούσει τόνους φαξ.
Η γραµµή τηλεφώνου θα είναι αθόρυβη κατά τη µετάδοση του φαξ. Σε αυτό το σηµείο
µπορείτε να κλείσετε το τηλέφωνο. Εάν θέλετε να συνοµιλήσετε και άλλο µε τον
παραλήπτη, παραµείνετε στη γραµµή µέχρι να ολοκληρωθεί η µετάδοση του φαξ.

Αποστολή φαξ µε µη αυτόµατο τρόπο από τηλέφωνο µε το συνδεδεµένο
ακουστικό
1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα µε την τυπωµένη πλευρά προς τα κάτω και το πάνω

µέρος στη µέση του δίσκου του τροφοδότη εγγράφων.
2. Σηκώστε το ακουστικό που είναι συνδεδεµένο στο HP All-in-One και σχηµατίστε τον

αριθµό στο πληκτρολόγιο του πίνακα ελέγχου.
3. Εάν ο παραλήπτης σηκώσει το τηλέφωνο, µπορείτε να συνοµιλήσετε µαζί του πριν

στείλετε το φαξ.

Σηµείωση Εάν στην κλήση απαντήσει η συσκευή φαξ, θα ακούσετε τόνους φαξ.
Εκτελέστε το επόµενο βήµα για τη µετάδοση του φαξ.

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

Σηµείωση Εάν σας ζητηθεί, πατήστε 1 για να επιλέξετε Send Fax (Αποστολή
φαξ) και κατόπιν πατήστε ΕΝΑΡΞΗ ΦΑΞ Ασπρόµαυρο ή ΕΝΑΡΞΗ ΦΑΞ
Έγχρωµο ξανά.

Εάν πριν την αποστολή του φαξ µιλήσετε µε τον παραλήπτη, πληροφορήστε τον ότι
πρέπει να πατήσει Έναρξη στη συσκευή του φαξ του µόλις ακούσει τόνους φαξ.
Η γραµµή τηλεφώνου δεν παράγει ήχο όσο µεταδίδεται το φαξ. Σε αυτό το σηµείο,
µπορείτε να κλείσετε το τηλέφωνο. Εάν θέλετε να συνεχίσετε να µιλάτε µε τον
παραλήπτη, παραµείνετε στη γραµµή µέχρι να ολοκληρωθεί η µετάδοση του φαξ.
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Αποστολή φαξ µε τη λειτουργία παρακολούθησης κλήσης
Η παρακολούθηση κλήσης σάς δίνει τη δυνατότητα να καλέσετε έναν αριθµό από τον
πίνακα ελέγχου, όπως θα τον καλούσατε από ένα τυπικό τηλέφωνο. Όταν αποστέλλετε
ένα φαξ χρησιµοποιώντας τη λειτουργία παρακολούθησης κλήσης, µπορείτε να ακούσετε
τόνους κλήσης, τηλεφωνικές ειδοποιήσεις ή άλλους ήχους µέσα από τα ηχεία της
συσκευής. Έτσι µπορείτε να αποκρίνεστε στις προτροπές κατά την κλήση και να ελέγχετε
το ρυθµό της κλήσης.

Συµβουλή Εάν δεν εισαγάγετε τον κωδικό ΡΙΝ της κάρτας κλήσης έγκαιρα, η
συσκευή ενδέχεται να αρχίσει την παραγωγή τόνων φαξ πολύ γρήγορα και, κατά
συνέπεια, ο κωδικός PIN της κάρτας σας δεν θα αναγνωριστεί από την υπηρεσία
κάρτας κλήσης. Εάν συµβεί αυτό, µπορείτε να δηµιουργήσετε µια καταχώρηση
γρήγορης κλήσης, για να αποθηκεύσετε τον κωδικό PIN της κάρτας κλήσης σας.

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

Σηµείωση Ο εκτυπωτής HP Officejet J3500 υποστηρίζει µόνο ασπρόµαυρα φαξ.

Για να στείλετε ένα φαξ χρησιµοποιώντας την παρακολούθηση κλήσης από τον
πίνακα ελέγχου
1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα. Για πρόσθετες πληροφορίες δείτε Τοποθέτηση

πρωτοτύπου στον αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων (ADF).
2. Πατήστε ΕΝΑΡΞΗ ΦΑΞ Ασπρόµαυρο ή ΕΝΑΡΞΗ ΦΑΞ Έγχρωµο.

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

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

4. Ακολουθήστε τα µηνύµατα που µπορεί να εµφανιστούν.

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

Το φαξ αποστέλλεται όταν απαντήσει η συσκευή φαξ του παραλήπτη.

Αποστολή φαξ από τη µνήµη
Μπορείτε να σαρώσετε ένα ασπρόµαυρο φαξ στη µνήµη και στη συνέχεια το φαξ από τη
µνήµη. Αυτή η δυνατότητα είναι χρήσιµη εάν ο αριθµός φαξ που προσπαθείτε να καλέσετε
είναι απασχοληµένος ή προσωρινά µη διαθέσιµος. Η συσκευή σαρώνει τα πρωτότυπα
στη µνήµη και τα στέλνει µε φαξ όταν µπορεί να συνδεθεί µε τη συσκευή λήψης φαξ. Αφού
η συσκευή σαρώσει τις σελίδες στη µνήµη, µπορείτε αµέσως να αφαιρέσετε τα
πρωτότυπα από το δίσκο τροφοδοσίας εγγράφων.

Σηµείωση Από τη µνήµη µπορείτε να στείλετε µόνο ασπρόµαυρο φαξ.
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Για να στείλετε φαξ από τη µνήµη
1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπά σας στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων, µε την πλευρά

εκτύπωσης προς τα κάτω.
2. Στην περιοχή Φαξ, πατήστε Μενού Φαξ.

Εµφανίζεται το µήνυµα Εισαγωγή αριθµού.
3. Εισαγάγετε τον αριθµό φαξ χρησιµοποιώντας το πληκτρολόγιο, πατήστε Γρήγορη

κλήση ή ένα κουµπί γρήγορης κλήσης ενός πατήµατος για να επιλέξετε µια γρήγορη
κλήση ή πατήστε Επανάκληση/παύση για επανάκληση του τελευταίου κληθέντος
αριθµού.

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

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

6. Πατήστε ΕΝΑΡΞΗ ΦΑΞ Ασπρόµαυρο.
Η συσκευή σαρώνει τα πρωτότυπα στη µνήµη και στέλνει το φαξ, όταν η συσκευή
λήψης φαξ είναι διαθέσιµη.

Προγραµµατισµός φαξ για αποστολή αργότερα
Μπορείτε να προγραµµατίσετε να σταλεί ένα ασπρόµαυρο φαξ εντός των επόµενων 24
ωρών. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να στείλετε για παράδειγµα ένα ασπρόµαυρο φαξ
αργά το βράδυ, όταν οι γραµµές τηλεφώνου δεν είναι απασχοληµένες ή όταν οι
τηλεφωνικές χρεώσεις είναι χαµηλότερες. Η συσκευή αποστέλλει αυτόµατα το φαξ την
καθορισµένη ώρα.

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

Σηµείωση Λόγω περιορισµών της µνήµης, µπορείτε να στείλετε µόνο ασπρόµαυρα
φαξ.

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

εκτύπωσης προς τα κάτω.
2. Στην περιοχή Φαξ, πατήστε Μενού Φαξ επανειληµµένως µέχρι να εµφανιστεί η

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

συνέχεια πατήστε το κουµπί OK.
4. Εισαγάγετε την ώρα αποστολής χρησιµοποιώντας το αριθµητικό πληκτρολόγιο και

πατήστε OK. Στην προτροπή πατήστε 1 για ΠΜ ή 2 για ΜΜ.
5. Εισαγάγετε τον αριθµό φαξ χρησιµοποιώντας το πληκτρολόγιο, πατήστε Γρήγορη

κλήση ή ένα κουµπί γρήγορης κλήσης µε ένα πάτηµα για να επιλέξετε µια γρήγορη
κλήση ή πατήστε Επανάκληση/παύση για επανάκληση του τελευταίου κληθέντος
αριθµού.

6. Πατήστε ΕΝΑΡΞΗ ΦΑΞ Ασπρόµαυρο.
Η συσκευή σαρώνει όλες τις σελίδες και η προγραµµατισµένη ώρα εµφανίζεται στην
οθόνη. Η αποστολή του φαξ γίνεται την προγραµµατισµένη ώρα.
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Για να ακυρώσετε ένα προγραµµατισµένο φαξ
1. Στην περιοχή Φαξ, πατήστε Μενού Φαξ επανειληµµένως µέχρι να εµφανιστεί η

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

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

3. Πατήστε 1 για να επιλέξετε Ναι.

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

Αποστολή φαξ σε πολλούς παραλήπτες
Αυτή η ενότητα περιλαµβάνει τα παρακάτω θέµατα:

• Αποστολή φαξ σε πολλούς παραλήπτες από τον πίνακα ελέγχου
• Αποστολή φαξ σε πολλούς παραλήπτες από το λογισµικό HP Photosmart Studio

(Mac OS)

Αποστολή φαξ σε πολλούς παραλήπτες από τον πίνακα ελέγχου
Μπορείτε να στείλετε ένα φαξ σε πολλούς παραλήπτες χωρίς να ορίσετε οµάδα
γρήγορων κλήσεων.

Σηµείωση Η λίστα παραληπτών που ορίζετε για το συγκεκριµένο φαξ δεν
αποθηκεύεται και διατίθεται µόνο για αποστολή ασπρόµαυρων φαξ. Εάν σκοπεύετε
να στείλετε άλλα φαξ στην ίδια λίστα παραληπτών, θα πρέπει να δηµιουργήσετε µια
λίστα οµάδας γρήγορων κλήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε Ρύθµιση
αριθµών φαξ ως καταχωρήσεις ή οµάδες γρήγορης κλήσης

Αποστολή φαξ σε πολλούς παραλήπτες χωρίς γρήγορη κλήση οµάδας
1. Πατήστε Μενού Φαξ και επιλέξτε Μετάδοση φαξ.
2. Εισαγάγετε ένα αριθµό φαξ χρησιµοποιώντας το πληκτρολόγιο ή πατήστε τα πλήκτρα

µε τα βέλη, για να αποκτήσετε πρόσβαση στις γρήγορες κλήσεις.

Σηµείωση Μπορείτε να προσθέσετε µέχρι 20 αριθµούς φαξ.

3. Πατήστε ΕΝΑΡΞΗ ΦΑΞ Ασπρόµαυρο.
4. Όταν σας ζητηθεί, τοποθετήστε τα πρωτότυπα µε την πλευρά εκτύπωσης προς τα

πάνω και το επάνω µέρος πρώτο στο κέντρο του δίσκου του τροφοδότη εγγράφων.
Για πρόσθετες πληροφορίες δείτε Τοποθέτηση πρωτοτύπου στον αυτόµατο
τροφοδότη εγγράφων (ADF).

5. Πατήστε ΕΝΑΡΞΗ ΦΑΞ Ασπρόµαυρο ξανά.
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Μπορείτε να στείλετε ένα φαξ ταυτόχρονα σε πολλούς παραλήπτες οµαδοποιώντας
µεµονωµένες καταχωρήσεις γρήγορης κλήσης σε καταχωρήσεις οµάδας γρήγορων
κλήσεων.

Αποστολή φαξ σε πολλούς παραλήπτες µε γρήγορη κλήση οµάδας
1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπά σας στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων, µε την πλευρά

εκτύπωσης προς τα κάτω.
2. Πατήστε επανειληµµένα Γρήγορη κλήση, µέχρι να εµφανιστεί η κατάλληλη

καταχώρηση οµάδας γρήγορων κλήσεων.

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

3. Πατήστε ΕΝΑΡΞΗ ΦΑΞ Ασπρόµαυρο.
Εάν η συσκευή ανιχνεύσει πρωτότυπο τοποθετηµένο στον αυτόµατο τροφοδότη
εγγράφων, στέλνει το έγγραφο σε κάθε αριθµό στην καταχώρηση οµάδας γρήγορων
κλήσεων.

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

Αποστολή φαξ σε πολλούς παραλήπτες από το λογισµικό HP Photosmart Studio
(Mac OS)

Αποστολή φαξ σε πολλούς παραλήπτες από το λογισµικό
1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπά σας στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων, µε την πλευρά

εκτύπωσης προς τα κάτω.
2. Επιλέξτε HP Device Manager από το Dock.

Εµφανίζεται το παράθυρο HP Device Manager (∆ιαχείριση συσκευών HP).
3. Στο αναδυόµενο µενού Devices (Συσκευές), επιλέξτε HP All-in-One και µετά κάντε

διπλό κλικ στην επιλογή Send Fax (Αποστολή φαξ).
Εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Print (Εκτύπωση).

4. Στο αναδυόµενο µενού Printer (Εκτυπωτής), επιλέξτε HP All-in-One (Fax).
5. Από το αναδυόµενο µενού επιλέξτε Fax Recipients (Παραλήπτες φαξ).
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6. Εισάγετε τις πληροφορίες παραλήπτη και µετά κάντε κλικ στην επιλογή Add to
Recipients (Προσθήκη στους παραλήπτες).

Σηµείωση Μπορείτε επίσης να προσθέσετε παραλήπτες από τον Τηλεφωνικό
κατάλογο ή από το Βιβλίο ∆ιευθύνσεων. Για να επιλέξετε έναν παραλήπτη από
το Βιβλίο διευθύνσεων, κάντε κλικ στην επιλογή Open Address Book (Άνοιγµα
βιβλίου διευθύνσεων) και µετά µεταφέρετε και αποθέστε τον παραλήπτη στην
περιοχή Fax Recipients (Παραλήπτες φαξ).

7. Συνεχίστε την εισαγωγή παραληπτών κάνοντας κλικ στην επιλογή Add to
Recipients (Προσθήκη στους παραλήπτες) για τον καθένα, µέχρι όλοι οι παραλήπτες
που θέλετε να εµφανιστούν στη λίστα παραληπτών (Recipient List).

8. Κάντε κλικ στο Send Fax Now (Αποστολή φαξ τώρα)

Αποστολή έγχρωµου πρωτοτύπου ή φαξ µε φωτογραφία
(µόνο στο HP Officejet J3600)

Μπορείτε να στείλετε φαξ µε έγχρωµα πρωτότυπα ή φωτογραφίες από τη συσκευή. Εάν
η συσκευή σας αντιληφθεί ότι η συσκευή φαξ του παραλήπτη υποστηρίζει µόνο
ασπρόµαυρα φαξ, στέλνει το φαξ ασπρόµαυρα.
Η HP συνιστά να χρησιµοποιείτε µόνο έγχρωµα πρωτότυπα για την αποστολή έγχρωµων
φαξ.

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

εκτύπωσης προς τα κάτω.
2. Στην περιοχή Φαξ, πατήστε Μενού Φαξ.

Εµφανίζεται το µήνυµα Εισαγωγή αριθµού.
3. Εισαγάγετε τον αριθµό φαξ χρησιµοποιώντας το πληκτρολόγιο, πατήστε Γρήγορη

κλήση ή ένα κουµπί γρήγορης κλήσης ενός πατήµατος για να επιλέξετε µια γρήγορη
κλήση ή πατήστε Επανάκληση/παύση για επανάκληση του τελευταίου κληθέντος
αριθµού.

4. Πατήστε ΕΝΑΡΞΗ ΦΑΞ Έγχρωµο.
Εάν η συσκευή ανιχνεύσει πρωτότυπο τοποθετηµένο στον αυτόµατο τροφοδότη
εγγράφων, στέλνει το έγγραφο στον αριθµό που έχετε εισαγάγει.

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

Αλλαγή ανάλυσης φαξ και των ρυθµίσεων Ανοιχτόχρ/σκουρ.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθµίσεις Ανάλυση και Ανοιχτόχρ/σκουρ. για έγγραφα που
αποστέλλετε µε φαξ.
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Σηµείωση Οι ρυθµίσεις αυτές δεν επηρεάζουν τις ρυθµίσεις αντιγραφής. Οι
ρυθµίσεις ανάλυσης και ανοιχτόχρωµου/σκουρόχρωµου για την αντιγραφή
ρυθµίζονται ανεξάρτητα από τις ρυθµίσεις ανάλυσης και ανοιχτόχρωµου/
σκουρόχρωµου για τη λειτουργία φαξ. Επίσης, οι ρυθµίσεις που αλλάζετε από τον
πίνακα ελέγχου δεν επηρεάζουν τα φαξ που στέλνετε από τον υπολογιστή σας.

Αυτή η ενότητα περιλαµβάνει τα παρακάτω θέµατα:

• Αλλαγή ανάλυσης φαξ
• Αλλάξτε τη ρύθµιση Ανοιχτόχρ/σκουρ.
• Ορισµός νέων προεπιλεγµένων ρυθµίσεων

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

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

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

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

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

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

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

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

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

εκτύπωσης προς τα επάνω.
2. Στην περιοχή Φαξ, πατήστε Μενού Φαξ.

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

4. Στην περιοχή Φαξ, πατήστε Μενού Φαξ επανειληµµένα, έως ότου εµφανιστεί η
επιλογή Ανάλυση.

5. Πατήστε  για να τονίσετε µια ρύθµιση ανάλυσης και στη συνέχεια πατήστε OK.
6. Πατήστε ΕΝΑΡΞΗ ΦΑΞ Ασπρόµαυρο.

Εάν η συσκευή ανιχνεύσει πρωτότυπο τοποθετηµένο στον αυτόµατο τροφοδότη
εγγράφων, στέλνει το έγγραφο στον αριθµό που έχετε εισαγάγει.

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

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

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

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

εκτύπωσης προς τα επάνω.
2. Στην περιοχή Φαξ, πατήστε Μενού Φαξ.

Θα εµφανιστεί το µήνυµα Εισαγωγή αριθµού.
3. Εισαγάγετε τον αριθµό φαξ χρησιµοποιώντας το πληκτρολόγιο, πατήστε Γρήγορη

κλήση ή ένα κουµπί γρήγορης κλήσης ενός πατήµατος για να επιλέξετε µια γρήγορη
κλήση ή πατήστε Επανάκληση/παύση για επανάκληση του τελευταίου κληθέντος
αριθµού.

4. Στην περιοχή Φαξ, πατήστε Μενού Φαξ επανειληµµένα, έως ότου εµφανιστεί το
Ανοιχτόχρ/σκουρ..

5. Πατήστε  για να κάνετε το φαξ πιο ανοιχτό ή  για να το κάνετε πιο σκούρο και, στη
συνέχεια, πατήστε OK.
Ο δείκτης µετακινείται προς τα αριστερά ή τα δεξιά καθώς πατάτε το αντίστοιχο
κουµπί βέλους.

6. Πατήστε ΕΝΑΡΞΗ ΦΑΞ Ασπρόµαυρο.
Εάν η συσκευή ανιχνεύσει πρωτότυπο τοποθετηµένο στον αυτόµατο τροφοδότη
εγγράφων, στέλνει το έγγραφο στον αριθµό που έχετε εισαγάγει.

Ορισµός νέων προεπιλεγµένων ρυθµίσεων
Μπορείτε να αλλάξετε την προεπιλεγµένη τιµή για τις ρυθµίσεις Ανάλυση και Ανοιχτόχρ/
σκουρ. µέσω του πίνακα ελέγχου.
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Για να ορίσετε νέες προεπιλεγµένες ρυθµίσεις από τον πίνακα ελέγχου
1. Πραγµατοποιήστε αλλαγές στις ρυθµίσεις Ανάλυση και Ανοιχτόχρ/σκουρ..
2. Στην περιοχή Φαξ, πατήστε Μενού Φαξ επανειληµµένως µέχρι να εµφανιστεί η

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

OK.

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

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

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

• Η ρύθµιση Ταχύτητα φαξ γίνεται αυτόµατα Μεσαία.
• ∆εν θα µπορείτε πλέον να στείλετε ή να λάβετε φαξ έγχρωµα.

Για να αλλάξετε τη ρύθµιση λειτουργίας διόρθωσης σφάλµατος από τον πίνακα
ελέγχου
1. Πατήστε Ρύθµιση.
2. Πατήστε 5 και στη συνέχεια 6.

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

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

Λήψη φαξ
Η συσκευή µπορεί να λάβει φαξ αυτόµατα ή µη αυτόµατα. Εάν απενεργοποιήσετε την
επιλογή Αυτόµατη απάντηση, θα πρέπει να λαµβάνετε τα φαξ µη αυτόµατα. Εάν
ενεργοποιήσετε την επιλογή Αυτόµατη απάντηση (προεπιλεγµένη ρύθµιση), η συσκευή
απαντά αυτόµατα τις εισερχόµενες κλήσεις και λαµβάνει φαξ µετά τον αριθµό των χτύπων
που καθορίζονται στη ρύθµιση Αριθµός κτύπων πριν την απάντ.. (Η προεπιλεγµένη
ρύθµιση Αριθµός κτύπων πριν την απάντ. είναι πέντε κτύποι.)
Εάν λάβετε φαξ µεγέθους legal και η συσκευή δεν είναι ρυθµισµένη να χρησιµοποιεί χαρτί
µεγέθους legal, η συσκευή πραγµατοποιεί σµίκρυνση του φαξ, ώστε να προσαρµοστεί
στο χαρτί που είναι τοποθετηµένο. Εάν έχετε απενεργοποιήσει τη λειτουργία Αυτόµατη
σµίκρυνση, η συσκευή εκτυπώνει το φαξ σε δύο σελίδες.
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Σηµείωση Ο εκτυπωτής HP Officejet J3500 µπορεί να λαµβάνει µόνο ασπρόµαυρα
φαξ.

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

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

Σηµείωση Μπορείτε να σηκώσετε το ακουστικό για να µιλήσετε ή για να ακούσετε
τόνους φαξ.

Μπορείτε να λάβετε φαξ µη αυτόµατα από ένα τηλέφωνο το οποίο είναι:

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

Σηµείωση Ο εκτυπωτής HP Officejet J3500 µπορεί να λαµβάνει µόνο ασπρόµαυρα
φαξ.

Για να λάβετε φαξ µε µη αυτόµατο τρόπο
1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ενεργοποιηµένη και έχετε τοποθετήσει χαρτί στο

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

να είναι δυνατή η απάντηση σε εισερχόµενες κλήσεις, προτού απαντήσει η συσκευή.
Ή απενεργοποιήστε τη ρύθµιση Αυτόµατη απάντηση έτσι, ώστε η συσκευή να µην
απαντά αυτόµατα σε εισερχόµενες κλήσεις.

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

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

ελέγχου.
β. Όταν σάς ζητηθεί, επιλέξτε Λήψη φαξ.
γ. Όταν η συσκευή αρχίσει τη λήψη του φαξ, µπορείτε να κλείσετε το τηλέφωνο ή

να παραµείνετε στη γραµµή. Η τηλεφωνική γραµµή είναι αθόρυβη κατά τη
διάρκεια µετάδοσης φαξ.
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Ρύθµιση εφεδρικής λήψης φαξ
Ανάλογα µε την προτίµησή σας και τις απαιτήσεις ασφαλείας, µπορείτε να ρυθµίσετε η
συσκευή, ώστε να αποθηκεύει όλα τα φαξ που λαµβάνει, µόνο τα φαξ που λαµβάνει, όσο
η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση σφάλµατος, ή κανένα από τα φαξ που λαµβάνει.

∆ιατίθενται οι παρακάτω λειτουργίες Εφεδρική λήψη φαξ:

Αναµµένες Η προεπιλεγµένη ρύθµιση. Όταν η λειτουργία Εφεδρική λήψη φαξ είναι
Αναµµένες , η συσκευή αποθηκεύει όλα τα φαξ που λαµβάνει στη µνήµη.
Αυτό σας επιτρέπει να εκτυπώσετε ξανά έως και οχτώ από τα πιο
πρόσφατα εκτυπωµένα φαξ που είναι αποθηκευµένα στη µνήµη.

Σηµείωση Όταν η µνήµη της συσκευής είναι περιορισµένη, η συσκευή
διαγράφει τα παλιότερα εκτυπωµένα φαξ κατά τη λήψη των νέων. Εάν η
µνήµη γεµίσει µε µη εκτυπωµένα φαξ, η συσκευή σταµατά να απαντά σε
εισερχόµενες κλήσεις φαξ.

Σηµείωση Εάν λάβετε ένα υπερβολικά µεγάλο φαξ, όπως µια
φωτογραφία µε πολλές λεπτοµέρειες, ενδέχεται να µην αποθηκευτεί στη
µνήµη λόγω περιορισµών µνήµης.

Μόνο σε
περ.σφάλµ.

Αναγκάζει τη συσκευή να αποθηκεύσει φαξ στη µνήµη µόνο, εάν υπάρχει
κατάσταση σφάλµατος που εµποδίζει τη συσκευή να εκτυπώσει τα φαξ (για
παράδειγµα, εάν τελειώσει το χαρτί στη συσκευή). Η συσκευή συνεχίζει να
αποθηκεύει τα εισερχόµενα φαξ, εφόσον υπάρχει ελεύθερος χώρος στη
µνήµη. (Εάν η µνήµη γεµίσει, η συσκευή σταµατά να απαντά στις
εισερχόµενες κλήσεις φαξ.) Όταν επιλύσετε την κατάσταση σφάλµατος, τα
φαξ που είναι αποθηκευµένα στη µνήµη εκτυπώνονται αυτόµατα και, στη
συνέχεια, διαγράφονται από αυτή.

Απενεργοποίηση Τα φαξ δεν αποθηκεύονται ποτέ στη µνήµη. Για παράδειγµα, µπορεί να
θέλετε να απενεργοποιήσετε τη ρύθµιση Εφεδρική λήψη φαξ για λόγους
ασφαλείας. Εάν προκύψει κατάσταση σφάλµατος που εµποδίζει τη
συσκευή να εκτυπώσει (για παράδειγµα εάν τελειώσει το χαρτί στη
συσκευή), η συσκευή σταµατά να απαντά στις εισερχόµενες κλήσεις φαξ.

Σηµείωση Εάν η ρύθµιση Εφεδρική λήψη φαξ είναι ενεργοποιηµένη και θέσετε τη
συσκευή εκτός λειτουργίας, όλα τα φαξ που είναι αποθηκευµένα στη µνήµη
διαγράφονται, συµπεριλαµβανοµένων των µη εκτυπωµένων φαξ που λάβατε όσο η
συσκευή βρισκόταν σε κατάσταση σφάλµατος. Πρέπει να επικοινωνήσετε µε τους
αποστολείς και να τους ζητήσετε να ξαναστείλουν τα φαξ που δεν έχουν εκτυπωθεί.
Για µια λίστα µε τα φαξ που έχετε λάβει, εκτυπώστε το Αρχείο καταγραφής φαξ. Το
Αρχείο καταγραφής φαξ δεν διαγράφεται όταν η συσκευή είναι απενεργοποιηµένη.

Για να ρυθµίσετε την εφεδρική λήψη φαξ από τον πίνακα ελέγχου
1. Πατήστε Ρύθµιση.
2. Επιλέξτε Ρύθµ. φαξ για προχωρηµένους και έπειτα Εφεδρική λήψη φαξ.
3. Πατήστε το κουµπί µε το δεξί βέλος για να επιλέξετε Αναµµένες , Μόνο σε

περ.σφάλµ. ή Απενεργοποίηση.
4. Πατήστε OK.
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Επανεκτύπωση ληφθέντων φαξ από τη µνήµη
Εάν ρυθµίσετε τη λειτουργία Εφεδρική λήψη φαξ στην επιλογή Αναµµένες , η συσκευή
αποθηκεύει τα φαξ που λαµβάνει στη µνήµη, ανεξάρτητα από το εάν η συσκευή
παρουσιάζει σφάλµα.

Σηµείωση Αν η µνήµη γεµίσει, τα παλιότερα φαξ που έχουν εκτυπωθεί
αντικαθιστούνται από τα νέα εισερχόµενα φαξ. Εάν όλα τα αποθηκευµένα φαξ δεν
έχουν εκτυπωθεί, η συσκευή δεν λαµβάνει άλλες κλήσεις φαξ, µέχρι να διαγράψετε
τα φαξ από τη µνήµη. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε τα φαξ από τη µνήµη για
λόγους ασφαλείας ή εµπιστευτικότητας.

Ανάλογα µε το µέγεθος των φαξ στη µνήµη, µπορείτε να εκτυπώσετε ξανά µέχρι και οχτώ
από τα πιο πρόσφατα εκτυπωµένα φαξ, εφόσον υπάρχουν ακόµα στη µνήµη. Για
παράδειγµα, µπορεί να χρειαστεί να επανεκτυπώσετε τα φαξ σας εάν χάσατε το
αντίγραφο της τελευταίας σας εκτύπωσης.

Για να επανεκτυπώσετε φαξ από τη µνήµη από τον πίνακα ελέγχου
1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
2. Πατήστε Ρύθµιση.
3. Επιλέξτε Εργαλεία και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επαν/ση φαξ απ/µένων στη µν..

Τα φαξ εκτυπώνονται στην αντίστροφη σειρά από αυτήν µε την οποία λήφθηκαν, µε
πρώτο το φαξ που λήφθηκε πιο πρόσφατα.

4. Εάν θέλετε να διακόψετε την επανεκτύπωση των φαξ που βρίσκονται στη µνήµη,
πατήστε Άκυρο.

Για να διαγράψετε όλα τα φαξ της µνήµης από τον πίνακα ελέγχου
▲ Απενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το κουµπί Τροφοδοσία.

Όλα τα φαξ που είναι αποθηκευµένα στη µνήµη θα διαγραφούν µόλις
απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Τηλεπαραλαβή για λήψη φαξ
Η τηλεπαραλαβή δίνει τη δυνατότητα στο HP All-in-One να ζητήσει από µια άλλη συσκευή
φαξ την αποστολή του φαξ που βρίσκεται σε αναµονή. Όταν χρησιµοποιείτε τη λειτουργία
Τηλεπαραλαβή για λήψη, το HP All-in-One καλεί την προκαθορισµένη συσκευή φαξ και
ζητά την αποστολή του φαξ. Η προκαθορισµένη συσκευή φαξ πρέπει να είναι ρυθµισµένη
για τηλεπαραλαβή και να έχει φαξ έτοιµο για αποστολή.

Σηµείωση Το HP All-in-One δεν υποστηρίζει κωδικούς τηλεπαραλαβής. Οι κωδικοί
τηλεπαραλαβής είναι µια λειτουργία ασφαλείας, η οποία ζητά από τη συσκευή λήψης
φαξ να δώσει έναν κωδικό πρόσβασης στη συσκευή στην οποία πραγµατοποιεί
τηλεπαραλαβή για να λάβει το φαξ. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή στην οποία
πραγµατοποιείτε τηλεπαραλαβή δεν έχει ορίσει κωδικό πρόσβασης (ή δεν έχει
αλλάξει τον προεπιλεγµένο κωδικό πρόσβασης), διαφορετικά το HP All-in-One δεν
θα µπορεί να λάβει το φαξ.

Σηµείωση Ο εκτυπωτής HP Officejet J3500 µπορεί να λαµβάνει µόνο ασπρόµαυρα
φαξ.
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Για να ορίσετε τηλεπαραλαβή για λήψη φαξ από τον πίνακα ελέγχου
1. Στην περιοχή Φαξ, πατήστε Μενού Φαξ επανειληµµένως µέχρι να εµφανιστεί η

επιλογή Τρόπ. απ/λής φαξ.
2. Πατήστε  έως ότου εµφανιστεί η επιλογή Τηλεπαραλαβή για λήψη και στη

συνέχεια πατήστε το κουµπί OK.
3. Εισαγάγετε τον αριθµό φαξ της άλλης συσκευής φαξ.
4. Πατήστε ΕΝΑΡΞΗ ΦΑΞ Ασπρόµαυρο ή ΕΝΑΡΞΗ ΦΑΞ Έγχρωµο.

Σηµείωση Εάν πατήσετε ΕΝΑΡΞΗ ΦΑΞ Έγχρωµο, αλλά ο αποστολέας έχει
στείλει το φαξ ασπρόµαυρα, η συσκευή εκτυπώνει το φαξ ασπρόµαυρα.

Προώθηση φαξ σε άλλο αριθµό
Μπορείτε να ρυθµίσετε τη συσκευή, ώστε να προωθεί τα εισερχόµενα φαξ σε έναν άλλο
αριθµό φαξ. Ένα έγχρωµο φαξ που έχετε λάβει προωθείται ασπρόµαυρο.

Η HP συνιστά να επιβεβαιώνετε ότι ο αριθµός στον οποίο προωθείτε τα φαξ αποτελεί
ενεργή γραµµή φαξ. Στείλτε ένα δοκιµαστικό φαξ για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή φαξ
µπορεί να λαµβάνει τα φαξ που προωθούνται.

Για να προωθήσετε φαξ από τον πίνακα ελέγχου
1. Πατήστε Ρύθµιση.
2. Επιλέξτε Ρύθµ. φαξ για προχωρηµένους και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προώθηση

µόνο µαύρου φαξ.
3. Πατήστε το κουµπί µε το δεξί βέλος µέχρι να εµφανιστεί η επιλογή Ενεργ.-

Προώθηση ή Ενεργ.-Εκτύπωση & Προώθηση και, στη συνέχεια, πατήστε OK.
• Επιλέξτε Ενεργ.-Προώθηση, εάν θέλετε να προωθήσετε το φαξ σε άλλο αριθµό

χωρίς να εκτυπώσετε ένα εφεδρικό αντίγραφο στη συσκευή.

Σηµείωση Εάν η συσκευή δεν προωθήσει το φαξ στην προκαθορισµένη
συσκευή (εάν για παράδειγµα δεν είναι ενεργοποιηµένη), η συσκευή
εκτυπώνει το φαξ. Εάν έχετε ορίσει τη συσκευή να εκτυπώνει αναφορές
σφάλµατος για φαξ που έχετε λάβει, θα εκτυπώσει και µια αναφορά
σφάλµατος.

• Επιλέξτε Ενεργ.-Εκτύπωση & Προώθηση για να εκτυπώσετε ένα εφεδρικό
αντίγραφο του ληφθέντος φαξ στη συσκευή, ενώ προωθείτε το φαξ σε άλλο
αριθµό.

4. Μόλις σας ζητηθεί, εισαγάγετε τον αριθµό της συσκευής φαξ που θα λάβει τα
προωθηµένα φαξ.
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5. Όταν σας ζητηθεί, εισαγάγετε µια ώρα και ηµεροµηνία έναρξης και λήξης.
6. Πατήστε OK.

Εµφανίζεται το µήνυµα Προώθηση φαξ στην οθόνη του πίνακα ελέγχου.
Εάν η τροφοδοσία της συσκευής διακοπεί, όταν ρυθµίζεται το Προώθηση φαξ, η
συσκευή αποθηκεύει τη ρύθµιση Προώθηση φαξ και τον αριθµό τηλεφώνου. Όταν
αποκατασταθεί η τροφοδοσία της συσκευής, η επιλογή Προώθηση φαξ είναι ακόµα
ρυθµισµένη σε Αναµµένες .

Σηµείωση Μπορείτε να ακυρώσετε την προώθηση φαξ πατώντας Άκυρο στον
πίνακα ελέγχου, όταν το µήνυµα Προώθηση φαξ εµφανιστεί στην οθόνη ή
µπορείτε να επιλέξετε Απενεργοποίηση από το µενού Προώθηση µόνο
µαύρου φαξ.

Ρύθµιση µεγέθους χαρτιού για τα ληφθέντα φαξ
Μπορείτε να επιλέξετε το µέγεθος χαρτιού για τα φαξ που λαµβάνετε. Το επιλεγµένο
µέγεθος χαρτιού θα πρέπει να ταιριάζει µε αυτό που έχετε τοποθετήσει στο δίσκο εισόδου.
Η εκτύπωση των φαξ είναι δυνατή αποκλειστικά σε χαρτί letter, A4 ή legal.

Σηµείωση Εάν κατά τη λήψη ενός φαξ στο δίσκο εισόδου έχει τοποθετηθεί
εσφαλµένο µέγεθος χαρτιού, το φαξ δεν θα εκτυπωθεί και στην οθόνη θα εµφανιστεί
ένα µήνυµα σφάλµατος. Τοποθετήστε χαρτί letter, A4 ή legal και πατήστε OK για να
εκτυπώσετε το φαξ.

Για να ρυθµίσετε το µέγεθος του χαρτιού για τα φαξ που λαµβάνετε από τον πίνακα
ελέγχου
1. Πατήστε Ρύθµιση.
2. Πατήστε 4 και στη συνέχεια 4.

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

3. Πατήστε  για να επισηµάνετε µια επιλογή και κατόπιν πατήστε OK.

Ρύθµιση αυτόµατης σµίκρυνσης για εισερχόµενα φαξ
Η ρύθµιση Αυτόµατη σµίκρυνση καθορίζει την ενέργεια του HP All-in-One εάν το
εισερχόµενο φαξ είναι υπερβολικά µεγάλο για το προεπιλεγµένο µέγεθος χαρτιού. Αυτή
η ρύθµιση είναι ενεργοποιηµένη από προεπιλογή, έτσι η εικόνα του εισερχόµενου φαξ
µικραίνει ώστε να χωρά, εάν είναι δυνατό, σε µία σελίδα. Εάν αυτή η δυνατότητα είναι
απενεργοποιηµένη, οι πληροφορίες που δεν χωρούν στην πρώτη σελίδα εκτυπώνονται
σε δεύτερη. Η ρύθµιση Αυτόµατη σµίκρυνση είναι χρήσιµη όταν λαµβάνετε φαξ
µεγέθους legal και έχετε τοποθετήσει χαρτί τύπου letter στο δίσκο εισόδου.

Για να ρυθµίσετε την αυτόµατη σµίκρυνση από τον πίνακα ελέγχου
1. Πατήστε Ρύθµιση.
2. Πατήστε 5 και στη συνέχεια 4.

Έτσι µπορείτε να επιλέξετε το Ρύθµ. φαξ για προχωρηµένους και, στη συνέχεια, το
Αυτόµατη σµίκρυνση.
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3. Πατήστε  για να επιλέξετε Απενεργοποίηση ή Αναµµένες .
4. Πατήστε OK.

Μπλοκάρισµα ανεπιθύµητων αριθµών φαξ
Εάν είστε συνδροµητής σε µια υπηρεσία αναγνώρισης καλούντος προσφερόµενη από
την τηλεφωνική σας εταιρεία, µπορείτε να µπλοκάρετε συγκεκριµένους αριθµούς φαξ,
ώστε στο µέλλον, η συσκευή να µην εκτυπώνει φαξ που λαµβάνονται από αυτούς τους
αριθµούς. Όταν υπάρχει εισερχόµενη κλήση φαξ, η συσκευή συγκρίνει τον αριθµό µε τη
λίστα των ανεπιθύµητων αριθµών φαξ, για να καθορίσει εάν η κλήση πρέπει να
µπλοκαριστεί. Εάν ο αριθµός ταιριάζει µε έναν αριθµό στη λίστα των ανεπιθύµητων
αριθµών φαξ, το φαξ δεν εκτυπώνεται. (Ο µέγιστος αριθµός φαξ που µπορείτε να
µπλοκάρετε διαφέρει ανά µοντέλο.)

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

Σηµείωση Εάν δεν έχουν προστεθεί αριθµοί τηλεφώνου στη λίστα αναγνώρισης
κλήσης, αυτό προϋποθέτει ότι ο χρήστης δεν έχει εγγραφεί στην υπηρεσία
αναγνώρισης κλήσης της τηλεφωνικής εταιρείας.

Ρύθµιση της λειτουργίας ανεπιθύµητων αριθµών φαξ
Από προεπιλογή η λειτουργία Φρ. ανεπ. φαξ έχει ρυθµιστεί σε Αναµµένες . Εάν είστε
συνδροµητής σε µια υπηρεσία αναγνώρισης καλούντων προσφερόµενη από την
τηλεφωνική σας εταιρεία, ή εάν δεν θέλετε να χρησιµοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα,
µπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη ρύθµιση.

Για να ρυθµίσετε τη λειτουργία ανεπιθύµητων αριθµών φαξ
▲ Πατήστε το κουµπί Λειτουργία µπλοκαρίσµατος ανεπιθύµητων φαξ, ορίστε την

επιλογή Φρ. ανεπ. φαξ και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ενεργοποίηση ή
Απενεργοποίηση.

Προσθήκη αριθµών στη λίστα ανεπιθύµητων αριθµών φαξ
Υπάρχουν δύο τρόποι να προσθέσετε έναν αριθµό στη λίστα ανεπιθύµητων αριθµών
φαξ. Μπορείτε να επιλέξετε αριθµούς από το ιστορικό αναγνώρισης καλούντων ή
µπορείτε να πληκτρολογήσετε νέους αριθµούς. Οι αριθµοί της λίστας ανεπιθύµητων
αριθµών φαξ µπλοκάρονται, εάν η λειτουργία Φρ. ανεπ. φαξ είναι ρυθµισµένη στην
επιλογή Αναµµένες .

Για να επιλέξετε ένα αριθµό από τη λίστα αναγνώρισης κλήσης
1. Πατήστε Ρύθµιση.
2. Πατήστε Βασική ρύθµιση φαξ και, στη συνέχεια, Ρύθµιση φραγής ανεπιθύµητων

φαξ.
3. Πατήστε Προσθήκη αριθ. σε λίστα ανεπιθ. και, στη συνέχεια, πατήστε Επιλογή

αριθµού.
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4. Πατήστε το κουµπί µε το δεξί βέλος για να πραγµατοποιήσετε κύλιση στους αριθµούς
από τους οποίους έχετε λάβει φαξ. Όταν εµφανιστεί ο αριθµός που θέλετε να
µπλοκάρετε, πατήστε OK για να τον επιλέξετε.

5. Όταν εµφανιστεί το µήνυµα Επιλογή άλλου; κάντε ένα από τα εξής:
• Εάν θέλετε να προσθέσετε κι άλλο αριθµό φαξ στη λίστα των ανεπιθύµητων

αριθµών φαξ, πατήστε Ναι και επαναλάβετε το βήµα 4 για κάθε αριθµό που
θέλετε να µπλοκάρετε.

• Μόλις τελειώσετε, πατήστε Όχι.

Για να εισαγάγετε µη αυτόµατα ένα αριθµό για φραγή
1. Πατήστε Ρύθµιση.
2. Πατήστε Βασική ρύθµιση φαξ και, στη συνέχεια, Ρύθµιση φραγής ανεπιθύµητων

φαξ.
3. Πατήστε Προσθήκη αριθ. σε λίστα ανεπιθ. και, στη συνέχεια, πατήστε Εισαγωγή

αριθµού.
4. Χρησιµοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε έναν αριθµό φαξ για φραγή και

κατόπιν πατήστε OK.
Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τον αριθµό φαξ όπως εµφανίζεται στην οθόνη του πίνακα
ελέγχου και όχι όπως εµφανίζεται στην κεφαλίδα του φαξ που λάβατε, καθώς αυτοί
οι αριθµοί µπορεί να διαφέρουν.

5. Όταν εµφανιστεί το µήνυµα Εισαγ. άλλου; κάντε ένα από τα εξής:
• Εάν θέλετε να προσθέσετε κι άλλο αριθµό φαξ στη λίστα των ανεπιθύµητων

αριθµών φαξ, πατήστε Ναι και επαναλάβετε το βήµα 4 για κάθε αριθµό που
θέλετε να µπλοκάρετε.

• Μόλις τελειώσετε, πατήστε Όχι.

Κατάργηση αριθµών από τη λίστα ανεπιθύµητων αριθµών φαξ
Εάν δεν θέλετε πλέον να µπλοκάρετε ένα αριθµό φαξ, µπορείτε να καταργήσετε τον
αριθµό από τη λίστα ανεπιθύµητων αριθµών φαξ.

Για να αφαιρέσετε αριθµούς από τη λίστα ανεπιθύµητων αριθµών φαξ
1. Πατήστε Ρύθµιση.
2. Πατήστε Βασική ρύθµιση φαξ και, στη συνέχεια, Ρύθµιση φραγής ανεπιθύµητων

φαξ.
3. Πατήστε Κατάργηση αριθ. από λίστα ανεπ.
4. Πατήστε το κουµπί µε το δεξί βέλος για να πραγµατοποιήσετε κύλιση στους αριθµούς

που έχετε µπλοκάρει. Όταν εµφανιστεί ο αριθµός που θέλετε να αφαιρέσετε, πατήστε
OK για να τον επιλέξετε.

5. Όταν εµφανιστεί το µήνυµα ∆ιαγραφή άλλου; κάντε ένα από τα εξής:
• Εάν θέλετε να αφαιρέσετε κι άλλο αριθµό από τη λίστα των ανεπιθύµητων

αριθµών φαξ, πατήστε Ναι και επαναλάβετε το βήµα 4 για κάθε αριθµό που
θέλετε να µπλοκάρετε.

• Μόλις τελειώσετε, πατήστε Όχι.
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Αλλαγή ρυθµίσεων φαξ
Μετά από την ολοκλήρωση των βηµάτων στον οδηγό εκκίνησης, ο οποίος συνοδεύει τη
συσκευή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα, για να αλλάξετε τις αρχικές ρυθµίσεις ή για
να διαµορφώσετε άλλες επιλογές για εργασίες φαξ.
• Ρύθµιση κεφαλίδας φαξ
• Ρύθµιση λειτουργίας απάντησης (Αυτόµατη απάντηση)
• Ορισµός αριθµού κτύπων πριν την απάντηση
• Αλλαγή απάντησης σε συνδυασµό κτύπων για διακριτό ήχο κλήσης
• Ρύθµιση λειτουργίας διόρθωσης σφαλµάτων φαξ
• Ρύθµιση τύπου κλήσης
• Ρύθµιση επιλογών επανάκλησης
• Ρύθµιση ταχύτητας φαξ

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

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

Για να ρυθµίσετε ή να αλλάξετε την κεφαλίδα του φαξ
1. Πατήστε Ρύθµιση.
2. Πατήστε Βασική ρύθµιση φαξ και έπειτα Κεφαλίδα φαξ.
3. Πληκτρολογήστε τον προσωπικό σας αριθµό ή τον αριθµό της εταιρείας σας

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

και, στη συνέχεια, πατήστε OK.

Ρύθµιση λειτουργίας απάντησης (Αυτόµατη απάντηση)
Η λειτουργία απάντησης καθορίζει εάν η συσκευή θα απαντά στις εισερχόµενες κλήσεις.

• Ενεργοποιήστε τη ρύθµιση Αυτόµατη απάντηση, εάν θέλετε η συσκευή να απαντά
στις κλήσεις φαξ αυτόµατα. Η συσκευή απαντά όλες τις εισερχόµενες τηλεφωνικές
κλήσεις και κλήσεις φαξ.

• Απενεργοποιήστε τη ρύθµιση Αυτόµατη απάντηση, εάν θέλετε να λαµβάνετε φαξ
µη αυτόµατα. Θα πρέπει να έχετε τη δυνατότητα να απαντάτε προσωπικά στις
εισερχόµενες κλήσεις φαξ, διαφορετικά η συσκευή δεν θα λαµβάνει φαξ.
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Για να ρυθµίσετε τη λειτουργία απάντησης σε µη αυτόµατη ή αυτόµατη από τον
πίνακα ελέγχου
▲ Πατήστε Αυτόµατη απάντηση για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη

φωτεινή ένδειξη, όπως είναι απαραίτητο για τη ρύθµισή σας.
Όταν είναι ενεργοποιηµένη η φωτεινή ένδειξη Αυτόµατη απάντηση, η συσκευή
απαντά στις κλήσεις αυτόµατα. Όταν η φωτεινή ένδειξη δεν ανάβει, η συσκευή δεν
απαντά στις κλήσεις.

Ορισµός αριθµού κτύπων πριν την απάντηση
Εάν ενεργοποιήσετε τη ρύθµιση Αυτόµατη απάντηση, µπορείτε να καθορίσετε πόσοι
κτύποι θα ακούγονται, προτού τη συσκευή απαντήσει αυτόµατα στην εισερχόµενη κλήση.

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

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

Για να ορίσετε τον αριθµό κτύπων πριν από την απάντηση από τον πίνακα
ελέγχου
1. Πατήστε Ρύθµιση.
2. Πατήστε Βασική ρύθµιση φαξ και έπειτα Κτύποι πριν την απάντηση.
3. Εισαγάγετε τον κατάλληλο αριθµό κτύπων χρησιµοποιώντας το πληκτρολόγιο ή

πατήστε το κουµπί µε το αριστερό ή το δεξί βέλος για να αλλάξετε τον αριθµό των
κτύπων.

4. Πατήστε OK για να αποδεχτείτε τη ρύθµιση.

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

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

Εάν δεν διαθέτετε υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης, χρησιµοποιήστε τον προεπιλεγµένο
συνδυασµό κτύπων, δηλαδή την επιλογή Όλοι οι κτύποι.
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Σηµείωση Η συσκευή φαξ ΗΡ δεν µπορεί να λάβει φαξ, όταν ο βασικός αριθµός
τηλεφώνου είναι απασχοληµένος.

Για να αλλάξετε την απάντηση σε συνδυασµό κτύπων σε διακριτούς ήχους κλήσης
από τον πίνακα ελέγχου
1. Βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει ρύθµιση της συσκευής έτσι, ώστε να απαντάει αυτόµατα.
2. Πατήστε Ρύθµιση.
3. Πατήστε Ρύθµ. φαξ για προχωρηµένους και έπειτα ∆ιακριτικός κτύπος.
4. Πατήστε το κουµπί µε το δεξί βέλος για να επισηµάνετε µια επιλογή και στη συνέχεια

πατήστε OK.
Όταν το τηλέφωνο χτυπά µε το συνδυασµό κτύπων που έχει εκχωρηθεί στην γραµµή
του φαξ σας, η συσκευή απαντά στην κλήση και λαµβάνει το φαξ.

Ρύθµιση λειτουργίας διόρθωσης σφαλµάτων φαξ
Το προϊόν κανονικά παρακολουθεί τα σήµατα της τηλεφωνικής γραµµής, ενόσω στέλνει
ή λαµβάνει ένα φαξ. Εάν ανιχνεύσει κάποιο σήµα σφάλµατος κατά την αποστολή και έχει
ενεργοποιηθεί η ρύθµιση διόρθωσης σφάλµατος, τότε η συσκευή µπορεί να ζητήσει να
σταλεί ξανά ένα µέρος του φαξ.

Απενεργοποιήστε τη διόρθωση σφαλµάτων µόνο, εάν αντιµετωπίζετε προβλήµατα στην
αποστολή ή τη λήψη κάποιου φαξ και θέλετε να αποδεχτείτε τα σφάλµατα µετάδοσης. Η
απενεργοποίηση της ρύθµισης ίσως να είναι χρήσιµη, όταν προσπαθείτε να στείλετε ένα
φαξ σε άλλη χώρα/περιοχή ή να λάβετε ένα φαξ από άλλη χώρα/περιοχή ή εάν
χρησιµοποιείτε τηλεφωνική σύνδεση µέσω δορυφόρου.

Για να ρυθµίσετε τη λειτουργία διόρθωσης σφαλµάτων φαξ
▲ Πίνακας ελέγχου: Πατήστε Μενού Φαξ, ανοίξτε το µενού Ρύθµ. φαξ για

προχωρηµένους και, στη συνέχεια, χρησιµοποιήστε την επιλογή Λειτουργία
διόρθωσης σφαλµάτων.

Ρύθµιση τύπου κλήσης
Χρησιµοποιήστε αυτή τη διαδικασία, για να ρυθµίσετε σε τονική κλήση ή παλµική κλήση.
Η προεπιλεγµένη ρύθµιση είναι Τονική. Μην αλλάξετε τη ρύθµιση, εκτός και αν γνωρίζετε
ότι η γραµµή τηλεφώνου δεν είναι δυνατό να χρησιµοποιήσει την τονική κλήση.

Σηµείωση Η επιλογή παλµικής-τονικής κλήσης δεν είναι διαθέσιµη σε όλες τις
χώρες/περιοχές.

Για να ρυθµίσετε τον τύπο κλήσης
▲ Πίνακας ελέγχου: Πατήστε Ρύθµιση, Βασική ρύθµιση φαξ και, στη συνέχεια,

χρησιµοποιήστε την επιλογή Τονική ή παλµική κλήση.

Ρύθµιση επιλογών επανάκλησης
Εάν η συσκευή δεν µπόρεσε να στείλει ένα φαξ, επειδή η συσκευή φαξ του αποδέκτη δεν
απάντησε ή ήταν κατειληµµένη, τότε θα επιχειρήσει να επανακαλέσει σύµφωνα µε τις
επιλογές "Επανάκληση εάν κατειληµµένο" και "Επανάκληση εάν δεν απαντά".
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Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε
τις επιλογές.

• Επανάκληση εάν κατειληµµένο: Εάν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιηµένη, η
συσκευή καλεί ξανά αυτόµατα εάν λάβει σήµα κατειληµµένου. Η προεπιλεγµένη
ρύθµιση για αυτή την επιλογή είναι ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ.

• Επανάκληση εάν δεν απαντά: Εάν η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιηµένη, η
συσκευή καλεί ξανά αυτόµατα εάν η συσκευή λήψης δεν απαντήσει. Η προεπιλεγµένη
ρύθµιση για αυτή την επιλογή είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ.

Για να ρυθµίσετε τις επιλογές επανάκλησης
▲ Πίνακας ελέγχου: Πατήστε Ρύθµιση, Ρύθµ. φαξ για προχωρηµένους και

χρησιµοποιήστε τις επιλογές Επανάκληση εάν κατειληµµένο ή Επανάκληση εάν
δεν απαντά.

Ρύθµιση ταχύτητας φαξ
Μπορείτε να ρυθµίσετε την ταχύτητα φαξ που χρησιµοποιείται για την επικοινωνία µεταξύ
της συσκευής και άλλων συσκευών φαξ κατά την αποστολή και λήψη φαξ. Η
προεπιλεγµένη ταχύτητα φαξ είναι η Γρήγορη.
Εάν χρησιµοποιήστε ένα από τα παρακάτω, µπορεί να απαιτείται η ρύθµιση της
ταχύτητας φαξ σε µικρότερη τιµή:

• Μια τηλεφωνική υπηρεσία Internet
• Ένα σύστηµα PBX
• Υπηρεσία Fax over Internet Protocol (FoIP)
• Ψηφιακό δίκτυο ενοποιηµένων υπηρεσιών (ISDN)

Εάν αντιµετωπίσετε προβλήµατα κατά την αποστολή και λήψη φαξ, ίσως πρέπει να
ορίσετε τη ρύθµιση Ταχύτητα φαξ σε Μεσαία ή Αργή. Στον ακόλουθο πίνακα
παρατίθενται οι διαθέσιµες ρυθµίσεις ταχύτητας φαξ.

Ρύθµιση ταχύτητας φαξ Ταχύτητα φαξ

Γρήγορη v.34 (33600 baud)

Μεσαία v.17 (14400 baud)

Αργή v.29 (9600 baud)

Για να ορίσετε ταχύτητα φαξ από τον πίνακα ελέγχου
1. Πατήστε Ρύθµιση.
2. Επιλέξτε Ρύθµ. φαξ για προχωρηµένους και έπειτα Ταχύτητα φαξ.
3. Ορίστε µια επιλογή χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα µε τα βέλη και πατήστε OK.

Φαξ µέσω του internet
Μπορείτε να γίνετε συνδροµητής σε µια οικονοµική τηλεφωνική εταιρεία που να σας δίνει
τη δυνατότητα να στέλνετε και να λαµβάνετε φαξ από τη συσκευή χρησιµοποιώντας το
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Internet. Αυτή τη µέθοδος λέγεται Πρωτόκολλο φαξ µέσω Internet (FoIP). Πιθανόν να
χρησιµοποιείτε υπηρεσία FoIP (παρεχόµενη από την τηλεφωνική σας εταιρεία) εάν:

• Καλείτε έναν ειδικό κωδικό πρόσβασης µαζί µε τον αριθµό φαξ ή
• Έχετε µια µονάδα µετατροπέα IP, η οποία παρέχει σύνδεση στο Internet και διαθέτει

αναλογικές τηλεφωνικές θύρες για σύνδεση φαξ.

Σηµείωση Η αποστολή και λήψη φαξ είναι δυνατή µόνο εάν συνδέσετε ένα καλώδιο
τηλεφώνου στη θύρα "1-LINE" της συσκευής. Αυτό σηµαίνει ότι η σύνδεση στο
Internet πρέπει να γίνει είτε µέσω µονάδας µετατροπέα (η οποία διαθέτει κοινές
αναλογικές τηλεφωνικές υποδοχές για συνδέσεις φαξ) ή µέσω της τηλεφωνικής σας
εταιρείας.

Ορισµένες υπηρεσίες φαξ στο Internet ενδέχεται να µην λειτουργούν κανονικά, όταν η
συσκευή στέλνει και λαµβάνει φαξ σε υψηλή ταχύτητα (33.600bps). Εάν αντιµετωπίσετε
προβλήµατα κατά την αποστολή και λήψη φαξ, όταν χρησιµοποιείτε υπηρεσία φαξ στο
Internet, χρησιµοποιήστε µικρότερη ταχύτητα φαξ. Αυτό µπορείτε να το κάνετε
αλλάζοντας τη ρύθµιση Ταχύτητα φαξ από Υψηλή (η προεπιλογή) σε Μεσαία. Για
πληροφορίες σχετικά µε την αλλαγή αυτής της ρύθµισης, δείτε Ρύθµιση ταχύτητας φαξ.

Εάν έχετε απορίες σχετικά µε την αποστολή και λήψη φαξ µέσω Internet, επικοινωνήστε
µε το τµήµα υποστήριξης της υπηρεσίας φαξ µέσω Internet που διαθέτετε.

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

• Ελέγχει το υλικό της συσκευής φαξ
• Επαληθεύει ότι το σωστό καλώδιο τηλεφώνου είναι συνδεδεµένο στη συσκευή
• Επαληθεύει ότι το καλώδιο τηλεφώνου είναι συνδεδεµένο στη σωστή θύρα
• Ελέγχει για τυχόν τόνους κλήσης
• Ελέγχει για την ύπαρξη ενεργής γραµµής τηλεφώνου
• Ελέγχει την κατάσταση της σύνδεσης της γραµµής τηλεφώνου

Η συσκευή εκτυπώνει µια αναφορά µε τα αποτελέσµατα του ελέγχου. Εάν ο έλεγχος
αποτύχει, δείτε την αναφορά για πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο αντιµετώπισης των
προβληµάτων που εντοπίστηκαν και εκτελέστε ξανά τον έλεγχο.

Για να ελέγξετε τη ρύθµιση φαξ
1. Ρυθµίστε τη συσκευή για φαξ ανάλογα µε τις οδηγίες του εξοπλισµού του γραφείου

ή του σπιτιού σας.
2. Βεβαιωθείτε ότι έχουν τοποθετηθεί τα δοχεία µελανιού και ότι στο δίσκο εισόδου έχει

τοποθετηθεί χαρτί πλήρους µεγέθους προτού ξεκινήσετε τον έλεγχο.
3. Από τον πίνακα ελέγχου, πατήστε Ρύθµιση.
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4. Επιλέξτε Εργαλεία και στη συνέχεια επιλέξτε Εκτέλεση ελέγχου φαξ.
Η κατάσταση του ελέγχου εµφανίζεται στην οθόνη της συσκευής και εκτυπώνεται µια
αναφορά.

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

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

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

Χρήση αναφορών
Μπορείτε να ρυθµίσετε τη συσκευή ώστε να εκτυπώνει αυτόµατα αναφορές σφαλµάτων
εκτύπωσης και αναφορές επιβεβαίωσης για κάθε φαξ που στέλνετε και λαµβάνετε.
Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε αναφορές συστήµατος µε µη αυτόµατο τρόπο, ανάλογα
µε τις ανάγκες. Αυτές οι αναφορές παρέχουν χρήσιµες πληροφορίες συστήµατος για τη
συσκευή .

Από προεπιλογή, η συσκευή έχει ρυθµιστεί να εκτυπώνει µια αναφορά µόνο εάν υπάρχει
πρόβληµα µε την αποστολή ή τη λήψη φαξ. Ένα µήνυµα επιβεβαίωσης, το οποίο
υποδεικνύει εάν η αποστολή του φαξ πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία, εµφανίζεται
στιγµιαία στην οθόνη του πίνακα ελέγχου µετά από κάθε συναλλαγή.

• Εκτύπωση αναφορών επιβεβαίωσης φαξ
• Εκτύπωση αναφορών σφαλµάτων φαξ
• Εκτύπωση και προβολή του µητρώου φαξ

Εκτύπωση αναφορών επιβεβαίωσης φαξ
Εάν χρειάζεστε έντυπη επιβεβαίωση ότι η αποστολή των φαξ σας πραγµατοποιήθηκε µε
επιτυχία, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να ενεργοποιήσετε την επιβεβαίωση φαξ
πριν την αποστολή φαξ. Επιλέξτε Με την αποστολή φαξ ή Αποστολή & λήψη.

Η προεπιλεγµένη ρύθµιση επιβεβαίωσης φαξ είναι Απενεργοποίηση. Αυτό σηµαίνει ότι
δεν θα εκτυπώνεται αναφορά επιβεβαίωσης για κάθε φαξ που στέλνετε ή λαµβάνετε. Ένα
µήνυµα επιβεβαίωσης, το οποίο υποδεικνύει εάν η αποστολή του φαξ πραγµατοποιήθηκε
µε επιτυχία, εµφανίζεται για λίγο στην οθόνη του πίνακα ελέγχου µετά από κάθε
συναλλαγή.

Για ενεργοποίηση της επιβεβαίωσης φαξ
1. Πατήστε Ρύθµιση.
2. Πατήστε Αναφορά εκτύπωσης και έπειτα Επιβεβαίωση φαξ.
3. Πατήστε το κουµπί µε το δεξί βέλος για να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω και στη

συνέχεια πατήστε OK.

Απενεργοποίησ
η

∆εν εκτυπώνει αναφορά επιβεβαίωσης φαξ όταν στέλνετε και λαµβάνετε
ένα φαξ µε επιτυχία. Αυτή είναι η προεπιλεγµένη ρύθµιση.

Με την αποστολή
φαξ

Εκτυπώνει µια αναφορά επιβεβαίωσης φαξ για κάθε φαξ που στέλνετε.
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Με τη λήψη φαξ Εκτυπώνει µια αναφορά επιβεβαίωσης φαξ για κάθε φαξ που
λαµβάνετε.

Αποστολή &
λήψη

Εκτυπώνει µια αναφορά επιβεβαίωσης φαξ για κάθε φαξ που στέλνετε
και λαµβάνετε.

Συµβουλή Εάν επιλέξετε Με την αποστολή φαξ ή Αποστολή & λήψη και
σαρώσετε το φαξ για αποστολή από τη µνήµη, µπορείτε να συµπεριλάβετε µια
εικόνα της πρώτης σελίδας του φαξ στην αναφορά Επιβεβαίωση αποστολής
φαξ. Πατήστε Ρύθµιση, πατήστε Επιβεβαίωση φαξ και στη συνέχεια πατήστε
ξανά Με την αποστολή φαξ. Επιλέξτε Αναµµένες  από το µενού Εικόνα σε
Αναφ. αποστ. φαξ.

Εκτύπωση αναφορών σφαλµάτων φαξ
Μπορείτε να διαµορφώσετε τη συσκευή ώστε να εκτυπώνει αυτόµατα µια αναφορά όταν
παρουσιάζεται σφάλµα κατά τη µετάδοση ή τη λήψη φαξ.

Για να ρυθµίσετε τη συσκευή ώστε να εκτυπώνει αυτόµατα αναφορές σφαλµάτων
φαξ
1. Πατήστε Ρύθµιση.
2. Πατήστε Αναφορά εκτύπωσης και στη συνέχεια πατήστε Αναφορά σφαλµάτων

φαξ.
3. Πατήστε το κουµπί µε το δεξί βέλος για να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω και στη

συνέχεια πατήστε OK.

Αποστολή &
λήψη

Εκτύπωση κάθε φορά που παρουσιάζεται σφάλµα φαξ. Αυτή είναι η
προεπιλεγµένη ρύθµιση.

Απενεργοποίησ
η

∆εν εκτυπώνεται καµία αναφορά σφαλµάτων φαξ.

Με την αποστολή
φαξ

Εκτύπωση κάθε φορά που παρουσιάζεται σφάλµα µετάδοσης.

Με τη λήψη φαξ Εκτύπωση κάθε φορά που παρουσιάζεται σφάλµα λήψης.

Εκτύπωση και προβολή του µητρώου φαξ
Στα µητρώα καταγράφονται τα φαξ που έχουν αποσταλεί από τον πίνακα ελέγχου και
όλα τα φαξ που έχουν ληφθεί.

Μπορείτε να εκτυπώσετε ένα µητρώο των φαξ που έχουν ληφθεί ή αποσταλεί από τη
συσκευή. Κάθε καταχώρηση στο µητρώο περιέχει τις παρακάτω πληροφορίες:

• Ηµεροµηνία και ώρα µετάδοσης
• Τύπος (ληφθέν ή απεσταλµένο)
• Αριθµός φαξ
• ∆ιάρκεια
• Αριθµός σελίδων
• Αποτέλεσµα (κατάσταση) µετάδοσης
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Για να προβάλετε το µητρώο φαξ από το λογισµικό φωτογραφιών και
απεικόνισης HP
1. Στον υπολογιστή ανοίξτε το λογισµικό φωτογραφιών και απεικόνισης HP. Για

περισσότερες πληροφορίες δείτε Χρήση του λογισµικού φωτογραφιών και
απεικόνισης HP.

2. Για περισσότερες οδηγίες, ανατρέξτε στη Βοήθεια στην οθόνη για το λογισµικό
φωτογραφιών και απεικόνισης ΗΡ.
Στο µητρώο καταγράφονται τα φαξ που έχουν αποσταλεί από τον πίνακα ελέγχου και
το λογισµικό φωτογραφιών και απεικόνισης ΗΡ καθώς και όλα τα φαξ που έχουν
ληφθεί.

Για να εκτυπώσετε το αρχείο καταγραφής φαξ από τον πίνακα ελέγχου
1. Από τον πίνακα ελέγχου, πατήστε Ρύθµιση.
2. Πατήστε το πλήκτρο µε το βέλος για να µεταβείτε στην επιλογή Εκτύπωση

αναφοράς και στη συνέχεια πατήστε OK.
3. Πατήστε το πλήκτρο µε το βέλος για να µεταβείτε στην επιλογή Μητρώο φαξ και στη

συνέχεια πατήστε OK.
4. Πατήστε ξανά OK για να εκτυπώσετε το µητρώο.

Ακύρωση φαξ
Μπορείτε να ακυρώσετε την αποστολή ή τη λήψη φαξ οποιαδήποτε στιγµή.

Για να ακυρώσετε ένα φαξ
▲ Πατήστε Άκυρο στον πίνακα ελέγχου για να διακόψετε την αποστολή ή τη λήψη ενός

φαξ. Εάν η συσκευή δεν σταµατά την αποστολή ή τη λήψη φαξ, πατήστε ξανά
Άκυρο.
Η συσκευή εκτυπώνει τις σελίδες που έχει ήδη ξεκινήσει να εκτυπώνει και στη
συνέχεια ακυρώνει το υπολειπόµενο µέρος του φαξ. Αυτό µπορεί να διαρκέσει µερικά
λεπτά.

Για να ακυρώσετε την κλήση ενός αριθµού
▲ Πατήστε Άκυρο για να ακυρώσετε την κλήση του τρέχοντος αριθµού.
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7 ∆ιαµόρφωση και διαχείριση
Η ενότητα αυτή προορίζεται για το διαχειριστή της συσκευής ή το άτοµο, το οποίο είναι
υπεύθυνο για τη διαχείριση της συσκευής. Αυτή η ενότητα περιλαµβάνει πληροφορίες για
τα παρακάτω θέµατα:
• ∆ιαχείριση της συσκευής
• Χρήση εργαλείων διαχείρισης συσκευής
• Ρύθµιση της συσκευής για φαξ
• ∆ιαµόρφωση συσκευής (Windows)
• ∆ιαµόρφωση συσκευής (Mac OS)
• Κατάργηση εγκατάστασης και επανεγκατάσταση λογισµικού

∆ιαχείριση της συσκευής
Τα παρακάτω κοινά εργαλεία µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη διαχείριση της
συσκευής. Για πληροφορίες σχετικά µε την πρόσβαση στα εργαλεία και τη χρήση αυτών,
δείτε Χρήση εργαλείων διαχείρισης συσκευής.

Σηµείωση Συγκεκριµένες διαδικασίες ίσως να περιλαµβάνουν και άλλες µεθόδους.

Windows
• Πίνακας ελέγχου συσκευής
• Πρόγραµµα οδήγησης εκτυπωτή
• Εργαλειοθήκη

Mac OS
• Πίνακας ελέγχου συσκευής
• HP Printer Utility

Σηµείωση Το Mac OS υποστηρίζεται µόνο από το HP Officejet J3600.

• Παρακολούθηση της συσκευής
• ∆ιαχείριση συσκευής

Παρακολούθηση της συσκευής
Σε αυτήν την ενότητα παρέχονται οδηγίες για την παρακολούθηση της συσκευής.

Σηµείωση Τα επίπεδα µελανιού που εµφανίζονται είναι κατά προσέγγιση. Τα
πραγµατικά επίπεδα µελανιού µπορεί να διαφέρουν.
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Χρησιµοποιήστε αυτό το εργαλείο... για να λάβετε τις παρακάτω πληροφορίες...

Πίνακας ελέγχου Πληροφορίες σχετικά µε την κατάσταση των
εργασιών υπό επεξεργασία, την κατάσταση
λειτουργίας της συσκευής και την κατάσταση
των δοχείων µελανιού.

Εργαλειοθήκη (Windows) Πληροφορίες δοχείων µελανιού: Κάντε κλικ
στην καρτέλα Eκτιµώµενη στάθµη µελάνης
για να προβάλετε τις πληροφορίες σχετικά µε τη
στάθµη µελανιού και στη συνέχεια
πραγµατοποιήστε κύλιση ώστε να εµφανίσετε
το κουµπί Λεπτοµέρειες δοχείου µελάνης.
Κάντε κλικ στο κουµπί Λεπτοµέρειες δοχείου
µελάνης για να προβάλετε πληροφορίες
σχετικά µε ανταλλακτικά δοχεία µελανιού και
ηµεροµηνίες λήξης.

HP Printer Utility (Mac OS) (υποστηρίζεται
µόνο από το HP Officejet J3600)

Πληροφορίες δοχείων µελανιού: Ανοίξτε την
καρτέλα Information and Support
(Πληροφορίες και υποστήριξη) και κάντε κλικ
στην επιλογή Supplies Status (Κατάσταση
αναλώσιµων).

∆ιαχείριση συσκευής
Σε αυτή την ενότητα δίνονται πληροφορίες για τη διαχείριση της συσκευής και την αλλαγή
ρυθµίσεων.

Χρησιµοποιήστε αυτό το εργαλείο... για να κάνετε τα εξής...

Πίνακας ελέγχου • Γλώσσα και χώρα/περιοχή: Πατήστε
Ρύθµιση και ανοίξτε το µενού Προτιµήσεις. Εάν
δεν βλέπετε τη χώρα/περιοχή σας, πατήστε 99
και έπειτα βρείτε τη χώρα/περιοχή σας από τη
λίστα.

• Ένταση πίνακα ελέγχου: Πατήστε Ρύθµιση και
ανοίξτε το µενού Προτιµήσεις.

• Ένταση ήχου φαξ: Πατήστε Ρύθµιση και
επιλέξτε Ένταση ήχου φαξ.

• Αυτόµατη εκτύπωση αναφορών: Πατήστε
Ρύθµιση και ανοίξτε το µενού Ρύθµ. φαξ για
προχωρηµένους.

• Ρύθµιση τύπου κλήσης: Πατήστε Ρύθµιση και
ανοίξτε το µενού Βασική ρύθµιση φαξ.

• Ρύθµιση επιλογών επανάκλησης: Πατήστε
Ρύθµιση και ανοίξτε το µενού Ρύθµ. φαξ για
προχωρηµένους.

• Ρύθµιση ηµεροµηνίας και ώρας: Πατήστε
Ρύθµιση, έπειτα Εργαλεία και στη συνέχεια
Ηµεροµηνία και ώρα.

Εργαλειοθήκη (Windows) Εκτέλεση εργασιών συντήρησης συσκευής:
Κάντε κλικ στην καρτέλα Υπηρεσίες συσκευής.

HP Printer Utility (Mac OS)
(υποστηρίζεται µόνο από το
HP Officejet J3600)

Εκτέλεση εργασιών συντήρησης συσκευής:
Ανοίξτε την καρτέλα Information and Support
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Χρησιµοποιήστε αυτό το εργαλείο... για να κάνετε τα εξής...

(Πληροφορίες και υποστήριξη) και κάντε κλικ στην
εργασία που θέλετε να εκτελέσετε.

Χρήση εργαλείων διαχείρισης συσκευής
• Εργαλειοθήκη (Windows)
• HP Printer Utility (Mac OS)

Εργαλειοθήκη (Windows)
Η Εργαλειοθήκη παρέχει πληροφορίες συντήρησης για τη συσκευή.

Σηµείωση Μπορείτε να εγκαταστήσετε την Εργαλειοθήκη από το CD εκκίνησης,
επιλέγοντας την πλήρη εγκατάσταση, εφόσον ο υπολογιστής σας πληροί τις
απαιτήσεις συστήµατος.

Άνοιγµα εργαλειοθήκης
• Από το Κέντρο λειτουργιών HP, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθµίσεις, τοποθετήστε το

δείκτη στην επιλογή Ρυθµίσεις εκτύπωσης και στη συνέχεια επιλέξτε
Εργαλειοθήκη εκτυπωτή.

• Κάντε δεξί κλικ στην Παρακολούθηση ψηφιακής απεικόνισης HP στο δίσκο,
τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή Όνοµα µοντέλου εκτυπωτή και κατόπιν κάντε
κλικ στο Προβολή εργαλειοθήκης εκτυπωτή.

(συνέχεια)
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Καρτέλες εργαλειοθήκης
Η Εργαλειοθήκη περιέχει τις εξής καρτέλες.

Καρτέλες Περιεχόµενα

Eκτιµώµενη στάθµη µελάνης • Πληροφορίες επιπέδου µελανιού: Εµφανίζει
το εκτιµώµενο επίπεδο µελανιού για ένα δοχείο.

Σηµείωση Τα επίπεδα µελανιού που
εµφανίζονται είναι κατά προσέγγιση. Τα
πραγµατικά επίπεδα µελανιού µπορεί να
διαφέρουν.

• Online αγορές: Παρέχει πρόσβαση σε µια
τοποθεσία web, όπου µπορείτε να
παραγγείλετε online αναλώσιµα εκτύπωσης για
τη συσκευή.

• Τηλεφωνική παραγγελία: Περιέχει
τηλεφωνικούς αριθµούς, τους οποίους µπορείτε
να χρησιµοποιήσετε, για να παραγγείλετε
αναλώσιµα για τη συσκευή. Οι τηλεφωνικοί
αριθµοί δεν είναι διαθέσιµοι σε όλες τις χώρες/
περιοχές.

• Λεπτοµέρειες δοχείου µελάνης: Εµφανίζει
τους αριθµούς παραγγελίας και τις ηµεροµηνίες
λήξης για τα τοποθετηµένα δοχεία µελανιού.

Υπηρεσίες συσκευής • Ευθυγράµµιση των δοχείων µελανιού: Σας
καθοδηγεί στη διαδικασία ευθυγράµµισης των
δοχείων µελανιού. Για περισσότερες
πληροφορίες, δείτε Ευθυγράµµιση δοχείων
µελανιού.

• Καθαρισµός των δοχείων µελανιού: Σας
καθοδηγεί στη διαδικασία καθαρισµού των
δοχείων µελανιού. Για περισσότερες
πληροφορίες, δείτε Καθαρισµός δοχείων
µελανιού.

• Εκτύπωση δοκιµαστικής σελίδας: Σας
καθοδηγεί στη διαδικασία εκτύπωσης µιας
δοκιµαστικής σελίδας.

HP Printer Utility (Mac OS)
Το HP Printer Utility περιέχει εργαλεία για τη διαµόρφωση των ρυθµίσεων εκτύπωσης,
τη βαθµονόµηση της συσκευής, την online παραγγελία αναλώσιµων και την εύρεση
πληροφοριών υποστήριξης στην τοποθεσία web.

Σηµείωση Το Mac OS υποστηρίζεται µόνο από το HP Officejet J3600.

Άνοιγµα του HP Printer Utility

Για να ανοίξετε το HP Printer Utility από την επιφάνεια εργασίας
1. Στο Finder, επιλέξτε Computer (Υπολογιστής) από το µενού Go (Μετάβαση).
2. Επιλέξτε Library (Βιβλιοθήκη) και στη συνέχεια επιλέξτε Printers (Εκτυπωτές).
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3. Επιλέξτε HP, Utilities (Βοηθητικά προγράµµατα) και µετά επιλέξτε HP Printer
Selector (Επιλογέας εκτυπωτή HP).

4. Επιλέξτε τη συσκευή και κάντε κλικ στην επιλογή Launch Utility (Εκκίνηση
βοηθητικού προγράµµατος).

Για να ανοίξετε το HP Printer Utility από το Printer Setup Utility
1. Στο Finder, επιλέξτε Computer (Υπολογιστής) από το µενού Go (Μετάβαση).
2. Επιλέξτε τη συσκευή από τη λίστα και µετά πατήστε Utility (Βοηθητικό πρόγραµµα).
3. Επιλέξτε τη συσκευή από το µενού και µετά πατήστε Utility (Βοηθητικό πρόγραµµα).

Καρτέλες του HP Printer Utility

Καρτέλα "Information and Support" (Πληροφορίες και υποστήριξη)
• Supplies Status (Κατάσταση αναλωσίµων): Εµφανίζει πληροφορίες για τα δοχεία

µελανιού που είναι τοποθετηµένα.
• Supply Info (Πληροφορίες αναλωσίµων): Εµφανίζει τις επιλογές αντικατάστασης

δοχείου µελανιού.
• Device Information (Πληροφορίες συσκευής): Εµφανίζει πληροφορίες σχετικά µε

το µοντέλο και τον αριθµό σειράς. Η σελίδα αυτή περιλαµβάνει πληροφορίες σχετικά
µε τον εκτυπωτή και τα αναλώσιµα.

• Clean (Καθαρισµός): Σας καθοδηγεί στη διαδικασία καθαρισµού των δοχείων
µελανιού.

• Align (Ευθυγράµµιση): Σας καθοδηγεί στη διαδικασία ευθυγράµµισης των δοχείων
µελανιού.

• HP Support (Υποστήριξη ΗΡ): Παρέχει πρόσβαση στην τοποθεσία της HP στο web
όπου µπορείτε να βρείτε υποστήριξη για τη συσκευή, να δηλώσετε τη συσκευή και
να βρείτε πληροφορίες σχετικά µε την επιστροφή και την ανακύκλωση
χρησιµοποιηµένων αναλωσίµων εκτύπωσης.

Ρύθµιση της συσκευής για φαξ 
Αφού ολοκληρώσετε όλα τα βήµατα που περιγράφονται στον οδηγό για το ξεκίνηµα,
χρησιµοποιήστε τις οδηγίες αυτής της ενότητας, για να ολοκληρώσετε τη ρύθµιση φαξ.
Φυλάξτε τον οδηγό έναρξης για µετέπειτα χρήση.

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

Συµβουλή Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε τον Οδηγό ρύθµισης φαξ
(Windows) ή το ΗΡ Fax Setup Utility (Mac OS) για να ορίσετε γρήγορα σηµαντικές
ρυθµίσεις φαξ, όπως τη λειτουργία απάντησης και τις πληροφορίες κεφαλίδας φαξ.
Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον Οδηγό ρύθµισης φαξ (Windows) ή στο
ΗΡ Fax Setup Utility (Mac OS) µέσω του λογισµικού που εγκαταστήσατε µε τη
συσκευή. Αφού εκτελέσετε τον Οδηγό ρύθµισης φαξ (Windows) ή το ΗΡ Fax Setup
Utility (Mac OS), ακολουθήστε τις διαδικασίες αυτής της ενότητας, για να
ολοκληρώσετε τη ρύθµιση φαξ.
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Ρύθµιση φαξ (παράλληλα τηλεφωνικά συστήµατα)
Προτού ξεκινήσετε να ρυθµίζετε τη συσκευή για φαξ, καθορίστε ποιο είδος τηλεφωνικού
συστήµατος χρησιµοποιείται στη χώρα/περιοχή σας. Οι οδηγίες σχετικά µε τη ρύθµιση
για φαξ, διαφέρουν ανάλογα µε το εάν έχετε σειριακό ή παράλληλο τηλεφωνικό σύστηµα.

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

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

• Εάν η χώρα/περιοχή σας αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα, έχετε πιθανότατα
παράλληλο τηλεφωνικό σύστηµα. Στο παράλληλο τηλεφωνικό σύστηµα µπορείτε να
συνδέετε τηλεφωνικό εξοπλισµό κοινής χρήσης στη γραµµή τηλεφώνου µέσω της
θύρας "2-EXT" στο πίσω µέρος της συσκευής.

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

Πίνακας 7-1 Χώρες/περιοχές µε τηλεφωνικό σύστηµα παράλληλου τύπου

Αργεντινή Αυστραλία Βραζιλία

Καναδάς Χιλή Κίνα

Κολοµβία Ελλάδα Ινδία

Ινδονησία Ιρλανδία Ιαπωνία

Κορέα Λατινική Αµερική Μαλαισία

Μεξικό Φιλιππίνες Πολωνία

Πορτογαλία Ρωσία Σαουδική Αραβία

Σιγκαπούρη Ισπανία Ταϊβάν

Ταϊλάνδη ΗΠΑ Βενεζουέλα

Βιετνάµ   

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

Επιλογή σωστής ρύθµισης φαξ για το σπίτι ή το γραφείο
Για τη σωστή λειτουργία φαξ, θα πρέπει να γνωρίζετε τον τύπο του εξοπλισµού και των
υπηρεσιών που µοιράζονται την ίδια γραµµή τηλεφώνου µε τη συσκευή. Αυτό είναι

Κεφάλαιο 7

84 ∆ιαµόρφωση και διαχείριση



σηµαντικό καθώς µπορεί να χρειαστεί να συνδέσετε κάποιο από τον υπάρχοντα
εξοπλισµό γραφείου απευθείας στη συσκευή, ενώ µπορεί επίσης να χρειαστεί να
αλλάξετε µερικές από τις ρυθµίσεις φαξ, ώστε να πραγµατοποιηθεί αποστολή φαξ µε
επιτυχία.

Προκειµένου να καθορίσετε τον καλύτερο τρόπο, για να ρυθµίσετε τη συσκευή στο σπίτι
ή στο γραφείο σας, διαβάστε πρώτα τις ερωτήσεις αυτής της ενότητας και καταγράψτε
τις απαντήσεις σας. Κατόπιν, ανατρέξτε στον πίνακα της επόµενης ενότητας και επιλέξτε
την προτεινόµενη ρύθµιση βάσει των απαντήσεών σας.
Φροντίστε να διαβάσετε και να απαντήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις µε τη σειρά που
παρουσιάζονται.

1. Έχετε ψηφιακή συνδροµητική γραµµή (DSL) παρεχόµενη από την τηλεφωνική σας
εταιρεία; (Η γραµµή DSL µπορεί να ονοµάζεται ADSL στη χώρα/περιοχή σας).
Εάν απαντήσατε "Ναι", προχωρήστε απευθείας στην ενότητα Περίπτωση Β: Ρύθµιση
συσκευής για DSL. ∆εν χρειάζεται να συνεχίσετε να απαντάτε στις ερωτήσεις.
Εάν απαντήσατε "Όχι", συνεχίστε να απαντάτε στις ερωτήσεις.

2. ∆ιαθέτετε τηλεφωνικό σύστηµα "private branch exchange" (PBX) ή σύστηµα
ψηφιακού δικτύου ολοκληρωµένων υπηρεσιών (ISDN);
Εάν απαντήσατε "Ναι", προχωρήστε απευθείας στην ενότητα Περίπτωση Γ: Ρύθµιση
συσκευής µε τηλεφωνικό σύστηµα PBX ή γραµµή ISDN. ∆εν χρειάζεται να συνεχίσετε
να απαντάτε στις ερωτήσεις.
Εάν απαντήσατε "Όχι", συνεχίστε να απαντάτε στις ερωτήσεις.

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

4. Λαµβάνετε φωνητικές κλήσεις στον ίδιο αριθµό τηλεφώνου που χρησιµοποιείτε και
για τις κλήσεις φαξ στη συσκευή;
Συνεχίστε να απαντάτε στις ερωτήσεις.
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5. Έχετε µόντεµ υπολογιστή στην ίδια γραµµή τηλεφώνου µε τη συσκευή;
∆εν είστε σίγουροι αν χρησιµοποιείτε µόντεµ τηλεφώνου υπολογιστή; Εάν
απαντήσετε "Ναι" σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω ερωτήσεις, χρησιµοποιείτε
µόντεµ τηλεφώνου υπολογιστή:
• Στέλνετε και λαµβάνετε φαξ απευθείας από και προς εφαρµογές λογισµικού του

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

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

σύνδεσης;
Συνεχίστε να απαντάτε στις ερωτήσεις.

6. Έχετε τηλεφωνητή που απαντά σε φωνητικές κλήσεις στον ίδιο αριθµό τηλεφώνου
που χρησιµοποιείτε για κλήσεις φαξ στη συσκευή;
Συνεχίστε να απαντάτε στις ερωτήσεις.

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

Επιλέξτε τη ρύθµιση φαξ που αντιστοιχεί στην περίπτωσή σας.
Αφού έχετε απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις σχετικά µε τον εξοπλισµό και τις υπηρεσίες
που µοιράζονται την ίδια γραµµή τηλεφώνου µε τη συσκευή, µπορείτε να επιλέξετε την
καλύτερη περίπτωση ρύθµισης φαξ για το σπίτι ή το γραφείο σας.

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

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

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

Συνιστώµενη ρύθµιση φαξ
για τηλεφωνικά συστήµατα
παράλληλου τύπου

Συνιστώµενη ρύθµιση φαξ
για τηλεφωνικά συστήµατα
σειριακού τύπου

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

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

Ανατρέξτε στη χώρα σας στην
ενότητα Ρύθµιση φαξ
σειριακού τύπου

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

Περίπτωση Β: Ρύθµιση
συσκευής για DSL

Ανατρέξτε στη χώρα σας στην
ενότητα Ρύθµιση φαξ
σειριακού τύπου

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

Περίπτωση Γ: Ρύθµιση
συσκευής µε τηλεφωνικό
σύστηµα PBX ή γραµµή ISDN

Ανατρέξτε στη χώρα σας στην
ενότητα Ρύθµιση φαξ
σειριακού τύπου

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

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

Ανατρέξτε στη χώρα σας στην
ενότητα Ρύθµιση φαξ
σειριακού τύπου

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

Περίπτωση E: Κοινή γραµµή
τηλεφώνου/φαξ

Ανατρέξτε στη χώρα σας στην
ενότητα Ρύθµιση φαξ
σειριακού τύπου

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

Περίπτωση ΣΤ: Κοινή γραµµή
τηλεφώνου/φαξ µε φωνητικό
ταχυδροµείο

Ανατρέξτε στη χώρα σας στην
ενότητα Ρύθµιση φαξ
σειριακού τύπου

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

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

∆εν ισχύει.

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

Περίπτωση Η: Κοινή γραµµή
τηλεφώνου/φαξ µε µόντεµ
υπολογιστή

∆εν ισχύει.

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

Περίπτωση Θ: Κοινή γραµµή
τηλεφώνου/φαξ µε
τηλεφωνητή

∆εν ισχύει.

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

Περίπτωση Ι: Κοινή χρήση
φωνητικής γραµµής/γραµµής
φαξ µε µόντεµ υπολογιστή και
τηλεφωνητή

∆εν ισχύει.

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

Περίπτωση Κ: Κοινή χρήση
φωνητικής γραµµής/γραµµής
φαξ µε µόντεµ υπολογιστή και
φωνητικό ταχυδροµείο

∆εν ισχύει.
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Περίπτωση A: Ξεχωριστή γραµµή φαξ (δεν λαµβάνονται φωνητικές κλήσεις)
Εάν έχετε ξεχωριστή γραµµή τηλεφώνου, στην οποία δεν λαµβάνετε φωνητικές κλήσεις
και δεν έχετε άλλο εξοπλισµό συνδεδεµένο σε αυτή τη γραµµή τηλεφώνου, συνδέστε τη
συσκευή όπως περιγράφεται σε αυτή την ενότητα.

Εικόνα 7-1 Πίσω όψη της συσκευής

1 Πρίζα τηλεφώνου

2 Χρησιµοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που περιέχεται στη συσκευασία
της συσκευής για να συνδέσετε τη συσκευή στη θύρα 1-LINE

Για να ρυθµίσετε τη συσκευή σε ξεχωριστή γραµµή φαξ
1. Χρησιµοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται στη συσκευασία της

συσκευής, συνδέστε το ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη θύρα
1-LINE στο πίσω µέρος της συσκευής.

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

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

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

Όταν χτυπήσει το τηλέφωνο, η συσκευή θα απαντήσει αυτόµατα µετά από τον αριθµό
των κτύπων που έχουν οριστεί στη ρύθµιση Αριθµός κτύπων πριν την απάντ.. Η
συσκευή ξεκινά να εκπέµπει ήχους λήψης φαξ στη συσκευή αποστολής φαξ και να
λαµβάνει το φαξ.

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

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

Εικόνα 7-2 Πίσω όψη της συσκευής

1 Πρίζα τηλεφώνου

2 Φίλτρο και καλώδιο DSL (ή ADSL) παρεχόµενο από τον παροχέα DSL

3 Χρησιµοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που περιέχεται στη συσκευασία
της συσκευής για να συνδέσετε τη συσκευή στη θύρα 1-LINE

Για να ρυθµίσετε τη συσκευή µε DSL
1. Προµηθευτείτε ένα φίλτρο DSL από τον παροχέα DSL.
2. Χρησιµοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται στη συσκευασία της

συσκευής, συνδέστε το ένα άκρο στην ανοιχτή θύρα στο φίλτρο DSL και το άλλο άκρο
στη θύρα 1-LINE στο πίσω µέρος της συσκευής.

Σηµείωση Εάν δεν χρησιµοποιήσετε το παρεχόµενο καλώδιο για να συνδέσετε
το φίλτρο DSL στη συσκευή, µπορεί να µην είναι δυνατή η λειτουργία φαξ. Αυτό
το ειδικό καλώδιο τηλεφώνου διαφέρει από τα καλώδια τηλεφώνου που µπορεί
να έχετε ήδη στο σπίτι ή το γραφείο σας.

Επειδή παρέχεται µόνο ένα καλώδιο τηλεφώνου, ίσως χρειαστεί να
προµηθευτείτε επιπρόσθετα καλώδια τηλεφώνου για αυτή τη ρύθµιση.

3. Συνδέστε ένα πρόσθετο καλώδιο τηλεφώνου από το φίλτρο DSL στην πρίζα
τηλεφώνου.

4. Εκτελέστε έναν έλεγχο φαξ.
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Περίπτωση Γ: Ρύθµιση συσκευής µε τηλεφωνικό σύστηµα PBX ή γραµµή ISDN
Εάν χρησιµοποιείτε τηλεφωνικό σύστηµα PBX ή µετατροπέα/ προσαρµογέα
τερµατικού ISDN, βεβαιωθείτε ότι κάνετε τα παρακάτω:
• Εάν χρησιµοποιείτε PBX ή µετατροπέα/ προσαρµογέα τερµατικού ISDN, συνδέστε

τη συσκευή στη θύρα που προορίζεται για χρήση φαξ και τηλεφώνου. Επίσης,
βεβαιωθείτε ότι το τερµατικό προσαρµογέα είναι ρυθµισµένο στον σωστό τύπο
διακόπτη για τη χώρα/περιοχή σας, εφόσον αυτό είναι δυνατό.

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

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

Σηµείωση Πολλά ψηφιακά συστήµατα PBX διαθέτουν ήχο αναµονής κλήσης
που είναι ορισµένος από προεπιλογή σε "ενεργοποίηση". Ο ήχος αναµονής
κλήσης θα εµποδίσει τη µετάδοση φαξ και η αποστολή και λήψη φαξ από τη
συσκευή δεν θα είναι δυνατή. Για οδηγίες σχετικά µε την απενεργοποίηση του
ήχου αναµονής κλήσης, ανατρέξτε στην τεκµηρίωση που συνοδεύει το
τηλεφωνικό σύστηµα PBX.

• Εάν χρησιµοποιείτε τηλεφωνικό σύστηµα PBX, καλέστε τον αριθµό για µια εξωτερική
γραµµή πριν καλέσετε τον αριθµό φαξ.

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

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

Εικόνα 7-3 Πίσω όψη της συσκευής

1 Πρίζα τηλεφώνου

2 Χρησιµοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που περιέχεται στη συσκευασία
της συσκευής για να συνδέσετε τη συσκευή στη θύρα 1-LINE

Για να ρυθµίσετε τη συσκευή µε υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης
1. Χρησιµοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται στη συσκευασία της

συσκευής, συνδέστε το ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη θύρα
1-LINE στο πίσω µέρος της συσκευής.

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

2. Ενεργοποιήστε τη ρύθµιση Αυτόµατη απάντηση.
3. Αλλάξτε τη ρύθµιση ∆ιακριτός κτύπος ώστε να ταιριάζει µε τον συνδυασµό που η

τηλεφωνική εταιρεία έχει εκχωρήσει στον αριθµό του φαξ σας.

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

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

5. Εκτελέστε έναν έλεγχο φαξ.

Η συσκευή θα απαντήσει αυτόµατα στις εισερχόµενες κλήσεις µε το συνδυασµό κτύπων
που έχετε επιλέξει (ρύθµιση ∆ιακριτός κτύπος) µετά τον επιλεγµένο αριθµό κτύπων
(ρύθµιση Αριθµός κτύπων πριν την απάντ.). Η συσκευή ξεκινά να εκπέµπει ήχους
λήψης φαξ στη συσκευή αποστολής φαξ και να λαµβάνει το φαξ.
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Περίπτωση E: Κοινή γραµµή τηλεφώνου/φαξ
Εάν λαµβάνετε φωνητικές κλήσεις και κλήσεις φαξ στον ίδιο αριθµό τηλεφώνου και δεν
έχετε άλλο εξοπλισµό γραφείου (ή φωνητικό ταχυδροµείο) σε αυτή τη γραµµή τηλεφώνου,
συνδέστε τη συσκευή όπως περιγράφεται σε αυτή την ενότητα.

Εικόνα 7-4 Πίσω όψη της συσκευής

1 Πρίζα τηλεφώνου

2 Χρησιµοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που περιέχεται στη συσκευασία
της συσκευής για να συνδέσετε τη συσκευή στη θύρα 1-LINE

3 Τηλέφωνο (προαιρετικά)

Για να ρυθµίσετε τη συσκευή µε κοινή φωνητική γραµµή/γραµµή φαξ
1. Χρησιµοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται στη συσκευασία της

συσκευής, συνδέστε το ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη θύρα
1-LINE στο πίσω µέρος της συσκευής.

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

2. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
• Εάν διαθέτετε τηλεφωνικό σύστηµα παράλληλου τύπου, αποσυνδέστε το άσπρο

βύσµα από τη θύρα µε την ένδειξη 2-EXT στο πίσω µέρος της συσκευής και, στη
συνέχεια, συνδέστε µια τηλεφωνική συσκευή σε αυτή τη θύρα.

• Εάν έχετε σειριακό τηλεφωνικό σύστηµα, µπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνο
απευθείας πάνω από το καλώδιο της συσκευής µε το βύσµα για τον τοίχο.
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3. Τώρα θα πρέπει να αποφασίσετε εάν θέλετε η συσκευή να απαντά στις κλήσεις
αυτόµατα ή µη αυτόµατα:
• Εάν ρυθµίσετε τη συσκευή να απαντά σε κλήσεις αυτόµατα, απαντά σε όλες τις

εισερχόµενες κλήσεις και λαµβάνει τα φαξ. Στην περίπτωση αυτή, η συσκευή δεν
θα είναι σε θέση να διακρίνει τις κλήσεις φαξ από τις φωνητικές κλήσεις. Εάν
υποπτεύεστε ότι η κλήση είναι φωνητική, θα πρέπει να απαντήσετε, προτού
προλάβει να απαντήσει η συσκευή. Για να ρυθµίσετε τη συσκευή, ώστε να απαντά
τις κλήσεις αυτόµατα, ενεργοποιήστε τη ρύθµιση Αυτόµατη απάντηση.

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

4. Εκτελέστε έναν έλεγχο φαξ.

Εάν σηκώσετε το τηλέφωνο πριν από τη συσκευή και ακούσετε τόνους φαξ από συσκευή
αποστολής φαξ, θα πρέπει να απαντήσετε στην κλήση φαξ µε µη αυτόµατο τρόπο.

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

Σηµείωση ∆εν µπορείτε να λάβετε φαξ αυτόµατα, εάν έχετε υπηρεσία φωνητικού
ταχυδροµείου στον ίδιο αριθµό τηλεφώνου που χρησιµοποιείτε για κλήσεις φαξ.
Πρέπει να λαµβάνετε τα φαξ µη αυτόµατα. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να είστε
διαθέσιµοι να απαντάτε οι ίδιοι στις κλήσεις εισερχόµενων φαξ. Σε περίπτωση που
θέλετε να λαµβάνετε τα φαξ αυτόµατα, επικοινωνήστε µε την τηλεφωνική σας εταιρεία
για να εγγραφείτε σε υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης ή για να αποκτήσετε
ξεχωριστή γραµµή τηλεφώνου για φαξ.

Εικόνα 7-5 Πίσω όψη της συσκευής

1 Πρίζα τηλεφώνου

2 Χρησιµοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που περιέχεται στη συσκευασία
της συσκευής, για να συνδέσετε τη συσκευή στη θύρα "1-LINE"
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Για να ρυθµίσετε τη συσκευή µε φωνητικό ταχυδροµείο
1. Χρησιµοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται στη συσκευασία της

συσκευής, συνδέστε το ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη θύρα
1-LINE στο πίσω µέρος της συσκευής.

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

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

Πρέπει να απαντάτε οι ίδιοι στις εισερχόµενες κλήσεις φαξ, διαφορετικά η συσκευή δεν
θα µπορεί να λάβει φαξ. Πρέπει να ξεκινήσετε το µη αυτόµατο φαξ προτού το φωνητικό
ταχυδροµείο καταλάβει τη γραµµή.

Περίπτωση Ζ: Γραµµή φαξ κοινή µε µόντεµ υπολογιστή (δεν λαµβάνονται
φωνητικές κλήσεις)
Εάν έχετε γραµµή φαξ στην οποία δεν λαµβάνετε φωνητικές κλήσεις και έχετε µόντεµ
υπολογιστή συνδεδεµένο σε αυτή τη γραµµή, ρυθµίστε τη συσκευή όπως περιγράφεται
σε αυτή την ενότητα.

Σηµείωση Εάν έχετε µόντεµ τηλεφώνου υπολογιστή, τότε αυτό χρησιµοποιεί την
ίδια γραµµή τηλεφώνου µε τη συσκευή. ∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το µόντεµ
και τη συσκευή ταυτόχρονα. Για παράδειγµα, δεν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη
συσκευή για αποστολή και λήψη φαξ καθώς χρησιµοποιείτε το µόντεµ τηλεφώνου
υπολογιστή για αποστολή µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή για πρόσβαση
στο Internet.

• Ρύθµιση της συσκευής µε µόντεµ τηλεφώνου υπολογιστή
• Ρύθµιση της συσκευής µε µόντεµ υπολογιστή DSL/ADSL

Ρύθµιση της συσκευής µε µόντεµ τηλεφώνου υπολογιστή
Εάν χρησιµοποιείτε την ίδια γραµµή τηλεφώνου για την αποστολή φαξ και για ένα µόντεµ
τηλεφώνου υπολογιστή, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να ρυθµίσετε τη συσκευή.

Εικόνα 7-6 Πίσω όψη της συσκευής
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1 Πρίζα τηλεφώνου

2 Χρησιµοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που περιέχεται στη συσκευασία
της συσκευής, για να συνδέσετε τη συσκευή στη θύρα "1-LINE"

3 Υπολογιστής µε µόντεµ

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

της συσκευής.
2. Εντοπίστε το καλώδιο τηλεφώνου που συνδέει το πίσω µέρος του υπολογιστή σας

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

3. Χρησιµοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται στη συσκευασία της
συσκευής, συνδέστε το ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη θύρα
1-LINE στο πίσω µέρος της συσκευής.

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

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

Σηµείωση Εάν δεν απενεργοποιήσετε τη ρύθµιση αυτόµατης λήψης φαξ στο
λογισµικό του µόντεµ, η συσκευή δεν θα µπορεί να λάβει φαξ.

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

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

Όταν χτυπήσει το τηλέφωνο, η συσκευή θα απαντήσει αυτόµατα µετά από τον αριθµό
των κτύπων που έχουν οριστεί στη ρύθµιση Αριθµός κτύπων πριν την απάντ.. Η
συσκευή ξεκινά να εκπέµπει ήχους λήψης φαξ στη συσκευή αποστολής φαξ και να
λαµβάνει το φαξ.
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Ρύθµιση της συσκευής µε µόντεµ υπολογιστή DSL/ADSL
Εάν έχετε γραµµή DSL και χρησιµοποιείτε τη γραµµή αυτή για την αποστολή φαξ,
ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να ρυθµίσετε τη συσκευή φαξ.

1 Πρίζα τηλεφώνου

2 Παράλληλος διαχωριστής

3 Φίλτρο DSL/ADSL
Συνδέστε το ένα άκρο της υποδοχής τηλεφώνου που παρέχεται µε τη
συσκευή για σύνδεση µε τη θύρα 1-LINE στο πίσω µέρος της συσκευής.
Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στο φίλτρο DSL/ADSL.

4 Υπολογιστής

5 Μόντεµ υπολογιστή DSL/ADSL

Σηµείωση Θα πρέπει να αγοράσετε έναν παράλληλο διαχωριστή. Ένας
παράλληλος διαχωριστής έχει µία θύρα RJ-11 στο µπροστινό του µέρος και δύο
θύρες RJ-11 στο πίσω µέρος. Μην χρησιµοποιείτε διαχωριστή τηλεφώνου δύο
γραµµών, σειριακό διαχωριστή ή σειριακό διαχωριστή που έχει δύο θύρες RJ-11 στο
µπροστινό του µέρος και βύσµα στο πίσω µέρος.
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Για να ρυθµίσετε τη συσκευή µε µόντεµ υπολογιστή DSL/ADSL
1. Προµηθευτείτε ένα φίλτρο DSL από τον παροχέα DSL.
2. Χρησιµοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται στη συσκευασία της

συσκευής, συνδέστε το ένα άκρο στο φίλτρο DSL και το άλλο άκρο στη θύρα 1-LINE
στο πίσω µέρος της συσκευής.

Σηµείωση Εάν δεν χρησιµοποιήσετε το παρεχόµενο καλώδιο για να συνδέσετε
το φίλτρο DSL στο πίσω µέρος της συσκευής, µπορεί να µην είναι δυνατή η
λειτουργία φαξ. Αυτό το ειδικό καλώδιο τηλεφώνου διαφέρει από τα καλώδια
τηλεφώνου που µπορεί να έχετε ήδη στο σπίτι ή το γραφείο σας.

3. Συνδέστε το φίλτρο DSL στον παράλληλο διαχωριστή.
4. Συνδέστε το µόντεµ DSL στον παράλληλο διαχωριστή.
5. Συνδέστε τον παράλληλο διαχωριστή στην πρίζα.
6. Εκτελέστε έναν έλεγχο φαξ.

Όταν χτυπήσει το τηλέφωνο, η συσκευή θα απαντήσει αυτόµατα µετά από τον αριθµό
των κτύπων που έχουν οριστεί στη ρύθµιση Αριθµός κτύπων πριν την απάντ.. Η
συσκευή ξεκινά να εκπέµπει ήχους λήψης φαξ στη συσκευή αποστολής φαξ και να
λαµβάνει το φαξ.

Περίπτωση Η: Κοινή γραµµή τηλεφώνου/φαξ µε µόντεµ υπολογιστή
Εάν λαµβάνετε φωνητικές κλήσεις και κλήσεις φαξ στον ίδιο αριθµό τηλεφώνου και έχετε
µόντεµ υπολογιστή συνδεδεµένο σε αυτή τη γραµµή τηλεφώνου, ρυθµίστε τη συσκευή
όπως περιγράφεται σε αυτή την ενότητα.

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

• Κοινή χρήση τηλεφώνου/φαξ µε µόντεµ τηλεφώνου υπολογιστή
• Κοινή χρήση φωνητικής γραµµής/γραµµής µε µόντεµ υπολογιστή DSL/ADSL

Κοινή χρήση τηλεφώνου/φαξ µε µόντεµ τηλεφώνου υπολογιστή
Εάν χρησιµοποιείτε τη γραµµή τηλεφώνου τόσο για κλήσεις φαξ όσο και για κλήσεις
τηλεφώνου, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να ρυθµίσετε τη συσκευή φαξ.

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

• Εάν ο υπολογιστής σας έχει µόνο µία τηλεφωνική θύρα, θα χρειαστεί να αγοράσετε
έναν παράλληλο διαχωριστή (γνωστός επίσης ως ζεύκτης), σαν και αυτόν που
εικονίζεται παρακάτω. (Ένας παράλληλος διαχωριστής έχει µια θύρα RJ-11 στο
µπροστινό του µέρος και δύο θύρες RJ-11 στο πίσω µέρος. Μην χρησιµοποιείτε

Ρύθµιση της συσκευής για φαξ 97



διαχωριστή τηλεφώνου δύο γραµµών, σειριακό διαχωριστή ή σειριακό διαχωριστή
που έχει δύο θύρες RJ-11 στο µπροστινό του µέρος και πρίζα στο πίσω.)

Εικόνα 7-7 Παράδειγµα παράλληλου διαχωριστή

• Εάν ο υπολογιστής σας έχει µία τηλεφωνική θύρα, ρυθµίστε τη συσκευή όπως
περιγράφεται στη συνέχεια.

Εικόνα 7-8 Πίσω όψη της συσκευής

1 Πρίζα τηλεφώνου

2 Καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται µε τη συσκευή, συνδεδεµένο στη
θύρα 1-LINE στο πίσω µέρος της συσκευής

3 Παράλληλος διαχωριστής

4 Υπολογιστής

5 Τηλέφωνο

Για να ρυθµίσετε τη συσκευή στην ίδια γραµµή τηλεφώνου µε έναν υπολογιστή µε
µία τηλεφωνική θύρα
1. Αποσυνδέστε το άσπρο βύσµα από τη θύρα µε την ένδειξη 2-EXT στο πίσω µέρος

της συσκευής.
2. Εντοπίστε το καλώδιο τηλεφώνου που συνδέει το πίσω µέρος του υπολογιστή σας

(το µόντεµ τηλεφώνου του υπολογιστή) σε πρίζα τηλεφώνου. Αποσυνδέστε το
καλώδιο από την πρίζα τηλεφώνου και συνδέστε το στον παράλληλο διαχωριστή.

3. Συνδέστε ένα καλώδιο τηλεφώνου από τον παράλληλο διαχωριστή στη θύρα 2-EXT
στο πίσω µέρος της συσκευής.

4. Συνδέστε ένα τηλέφωνο στον παράλληλο διαχωριστή.
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5. Χρησιµοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται στη συσκευασία της
συσκευής, συνδέστε το ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη θύρα
1-LINE στο πίσω µέρος της συσκευής.

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

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

Σηµείωση Εάν δεν απενεργοποιήσετε τη ρύθµιση αυτόµατης λήψης φαξ στο
λογισµικό του µόντεµ, η συσκευή ΗΡ δεν θα µπορεί να λάβει φαξ.

7. Τώρα θα πρέπει να αποφασίσετε εάν θέλετε η συσκευή να απαντά στις κλήσεις
αυτόµατα ή µη αυτόµατα:
• Εάν ρυθµίσετε τη συσκευή να απαντά σε κλήσεις αυτόµατα, απαντά σε όλες τις

εισερχόµενες κλήσεις και λαµβάνει τα φαξ. Στην περίπτωση αυτή, η συσκευή δεν
θα είναι σε θέση να διακρίνει τις κλήσεις φαξ από τις φωνητικές κλήσεις. Εάν
υποπτεύεστε ότι η κλήση είναι φωνητική, θα πρέπει να απαντήσετε, προτού
προλάβει να απαντήσει η συσκευή. Για να ρυθµίσετε τη συσκευή, ώστε να απαντά
τις κλήσεις αυτόµατα, ενεργοποιήστε τη ρύθµιση Αυτόµατη απάντηση.

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

8. Εκτελέστε έναν έλεγχο φαξ.

Σηµείωση Εάν ο υπολογιστής σας διαθέτει δύο θύρες τηλεφώνου στο πίσω µέρος,
δεν χρειάζεται να χρησιµοποιήστε παράλληλο διαχωριστή. Μπορείτε να συνδέσετε
το τηλέφωνο στη θύρα “OUT” στο µόντεµ τηλεφώνου υπολογιστή.

Εάν σηκώσετε το τηλέφωνο πριν από τη συσκευή και ακούσετε τόνους φαξ από συσκευή
αποστολής φαξ, θα πρέπει να απαντήσετε στην κλήση φαξ µε µη αυτόµατο τρόπο.

Εάν χρησιµοποιείτε τη γραµµή τηλεφώνου για φωνητικές κλήσεις, φαξ και για το µόντεµ
τηλεφώνου υπολογιστή, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να ρυθµίσετε τη συσκευή φαξ.
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Κοινή χρήση φωνητικής γραµµής/γραµµής µε µόντεµ υπολογιστή DSL/ADSL
Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες εάν ο υπολογιστής σας διαθέτει µόντεµ DSL/ADSL

1 Πρίζα τηλεφώνου

2 Παράλληλος διαχωριστής

3 Φίλτρο DSL/ADSL

4 Καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται µε τη συσκευή

5 Μόντεµ DSL/ADSL

6 Υπολογιστής

7 Τηλέφωνο

Σηµείωση Θα πρέπει να αγοράσετε έναν παράλληλο διαχωριστή. Ένας
παράλληλος διαχωριστής έχει µία θύρα RJ-11 στο µπροστινό του µέρος και δύο
θύρες RJ-11 στο πίσω µέρος. Μην χρησιµοποιείτε διαχωριστή τηλεφώνου δύο
γραµµών, σειριακό διαχωριστή ή σειριακό διαχωριστή που έχει δύο θύρες RJ-11 στο
µπροστινό του µέρος και βύσµα στο πίσω µέρος.
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Για να ρυθµίσετε τη συσκευή µε µόντεµ υπολογιστή DSL/ADSL
1. Προµηθευτείτε ένα φίλτρο DSL από τον παροχέα DSL.

Σηµείωση Οι συσκευές τηλεφώνου που βρίσκονται σε άλλα µέρη του σπιτιού/
γραφείου και χρησιµοποιούν τον ίδιο αριθµό τηλεφώνου µε την υπηρεσία DSL
πρέπει να συνδεθούν σε πρόσθετα φίλτρα DSL, διότι, σε αντίθετη περίπτωση, θα
υπάρχει θόρυβος κατά την πραγµατοποίηση φωνητικών κλήσεων.

2. Χρησιµοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται στη συσκευασία των
συσκευών, συνδέστε το ένα άκρο στο φίλτρο DSL και το άλλο άκρο στη θύρα 1-LINE
στο πίσω µέρος της συσκευής.

Σηµείωση Εάν δεν χρησιµοποιήσετε το παρεχόµενο καλώδιο για να συνδέσετε
το φίλτρο DSL στη συσκευή, µπορεί να µην είναι δυνατή η λειτουργία φαξ. Αυτό
το ειδικό καλώδιο τηλεφώνου διαφέρει από τα καλώδια τηλεφώνου που µπορεί
να έχετε ήδη στο σπίτι ή το γραφείο σας.

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

4. Συνδέστε το φίλτρο DSL στον παράλληλο διαχωριστή.
5. Συνδέστε το µόντεµ DSL στον παράλληλο διαχωριστή.
6. Συνδέστε τον παράλληλο διαχωριστή στην πρίζα.
7. Εκτελέστε έναν έλεγχο φαξ.

Όταν χτυπήσει το τηλέφωνο, η συσκευή θα απαντήσει αυτόµατα µετά από τον αριθµό
των κτύπων που έχουν οριστεί στη ρύθµιση Αριθµός κτύπων πριν την απάντ.. Η
συσκευή ξεκινά να εκπέµπει ήχους λήψης φαξ στη συσκευή αποστολής φαξ και να
λαµβάνει το φαξ.

Περίπτωση Θ: Κοινή γραµµή τηλεφώνου/φαξ µε τηλεφωνητή
Εάν λαµβάνετε φωνητικές κλήσεις και κλήσεις φαξ στον ίδιο αριθµό τηλεφώνου και έχετε
τηλεφωνητή που απαντά στις φωνητικές κλήσεις σε αυτό τον αριθµό, ρυθµίστε τη
συσκευή όπως περιγράφεται σε αυτή την ενότητα.

Εικόνα 7-9 Πίσω όψη της συσκευής
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1 Πρίζα τηλεφώνου

2 Χρησιµοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται για σύνδεση στη
θύρα 1-LINE στο πίσω µέρος της συσκευής

3 Τηλεφωνητής

4 Τηλέφωνο (προαιρετικά)

Για να ρυθµίσετε τη συσκευή για κοινή χρήση φωνητικής γραµµής/γραµµής φαξ
µε τηλεφωνητή
1. Αποσυνδέστε το άσπρο βύσµα από τη θύρα µε την ένδειξη 2-EXT στο πίσω µέρος

της συσκευής.
2. Αποσυνδέστε τον τηλεφωνητή από την πρίζα τηλεφώνου και συνδέστε τον στη θύρα

µε την ένδειξη 2-EXT στο πίσω µέρος της συσκευής.

Σηµείωση Εάν δεν συνδέσετε τον τηλεφωνητή απευθείας στη συσκευή, οι τόνοι
φαξ από τη συσκευή αποστολής µπορεί να καταγραφούν στον τηλεφωνητή και η
λήψη φαξ από τη συσκευή ενδέχεται να µην είναι δυνατή.

3. Χρησιµοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται στη συσκευασία της
συσκευής, συνδέστε το ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη θύρα
1-LINE στο πίσω µέρος της συσκευής.

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

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

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

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

κτύπων.
7. Αλλάξτε τη ρύθµιση Αριθµός κτύπων πριν την απάντ. της συσκευής στο µέγιστο

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

8. Εκτελέστε έναν έλεγχο φαξ.

Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει, ο τηλεφωνητής θα απαντήσει µετά από τους κτύπους που
έχετε καθορίσει και θα αναπαράγει το µήνυµα που έχετε καταγράψει. Την ίδια ώρα, η
συσκευή παρακολουθεί την κλήση, "ακούγοντας" για τυχόν τόνους φαξ. Εάν εντοπιστούν
εισερχόµενοι τόνοι φαξ, η συσκευή θα εκπέµψει τόνους λήψης φαξ και θα λάβει το φαξ.
Εάν δεν υπάρχουν τόνοι φαξ, η συσκευή σταµατά την παρακολούθηση της γραµµής και
ο τηλεφωνητής µπορεί να καταγράψει το φωνητικό µήνυµα.
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Περίπτωση Ι: Κοινή χρήση φωνητικής γραµµής/γραµµής φαξ µε µόντεµ
υπολογιστή και τηλεφωνητή
Εάν λαµβάνετε φωνητικές κλήσεις και κλήσεις φαξ στον ίδιο αριθµό τηλεφώνου και
παράλληλα έχετε συνδέσει σε αυτή τη γραµµή τηλεφώνου ένα µόντεµ υπολογιστή και
έναν τηλεφωνητή, ρυθµίστε τη συσκευή ΗΡ όπως περιγράφεται σε αυτή την ενότητα.

Σηµείωση Εφόσον το µόντεµ σύνδεσης µέσω τηλεφώνου του υπολογιστή σας
χρησιµοποιεί την ίδια γραµµή τηλεφώνου µε τη συσκευή ΗΡ, δεν µπορείτε να
χρησιµοποιείτε το µόντεµ και τη συσκευή ταυτόχρονα. Για παράδειγµα, δεν µπορείτε
να χρησιµοποιήσετε τη συσκευή ΗΡ για αποστολή και λήψη φαξ όταν χρησιµοποιείτε
το µόντεµ σύνδεσης µέσω τηλεφώνου του υπολογιστή για αποστολή e-mail ή για
πρόσβαση στο Internet.

• Κοινή χρήση φωνητικής γραµµής/γραµµής φαξ µε µόντεµ τηλεφώνου υπολογιστή και
τηλεφωνητή

• Κοινή φωνητική γραµµή/γραµµή φαξ µε µόντεµ υπολογιστή DSL/ADSL και
τηλεφωνητή

Κοινή χρήση φωνητικής γραµµής/γραµµής φαξ µε µόντεµ τηλεφώνου υπολογιστή
και τηλεφωνητή
Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι για να εγκαταστήσετε τη συσκευή ΗΡ στον
υπολογιστή, ανάλογα µε τον αριθµό των τηλεφωνικών θυρών που διαθέτει ο
υπολογιστής. Πριν ξεκινήσετε, ελέγξτε τον υπολογιστή για να δείτε εάν διαθέτει µία ή δύο
τηλεφωνικές θύρες.
• Εάν ο υπολογιστής σας έχει µόνο µία τηλεφωνική θύρα, θα χρειαστεί να αγοράσετε

έναν παράλληλο διαχωριστή, σαν αυτόν που εικονίζεται παρακάτω. (Ένας
παράλληλος διαχωριστής έχει µία θύρα RJ-11 στο µπροστινό του µέρος και δύο
θύρες RJ-11 στο πίσω µέρος. Μην χρησιµοποιείτε διαχωριστή τηλεφώνου δύο
γραµµών, σειριακό διαχωριστή ή σειριακό διαχωριστή που έχει δύο θύρες RJ-11 στο
µπροστινό του µέρος και βύσµα στο πίσω µέρος).

Εικόνα 7-10 Παράδειγµα παράλληλου διαχωριστή
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• Εάν ο υπολογιστής σας έχει µία τηλεφωνική θύρα, ρυθµίστε τη συσκευή ΗΡ όπως
περιγράφεται στη συνέχεια.

Εικόνα 7-11 Πίσω όψη της συσκευής

1 Πρίζα τηλεφώνου

2 Καλώδιο τηλεφώνου συνδεδεµένο στον παράλληλο διαχωριστή

3 Παράλληλος διαχωριστής

4 Τηλέφωνο (προαιρετικά)

5 Τηλεφωνητής

6 Υπολογιστής µε µόντεµ

7 Χρησιµοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που περιέχεται στη συσκευασία
της συσκευής, για να συνδέσετε τη συσκευή στη θύρα "1-LINE"

Για να ρυθµίσετε τη συσκευή στην ίδια γραµµή τηλεφώνου µε έναν υπολογιστή µε
µία τηλεφωνική θύρα
1. Αποσυνδέστε το άσπρο βύσµα από τη θύρα µε την ένδειξη 2-EXT στο πίσω µέρος

της συσκευής ΗΡ.
2. Εντοπίστε το καλώδιο τηλεφώνου που συνδέει το πίσω µέρος του υπολογιστή σας

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

3. Αποσυνδέστε τον τηλεφωνητή από την πρίζα τηλεφώνου και συνδέστε τον στη θύρα
µε την ένδειξη 2-EXT στο πίσω µέρος της συσκευής.

Σηµείωση Εάν δεν συνδέσετε τον τηλεφωνητή απευθείας στη συσκευή, οι τόνοι
φαξ από τη συσκευή αποστολής µπορεί να καταγραφούν στον τηλεφωνητή και η
συσκευή ενδέχεται να µην µπορεί να λάβει φαξ.
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4. Χρησιµοποιήστε το τηλεφωνικό καλώδιο που περιλαµβάνεται στη συσκευασία της
συσκευής ΗΡ και συνδέστε το ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου στον τοίχο και το άλλο
άκρο στη θύρα µε την ένδειξη 1-LINE στο πίσω µέρος της συσκευής ΗΡ.

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

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

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

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

Σηµείωση Εάν δεν απενεργοποιήσετε τη ρύθµιση αυτόµατης λήψης φαξ στο
λογισµικό του µόντεµ, η συσκευή δεν θα µπορεί να λάβει φαξ.

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

κτύπων.
9. Αλλάξτε τη ρύθµιση Αριθµός κτύπων πριν την απάντ. της συσκευής ΗΡ στο

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

10. Εκτελέστε έναν έλεγχο φαξ.

Σηµείωση Εάν χρησιµοποιείτε υπολογιστή µε δύο θύρες τηλεφώνου, δεν
χρειάζεστε παράλληλο διαχωριστή. Μπορείτε να συνδέσετε τον τηλεφωνητή στη
θύρα “OUT” στο πίσω µέρος του υπολογιστή.

Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει, ο τηλεφωνητής θα απαντήσει µετά από τους κτύπους που
έχετε καθορίσει και θα αναπαράγει το µήνυµα που έχετε καταγράψει. Την ίδια ώρα, η
συσκευή παρακολουθεί την κλήση, "ακούγοντας" για τυχόν τόνους φαξ. Εάν εντοπιστούν
εισερχόµενοι τόνοι φαξ, η συσκευή θα εκπέµψει τόνους λήψης φαξ και θα λάβει το φαξ.
Εάν δεν υπάρχουν τόνοι φαξ, η συσκευή σταµατά την παρακολούθηση της γραµµής και
ο τηλεφωνητής µπορεί να καταγράψει το φωνητικό µήνυµα.
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Κοινή φωνητική γραµµή/γραµµή φαξ µε µόντεµ υπολογιστή DSL/ADSL και
τηλεφωνητή

1 Πρίζα τηλεφώνου

2 Παράλληλος διαχωριστής

3 Φίλτρο DSL/ADSL

4 Καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται µε τη συσκευή, συνδεδεµένο στη
θύρα 1-LINE στο πίσω µέρος της συσκευής

5 Μόντεµ DSL/ADSL

6 Υπολογιστής

7 Τηλεφωνητής

8 Τηλέφωνο (προαιρετικά)

Σηµείωση Θα πρέπει να αγοράσετε έναν παράλληλο διαχωριστή. Ένας
παράλληλος διαχωριστής έχει µία θύρα RJ-11 στο µπροστινό του µέρος και δύο
θύρες RJ-11 στο πίσω µέρος. Μην χρησιµοποιείτε διαχωριστή τηλεφώνου δύο
γραµµών, σειριακό διαχωριστή ή σειριακό διαχωριστή που έχει δύο θύρες RJ-11 στο
µπροστινό του µέρος και βύσµα στο πίσω µέρος.
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Για να ρυθµίσετε τη συσκευή µε µόντεµ υπολογιστή DSL/ADSL
1. Προµηθευτείτε ένα φίλτρο DSL/ADSL από τον παροχέα DSL/ADSL.

Σηµείωση Οι συσκευές τηλεφώνου που βρίσκονται σε άλλα µέρη του σπιτιού/
γραφείου και χρησιµοποιούν τον ίδιο αριθµό τηλεφώνου µε την υπηρεσία DSL/
ADSL πρέπει να συνδεθούν σε πρόσθετα φίλτρα DSL/ADSL, διότι, σε αντίθετη
περίπτωση, θα υπάρχει θόρυβος κατά την πραγµατοποίηση φωνητικών
κλήσεων.

2. Χρησιµοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται στη συσκευασία της
συσκευής, συνδέστε το ένα άκρο στο φίλτρο DSL/ADSL και το άλλο άκρο στη θύρα
1-LINE στο πίσω µέρος της συσκευής.

Σηµείωση Εάν δεν χρησιµοποιήσετε το παρεχόµενο καλώδιο για να συνδέσετε
το φίλτρο DSL/ADSL στη συσκευή, µπορεί να µην είναι δυνατή η λειτουργία φαξ.
Αυτό το ειδικό καλώδιο τηλεφώνου διαφέρει από τα καλώδια τηλεφώνου που
µπορεί να έχετε ήδη στο σπίτι ή το γραφείο σας.

3. Συνδέστε το φίλτρο DSL/ADSL στο διαχωριστή.
4. Αποσυνδέστε τον τηλεφωνητή από την πρίζα τηλεφώνου και συνδέστε τον στη θύρα

µε την ένδειξη 2-EXT στο πίσω µέρος της συσκευής.

Σηµείωση Εάν δεν συνδέσετε τον τηλεφωνητή απευθείας στη συσκευή, οι τόνοι
φαξ από τη συσκευή αποστολής µπορεί να καταγραφούν στον τηλεφωνητή και η
λήψη φαξ από τη συσκευή ενδέχεται να µην είναι δυνατή.

5. Συνδέστε το µόντεµ DSL στον παράλληλο διαχωριστή.
6. Συνδέστε τον παράλληλο διαχωριστή στην πρίζα.
7. Ρυθµίστε τον αυτόµατο τηλεφωνητή να απαντά ύστερα από ένα µικρό αριθµό

κτύπων.
8. Αλλάξτε τη ρύθµιση Αριθµός κτύπων πριν την απάντ. της συσκευής στο µέγιστο

αριθµό κτύπων που υποστηρίζεται από τη συσκευή.

Σηµείωση Ο µέγιστος αριθµός κτύπων ποικίλλει ανάλογα µε τη χώρα/περιοχή.

9. Εκτελέστε έναν έλεγχο φαξ.

Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει, ο τηλεφωνητής θα απαντήσει µετά από τους κτύπους που
έχετε καθορίσει και θα αναπαράγει το µήνυµα που έχετε καταγράψει. Την ίδια ώρα, η
συσκευή παρακολουθεί την κλήση, "ακούγοντας" για τυχόν τόνους φαξ. Εάν εντοπιστούν
εισερχόµενοι τόνοι φαξ, η συσκευή θα εκπέµψει τόνους λήψης φαξ και θα λάβει το φαξ.
Εάν δεν υπάρχουν τόνοι φαξ, η συσκευή σταµατά την παρακολούθηση της γραµµής και
ο τηλεφωνητής µπορεί να καταγράψει το φωνητικό µήνυµα.
Εάν χρησιµοποιείτε την ίδια γραµµή τηλεφώνου για φωνητικές κλήσεις, φαξ και έχετε
µόντεµ υπολογιστή DSL, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να ρυθµίσετε τη συσκευή
φαξ.

Περίπτωση Κ: Κοινή χρήση φωνητικής γραµµής/γραµµής φαξ µε µόντεµ
υπολογιστή και φωνητικό ταχυδροµείο
Εάν λαµβάνετε φωνητικές κλήσεις και κλήσεις φαξ στον ίδιο αριθµό τηλεφώνου,
χρησιµοποιείτε µόντεµ τηλεφώνου υπολογιστή στην ίδια γραµµή και είστε συνδροµητής
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σε υπηρεσία φωνητικού ταχυδροµείου µέσω της τηλεφωνικής σας εταιρείας, ρυθµίστε τη
συσκευή όπως περιγράφεται σε αυτή την ενότητα.

Σηµείωση ∆εν µπορείτε να λάβετε φαξ αυτόµατα, εάν έχετε υπηρεσία φωνητικού
ταχυδροµείου στον ίδιο αριθµό τηλεφώνου που χρησιµοποιείτε για κλήσεις φαξ.
Πρέπει να λαµβάνετε τα φαξ µη αυτόµατα. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να είστε
διαθέσιµοι να απαντάτε οι ίδιοι στις κλήσεις εισερχόµενων φαξ. Σε περίπτωση που
θέλετε να λαµβάνετε τα φαξ αυτόµατα, επικοινωνήστε µε την τηλεφωνική σας εταιρεία
για να εγγραφείτε σε υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης ή για να αποκτήσετε
ξεχωριστή γραµµή τηλεφώνου για φαξ.

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

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

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

Εικόνα 7-12 Παράδειγµα παράλληλου διαχωριστή

• Εάν ο υπολογιστής σας έχει δύο τηλεφωνικές θύρες, ρυθµίστε τη συσκευή όπως
περιγράφεται στη συνέχεια.

Εικόνα 7-13 Πίσω όψη της συσκευής

Κεφάλαιο 7
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1 Πρίζα τηλεφώνου

2 Χρησιµοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που περιέχεται στη συσκευασία
της συσκευής για να συνδέσετε τη συσκευή στη θύρα 1-LINE

3 Υπολογιστής µε µόντεµ

4 Τηλέφωνο

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

της συσκευής.
2. Εντοπίστε το καλώδιο τηλεφώνου που συνδέει το πίσω µέρος του υπολογιστή σας

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

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

4. Χρησιµοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται στη συσκευασία της
συσκευής, συνδέστε το ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη θύρα
1-LINE στο πίσω µέρος της συσκευής.

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

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

Σηµείωση Εάν δεν απενεργοποιήσετε τη ρύθµιση αυτόµατης λήψης φαξ στο
λογισµικό του µόντεµ, η συσκευή δεν θα µπορεί να λάβει φαξ.

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

Πρέπει να απαντάτε οι ίδιοι στις εισερχόµενες κλήσεις φαξ, διαφορετικά η συσκευή δεν
µπορεί να λάβει φαξ.

Ρύθµιση φαξ σειριακού τύπου
Για πληροφορίες σχετικά µε τη ρύθµιση της συσκευής για λειτουργία φαξ µε χρήση ενός
τηλεφωνικού συστήµατος σειριακού τύπου, δείτε την τοποθεσία web για διαµόρφωση
φαξ της χώρας/περιοχής σας.

Αυστρία www.hp.com/at/faxconfig

Γερµανία www.hp.com/de/faxconfig

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

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

Φινλανδία www.hp.fi/faxconfig

∆ανία www.hp.dk/faxconfig

Σουηδία www.hp.se/faxconfig

Νορβηγία www.hp.no/faxconfig

Ολλανδία www.hp.nl/faxconfig

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

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

Πορτογαλία www.hp.pt/faxconfig

Ισπανία www.hp.es/faxconfig

Γαλλία www.hp.com/fr/faxconfig

Ιρλανδία www.hp.com/ie/faxconfig

Ιταλία www.hp.com/it/faxconfig

∆ιαµόρφωση συσκευής (Windows)
Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή απευθείας σε έναν υπολογιστή ή µπορείτε να τη
χρησιµοποιείτε από κοινού µε άλλους χρήστες του δικτύου.

Σηµείωση Για την εκτέλεση του προγράµµατος εγκατάστασης, πρέπει να έχετε
εγκαταστήσει τον Microsoft Internet Explorer 6.0 ή νεότερη έκδοση στο σύστηµα του
υπολογιστή.

Πρέπει να έχετε δικαιώµατα διαχειριστή για να εγκαταστήσετε ένα πρόγραµµα
οδήγησης εκτυπωτή σε υπολογιστή µε Windows 2000, Windows XP ή Windows Vista.

Μόνο οι συσκευές µε Windows 2000 υποστηρίζουν τα προγράµµατα οδήγησης του
εκτυπωτή και του σαρωτή.

Κατά την εγκατάσταση της συσκευής, η HP συνιστά να τη συνδέσετε αφού εγκαταστήσετε
το λογισµικό, επειδή το πρόγραµµα εγκατάστασης έχει σχεδιαστεί, ώστε να σας
προσφέρει εµπειρία εύκολης εγκατάστασης. Όµως, εάν έχετε συνδέσει πρώτα το
καλώδιο, δείτε Σύνδεση της συσκευή πριν την εγκατάσταση του λογισµικού.

Απευθείας σύνδεση
Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή απευθείας στον υπολογιστή µε ένα καλώδιο USB.

Σηµείωση Εάν εγκαταστήσετε το λογισµικό της συσκευής και συνδέσετε τη συσκευή
µε έναν υπολογιστή µε Windows, µπορείτε να συνδέσετε πρόσθετες συσκευές στον
ίδιο υπολογιστή µε τα καλώδια USB χωρίς επανεγκατάσταση του λογισµικού της
συσκευής.

Κατά την εγκατάσταση της συσκευής, η HP συνιστά να συνδέσετε τη συσκευή, αφού
εγκαταστήσετε το λογισµικό, επειδή το πρόγραµµα εγκατάστασης έχει σχεδιαστεί, ώστε

Κεφάλαιο 7
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να σας προσφέρει εµπειρία εύκολης εγκατάστασης. Όµως, εάν έχετε συνδέσει πρώτα το
καλώδιο, δείτε Σύνδεση της συσκευή πριν την εγκατάσταση του λογισµικού.

Εγκατάσταση λογισµικού πριν τη σύνδεση της συσκευής (συνιστάται)

Για να εγκαταστήσετε το λογισµικό
1. Κλείστε όλα τα ανοιχτά προγράµµατα.
2. Τοποθετήστε το CD εκκίνησης στη µονάδα CD. Το µενού του CD εµφανίζεται

αυτόµατα. Αν το µενού του CD δεν ξεκινήσει αυτόµατα, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο
εγκατάστασης στο CD εκκίνησης.

3. Από το µενού του CD, κάντε κλικ στην επιλογή Install (Εγκατάσταση) και
ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

4. Όταν σας ζητηθεί, ενεργοποιήστε τη συσκευή και συνδέστε την µε τον υπολογιστή µε
ένα καλώδιο USB. Ο οδηγός Βρέθηκε νέο υλικό εµφανίζεται στην οθόνη του
υπολογιστή και το εικονίδιο της συσκευής δηµιουργείται στο φάκελο Εκτυπωτές.

Σηµείωση Μπορείτε να συνδέσετε το καλώδιο USB αργότερα όταν
χρησιµοποιήσετε τη συσκευή.

Μπορείτε, επίσης, να χρησιµοποιείται από κοινού τη συσκευή µε άλλους υπολογιστές,
χρησιµοποιώντας µια απλή µορφή δικτύου, γνωστή ως τοπικά κοινόχρηστο δίκτυο.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε Κοινή χρήση της συσκευής σε ένα τοπικά
κοινόχρηστο δίκτυο.

Σύνδεση της συσκευή πριν την εγκατάσταση του λογισµικού
Εάν συνδέσατε τη συσκευή στον υπολογιστή πριν από την εγκατάσταση του λογισµικού
της συσκευής, ο οδηγός Βρέθηκε νέο υλικό εµφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή.

Σηµείωση Εάν ενεργοποιήσατε τη συσκευή, µην την απενεργοποιήσετε ή
αποσυνδέσετε το καλώδιο από τη συσκευή, ενώ εκτελείται το πρόγραµµα
εγκατάστασης. Αν το κάνετε, το πρόγραµµα εγκατάστασης δεν θα τελειώσει.

Για να συνδέσετε τη συσκευή
1. Στο παράθυρο διαλόγου Βρέθηκε νέο υλικό, στο οποίο εµφανίζονται οι µέθοδοι

εντοπισµού προγράµµατος οδήγησης του εκτυπωτή, ενεργοποιήστε την επιλογή "Για
προχωρηµένους" και κάντε κλικ στο κουµπί Επόµενο.

Σηµείωση Μην επιτρέψετε στον οδηγό Βρέθηκε νέο υλικό να εκτελέσει
αυτόµατη αναζήτηση του προγράµµατος οδήγησης του εκτυπωτή.

2. Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου για τον προσδιορισµό της θέσης της µονάδας και
βεβαιωθείτε ότι τα άλλα πλαίσια ελέγχου δεν είναι ενεργοποιηµένα.

3. Τοποθετήστε το Starter CD στη µονάδα CD. Εάν εµφανιστεί το µενού του CD, κλείστε
το.

4. Πραγµατοποιήστε αναζήτηση για να εντοπίσετε τον κατάλογο ρίζας στο Starter CD
(για παράδειγµα D) και κατόπιν κάντε κλικ στο OK.

5. Κάντε κλικ στο Επόµενο και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
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6. Κάντε κλικ στο Τέλος, για να κλείσετε τον οδηγό Βρέθηκε νέο υλικό. Ο οδηγός
ξεκινάει αυτόµατα το πρόγραµµα εγκατάστασης (ίσως χρειαστεί λίγος χρόνος).

7. Ολοκληρώστε την διαδικασία εγκατάστασης.

Σηµείωση Μπορείτε, επίσης, να χρησιµοποιείται από κοινού τη συσκευή µε άλλους
υπολογιστές, χρησιµοποιώντας µια απλή µορφή δικτύου, γνωστή ως τοπικά
κοινόχρηστο δίκτυο. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε Κοινή χρήση της συσκευής
σε ένα τοπικά κοινόχρηστο δίκτυο.

Κοινή χρήση της συσκευής σε ένα τοπικά κοινόχρηστο δίκτυο
Σε ένα τοπικά κοινόχρηστο δίκτυο, η συσκευή συνδέεται απευθείας στην υποδοχή USB
ενός επιλεγµένου υπολογιστή (γνωστός ως διακοµιστής) και γίνεται κοινόχρηστη για
άλλους υπολογιστές (πελάτες).

Σηµείωση Κατά την κοινή χρήση µιας απευθείας συνδεδεµένης συσκευής,
χρησιµοποιήστε ως διακοµιστή τον υπολογιστή µε το πιο πρόσφατο λειτουργικό
σύστηµα. Για παράδειγµα, εάν έχετε έναν υπολογιστή µε Windows ΧΡ και έναν άλλο
υπολογιστή µε µια παλαιότερη έκδοση των Windows, χρησιµοποιήστε τον
υπολογιστή µε Windows ΧΡ ως διακοµιστή.

Χρησιµοποιήστε αυτή τη διαµόρφωση µόνο σε µικρές οµάδες ή όταν η χρήση είναι
µικρή. Ο συνδεδεµένος υπολογιστής καθυστερεί, όταν εκτυπώνουν πολλοί χρήστες
στη συσκευή.

Μόνο η λειτουργία εκτύπωσης είναι κοινόχρηστη. Οι λειτουργίες σάρωσης,
αντιγραφής και φαξ δεν είναι κοινόχρηστες.

Για κοινή χρήση της συσκευής
1. Κάντε κλικ στο κουµπί Έναρξη, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή

Ρυθµίσεις και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Εκτυπωτές ή Εκτυπωτές και φαξ.
-Ή-
Κάντε κλικ στο Έναρξη, Πίνακας ελέγχου και έπειτα κάντε διπλό κλικ στο
Εκτυπωτές.

2. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο της συσκευής, στην επιλογή Ιδιότητες και έπειτα στην
καρτέλα Κοινή χρήση.

3. Κάντε κλικ στην επιλογή για κοινή χρήση της συσκευής και δώστε στη συσκευή ένα
κοινόχρηστο όνοµα.

4. Για κοινή χρήση της συσκευής µε υπολογιστές πελάτες που χρησιµοποιούν άλλες
εκδόσεις των Windows, κάντε κλικ στην επιλογή Πρόσθετα προγράµµατα
οδήγησης για να εγκαταστήσετε τα προγράµµατα οδήγησης ως ευκολία για τους
χρήστες. Πρέπει να έχετε τοποθετήσει το Starter CD στη µονάδα CD.

∆ιαµόρφωση συσκευής (Mac OS)
Σηµείωση Το Mac OS υποστηρίζεται µόνο από το HP Officejet J3600.

Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη συσκευή µε ένα µόνο υπολογιστή Macintosh
χρησιµοποιώντας ένα καλώδιο USB ή µπορείτε να έχετε κοινόχρηστη τη συσκευή µεταξύ
άλλων χρηστών του δικτύου.

Κεφάλαιο 7

112 ∆ιαµόρφωση και διαχείριση



Αυτή η ενότητα περιλαµβάνει τα παρακάτω θέµατα:

• Εγκατάσταση του λογισµικού για άµεση σύνδεση
• Κοινή χρήση της συσκευής σε ένα τοπικά κοινόχρηστο δίκτυο

Εγκατάσταση του λογισµικού για άµεση σύνδεση

Για να εγκαταστήσετε το λογισµικό
1. Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή µε ένα καλώδιο USB.
2. Τοποθετήστε το Starter CD στη µονάδα CD. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του CD

στην επιφάνεια εργασίας και µετά κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο εγκατάστασης.
Επίσης, µπορείτε να εντοπίσετε το φάκελο του προγράµµατος εγκατάστασης στο
Starter CD.

3. Κάντε κλικ στην επιλογή Εγκατάσταση λογισµικού και ακολουθήστε τις οδηγίες
στην οθόνη.

4. Εάν είναι απαραίτητο, κάντε κοινόχρηστη τη συσκευή µε άλλους χρήστες
υπολογιστών Macintosh.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Κοινή χρήση της συσκευής σε ένα τοπικά
κοινόχρηστο δίκτυο.

Κοινή χρήση της συσκευής σε ένα τοπικά κοινόχρηστο δίκτυο
Όταν συνδέετε τη συσκευή απευθείας, µπορείτε να την έχετε κοινόχρηστη µε άλλους
υπολογιστές χρησιµοποιώντας µια απλή µορφή δικτύου, γνωστή και ως τοπικά
κοινόχρηστο δίκτυο. Χρησιµοποιήστε αυτή τη διαµόρφωση µόνο σε µικρές οµάδες ή όταν
η χρήση είναι µικρή. Ο συνδεδεµένος υπολογιστής καθυστερεί, όταν εκτυπώνουν πολλοί
χρήστες στη συσκευή.

Οι βασικές απαιτήσεις για κοινή χρήση σε ένα περιβάλλον Mac OS περιλαµβάνουν τα
εξής:

• Οι υπολογιστές Macintosh πρέπει να επικοινωνούν στο δίκτυο µέσω TCP/IP και
πρέπει να έχουν διευθύνσεις ΙΡ. (∆εν υποστηρίζεται το πρωτόκολλο AppleTalk.)

• Η συσκευή που είναι κοινόχρηστη πρέπει να είναι συνδεδεµένη σε µια ενσωµατωµένη
θύρα USB στον κεντρικό υπολογιστή Macintosh.

• Ο κεντρικός υπολογιστής Macintosh και οι υπολογιστές-πελάτες Macintosh που
χρησιµοποιούν την κοινόχρηστη συσκευή πρέπει να έχουν εγκατεστηµένο λογισµικό
κοινής χρήσης της συσκευής και το πρόγραµµα οδήγησης εκτυπωτή ή αρχείο PPD
για τη συσκευή που είναι εγκατεστηµένη. (Μπορείτε να εκτελέσετε το πρόγραµµα
εγκατάστασης, για να εγκαταστήσετε το πρόγραµµα κοινής χρήσης της συσκευής και
τα σχετικά αρχεία Βοήθειας.)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την κοινή χρήση της συσκευής µέσω USB,
ανατρέξτε στις πληροφορίες υποστήριξης που διατίθενται στην τοποθεσία web της Apple
(www.apple.com) ή στη Βοήθεια Apple Macintosh στον υπολογιστή.

Για να έχετε κοινόχρηστη τη συσκευή µεταξύ υπολογιστών µε Mac OS
1. Ενεργοποιήστε την κοινή χρήση εκτυπωτή σε όλους τους υπολογιστές Macintosh

(κεντρικούς υπολογιστές και υπολογιστές-πελάτες) που είναι συνδεδεµένοι µε τον
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εκτυπωτή. Ανάλογα µε την έκδοση του λειτουργικού συστήµατος που χρησιµοποιείτε,
κάντε ένα από τα παρακάτω:
• Mac OS 10.3: Ανοίξτε το System Preferences, κάντε κλικ στην επιλογή Print &

Fax και στη συνέχεια ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στην επιλογή
Share my printers with other computers.

• Mac OS 10.4: Ανοίξτε τo System Preferences, κάντε κλικ στην επιλογή Print &
Fax, κατόπιν στην καρτέλα Sharing, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα
στην επιλογή Share these printers with other computers και στη συνέχεια
επιλέξτε τον εκτυπωτή, τον οποίο θέλετε να θέσετε σε κοινή χρήση.

2. Για να εκτυπώσετε από άλλους υπολογιστές Macintosh (υπολογιστές-πελάτες) στο
δίκτυο, κάντε τα εξής:
α. Κάντε κλικ στο File και, στη συνέχεια, επιλέξτε Page Setup στο έγγραφο που

θέλετε να εκτυπώσετε.
β. Στο αναπτυσσόµενο µενού δίπλα στην επιλογή Format for, επιλέξτε Shared

Printers και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη συσκευή σας.
γ. Επιλέξτε το Paper Size και κατόπιν κάντε κλικ στο OK.
δ. Στο έγγραφο, κάντε κλικ στην επιλογή File και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή

Print.
ε. Από το αναπτυσσόµενο µενού δίπλα στην επιλογή Printer, επιλέξτε Shared

Printers και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη συσκευή σας.
στ. Κάντε τις επιπρόσθετες αλλαγές, εάν χρειαστεί, και κατόπιν κάντε κλικ στην

επιλογή Print.

Κατάργηση εγκατάστασης και επανεγκατάσταση
λογισµικού

Εάν η εγκατάσταση δεν έχει ολοκληρωθεί ή αν συνδέσατε το καλώδιο USB προτού
εµφανιστεί η οθόνη του λογισµικού µε τη σχετική προτροπή, ίσως χρειαστεί να
καταργήσετε και να επανεγκαταστήσετε το λογισµικό. Μην διαγράφετε απλά τα αρχεία
των εφαρµογών της συσκευής από τον υπολογιστή σας. Αφαιρέστε τα µε τον σωστό
τρόπο χρησιµοποιώντας το βοηθητικό πρόγραµµα κατάργησης εγκατάστασης που
παρέχεται µε την εγκατάσταση του λογισµικού που συνοδεύει τη συσκευή.

Υπάρχουν τρεις τρόποι κατάργησης της εγκατάστασης του λογισµικού σε υπολογιστή
µε Windows και ένας σε υπολογιστή Macintosh.

Για να καταργήσετε την εγκατάσταση από υπολογιστή µε Windows, τρόπος 1
1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από τον υπολογιστή. Μη συνδέσετε τη συσκευή στον

υπολογιστή προτού ολοκληρώσετε την επανεγκατάσταση του λογισµικού.
2. Πατήστε το κουµπί Τροφοδοσία, για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
3. Στη γραµµή εργασιών των Windows, κάντε κλικ στο κουµπί Έναρξη, επιλέξτε

Προγράµµατα ή Όλα τα προγράµµατα, επιλέξτε HP, επιλέξτε Officejet J3500/
J3600 Series και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση
εγκατάστασης.

4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην οθόνη.
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5. Εάν ερωτηθείτε εάν θέλετε να καταργηθούν τα κοινόχρηστα αρχεία, κάντε κλικ στο
Όχι.
Κάποια άλλα προγράµµατα που χρησιµοποιούν τα αρχεία αυτά ενδεχοµένως να µην
λειτουργούν σωστά εάν τα αρχεία διαγραφούν.

6. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.
7. Για να εγκαταστήσετε ξανά το λογισµικό, τοποθετήστε το Starter CD της συσκευής

στη µονάδα CD-ROM του υπολογιστή σας' και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
Επίσης δείτε Εγκατάσταση λογισµικού πριν τη σύνδεση της συσκευής (συνιστάται).

8. Μετά την εγκατάσταση του λογισµικού, συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή.
9. Πατήστε το κουµπί Τροφοδοσία για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Αφού συνδέσετε και ενεργοποιήσετε τη συσκευή, ίσως χρειαστεί να περιµένετε µερικά
λεπτά, µέχρι να ολοκληρωθούν τα συµβάντα Plug and Play.

10. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην οθόνη.

Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του λογισµικού, εµφανίζεται το εικονίδιο
Παρακολούθηση ψηφιακής απεικόνισης HP στη γραµµή εργασιών των Windows.

Κατάργηση εγκατάστασης από υπολογιστή Windows, τρόπος 2

Σηµείωση Χρησιµοποιήστε αυτή τη µέθοδο, εάν η επιλογή Κατάργηση
εγκατάστασης δεν είναι διαθέσιµη στο µενού "Έναρξη" των Windows.

1. Στη γραµµή εργασιών των Windows, κάντε κλικ στο κουµπί Έναρξη, επιλέξτε
Ρυθµίσεις, Πίνακας ελέγχου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή
Προσθαφαίρεση προγραµµάτων.
-Ή-
Κάντε κλικ στο 'Εναρξη, Πίνακας ελέγχου και διπλό κλικ στο Programs and
Features (Προγράµµατα και λειτουργίες).

2. Επιλέξτε Officejet J3500/J3600 Series και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή/
Κατάργηση ή Κατάργηση εγκατάστασης/Αλλαγή.
Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην οθόνη.

3. Αποσυνδέστε τη συσκευή από τον υπολογιστή.
4. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.

Σηµείωση Είναι σηµαντικό να αποσυνδέσετε τη συσκευή πριν επανεκκινήσετε
τον υπολογιστή. Μη συνδέσετε τη συσκευή στον υπολογιστή προτού
ολοκληρώσετε την επανεγκατάσταση του λογισµικού.

5. Εισαγάγετε το Starter CD της συσκευής στη µονάδα CD-ROM του υπολογιστή' και
πραγµατοποιήστε εκκίνηση του προγράµµατος "Setup".

6. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. Επίσης δείτε Εγκατάσταση λογισµικού πριν τη
σύνδεση της συσκευής (συνιστάται).

Κατάργηση εγκατάστασης από υπολογιστή Windows, τρόπος 3

Σηµείωση Χρησιµοποιήστε αυτή τη µέθοδο, εάν η επιλογή Κατάργηση
εγκατάστασης δεν είναι διαθέσιµη στο µενού "Έναρξη" των Windows.
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1. Εισαγάγετε το Starter CD της συσκευής στη µονάδα CD-ROM του υπολογιστή' και
πραγµατοποιήστε εκκίνηση του προγράµµατος "Setup".

2. Αποσυνδέστε τη συσκευή από τον υπολογιστή.
3. Ενεργοποιήστε την επιλογή Κατάργηση εγκατάστασης και ακολουθήστε τις οδηγίες

της οθόνης.
4. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.

Σηµείωση Είναι σηµαντικό να αποσυνδέσετε τη συσκευή πριν επανεκκινήσετε
τον υπολογιστή. Μη συνδέσετε τη συσκευή στον υπολογιστή προτού
ολοκληρώσετε την επανεγκατάσταση του λογισµικού.

5. Πραγµατοποιήστε ξανά εκκίνηση του προγράµµατος εγκατάστασης για τη συσκευή.
6. Επιλέξτε Εγκατάσταση.
7. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. Επίσης δείτε Εγκατάσταση λογισµικού πριν τη

σύνδεση της συσκευής (συνιστάται).

Για να καταργήσετε την εγκατάσταση από έναν υπολογιστή Macintosh
1. Εκκινήστε το HP Device Manager.
2. Κάντε κλικ στην επιλογή Information and Settings.
3. Επιλέξτε Uninstall HP AiO Software από το αναπτυσσόµενο µενού.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην οθόνη.
4. Αφού καταργήσετε την εγκατάσταση του λογισµικού, επανεκκινήστε τον υπολογιστή.
5. Για να επανεγκαταστήσετε το λογισµικό, εισαγάγετε το Starter CD της συσκευής στη

µονάδα CD-ROM του υπολογιστή'.
6. Στην επιφάνεια εργασίας, ανοίξτε το CD-ROM και κάντε διπλό κλικ στο πρόγραµµα

εγκατάστασης HP All-in-One Installer.
7. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. ∆είτε, επίσης, ∆ιαµόρφωση συσκευής (Mac

OS).

Σηµείωση Εάν δεν µπορείτε να ξεκινήσετε το HP Device Manager, µπορείτε να
καταργήσετε την εγκατάσταση του λογισµικού ανοίγοντας τον σκληρό δίσκο,
επιλέγοντας Εφαρµογές µετά επιλέξτε Hewlett-Packard και ανοίξτε το φάκελο HP
Uninstaller (Πρόγραµµα κατάργησης εγκατάστασης HP).
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8 Συντήρηση και αντιµετώπιση
προβληµάτων
Αυτή η ενότητα περιλαµβάνει τα παρακάτω θέµατα:
• Εργασία µε τα δοχεία µελανιού
• Καθαρισµός συσκευής.
• Συµβουλές και πηγές αντιµετώπισης προβληµάτων
• Επίλυση προβληµάτων εκτύπωσης
• Κακή ποιότητα εκτύπωσης και µη αναµενόµενες εκτυπώσεις
• Επίλυση προβληµάτων τροφοδοσίας χαρτιού
• Επίλυση προβληµάτων αντιγραφής
• Επίλυση προβληµάτων σάρωσης
• Επίλυση προβληµάτων σάρωσης
• Αντιµετώπιση προβληµάτων ζητηµάτων εγκατάστασης
• Αποκατάσταση εµπλοκών χαρτιού
• Αποφυγή εµπλοκών χαρτιού

Εργασία µε τα δοχεία µελανιού
Αυτή η ενότητα περιλαµβάνει τα παρακάτω θέµατα:

• Υποστηριζόµενα δοχεία µελανιού
• Χειρισµός δοχείων µελανιού
• Αντικατάσταση δοχείων µελανιού
• Ευθυγράµµιση δοχείων µελανιού
• Καθαρισµός δοχείων µελανιού
• Καθαρισµός επαφών δοχείων µελανιού
• Καθαρισµός της περιοχής γύρω από τα ακροφύσια µελανιού
• Αποθήκευση δοχείων µελανιού

Υποστηριζόµενα δοχεία µελανιού
Η διαθεσιµότητα των δοχείων µελανιού διαφέρει ανάλογα µε τη χώρα/περιοχή. Τα δοχεία
µελανιού µπορεί να διατίθενται σε διάφορα µεγέθη. Επιπλέον, η συσκευή
HP Officejet J3500 υποστηρίζει ένα δοχείο µαύρου µελανιού µόνο.
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Μπορείτε να βρείτε τον αριθµό δοχείου µελανιού στα ακόλουθα σηµεία:

• Στην ετικέτα του δοχείου µελανιού που αντικαθιστάτε.
• Windows: Από την Εργαλειοθήκη, εάν έχετε αµφίδροµη επικοινωνία, κάντε κλικ

στην καρτέλα Εκτιµώµενο επίπεδο µελανιών, πραγµατοποιήστε κύλιση, για να
εµφανίσετε το κουµπί Λεπτοµέρειες δοχείου µελανιού και, στη συνέχεια, στο
Λεπτοµέρειες δοχείου µελανιού.

• Mac OS: Από το HP Printer Utility, κάντε κλικ στο Κατάσταση αναλωσίµων από
τον πίνακα Πληροφορίες και υποστήριξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Retail
Supplies Information.
Το Mac OS υποστηρίζεται µόνο από το HP Officejet J3600.

Σηµείωση Κατά τη διαδικασία εκτύπωσης χρησιµοποιείται µελάνι µε διάφορους
τρόπους, όπως για τη διαδικασία προετοιµασίας, η οποία προετοιµάζει τη συσκευή
και τα δοχεία για εκτύπωση. Επιπλέον, µετά τη χρήση, στο δοχείο παραµένουν
υπολείµµατα µελανιού. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση
www.hp.com/go/inkusage.

Χειρισµός δοχείων µελανιού
Πριν αντικαταστήσετε ή καθαρίσετε ένα δοχείο µελανιού, θα πρέπει να γνωρίζετε τα
ονόµατα των εξαρτηµάτων και πώς να χειρίζεστε τα δοχεία µελανιού.

1 Χάλκινες επαφές

2 Πλαστική ταινία µε ροζ άκρα κοπής (πρέπει να αφαιρεθεί πριν την εγκατάσταση)

3 Ακροφύσια µελανιού κάτω από την ταινία

Κρατάτε τα δοχεία µελανιού από τις δύο µαύρες πλαστικές πλευρές µε την ετικέτα τους
προς τα πάνω. Μην αγγίζετε τις χάλκινες επαφές ή τα ακροφύσια µελανιού.
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Σηµείωση Χειρίζεστε τα δοχεία µελανιού µε προσοχή. Εάν τα δοχεία µελανιού
πέσουν ή χτυπηθούν ενδέχεται να δηµιουργηθούν προσωρινά προβλήµατα
εκτύπωσης ή ακόµη και µόνιµη βλάβη.

Αντικατάσταση δοχείων µελανιού
Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες όταν η στάθµη του µελανιού είναι χαµηλή.

Σηµείωση Όταν το επίπεδο µελανιού των δοχείων είναι χαµηλό, στην οθόνη
εµφανίζεται ένα µήνυµα. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τη στάθµη µελανιού από την
Εργαλειοθήκη (Windows) του εκτυπωτή ή το HP Printer Utility (Mac OS).

Όταν στην οθόνη εµφανιστεί ένα µήνυµα χαµηλού επιπέδου µελανιού, βεβαιωθείτε ότι
έχετε διαθέσιµο ένα νέο δοχείο µελανιού προς αντικατάσταση. Θα πρέπει επίσης να
αντικαθιστάτε τα δοχεία µελανιού όταν το κείµενο εκτυπώνεται αχνό ή όταν παρατηρείτε
προβλήµατα στην ποιότητα εκτύπωσης που σχετίζονται µε τα δοχεία µελανιού.

Για να παραγγείλετε δοχεία µελανιού για τη συσκευή, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.hpshopping.com. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε χώρα/περιοχή, ακολουθήστε τα
µηνύµατα για την επιλογή του προϊόντος που διαθέτετε και κάντε κλικ σε µία από τους
συνδέσεις αγοράς στη σελίδα.

Σηµείωση Η συσκευή HP Officejet J3500 υποστηρίζει ένα δοχείο µαύρου µελανιού
µόνο.

Για να αντικαταστήσετε τα δοχεία µελανιού
1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ενεργοποιηµένη.

Προσοχή Εάν το HP All-in-One είναι απενεργοποιηµένη, όταν ανοίγετε τη θύρα
για να αποκτήσετε πρόσβαση στα δοχεία µελανιού, η συσκευή δεν θα
απελευθερώσει τα δοχεία για αλλαγή. Μπορεί να προκαλέσετε βλάβη στη
συσκευή, εάν τα δοχεία µελανιού δεν είναι ασφαλώς τοποθετηµένα στη δεξιά
πλευρά, όταν επιχειρήσετε να τα αφαιρέσετε.

2. Ανοίξτε τη θύρα πρόσβασης του δοχείου µελανιού.
Ο φορέας δοχείων µελανιού µετακινείται στην ακραία δεξιά πλευρά της συσκευής .
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3. Περιµένετε µέχρι ο φορέας των δοχείων µελανιού να παραµείνει σταθερός και
αθόρυβος και πιέστε ελαφρά ένα δοχείο µελανιού για να το απελευθερώσετε.
Εάν θέλετε να αντικαταστήσετε το δοχείο µελανιού τριών χρωµάτων (µόνο στο
HP Officejet J3600), αφαιρέστε το δοχείο µελανιού από την υποδοχή που βρίσκεται
στα αριστερά.
Εάν θέλετε να αντικαταστήσετε το δοχείο µαύρου µελανιού, αφαιρέστε το δοχείο από
την υποδοχή που βρίσκεται στα δεξιά.

Σηµείωση Η συσκευή HP Officejet J3500 έχει µία υποδοχή για ένα δοχείο
µαύρου µελανιού µόνο.

Εικόνα 8-1 Αφαίρεση δοχείου µελανιού από τη συσκευή HP Officejet J3500

Εικόνα 8-2 Αφαίρεση δοχείου µελανιού από τη συσκευή HP Officejet J3600

4. Τραβήξτε το δοχείο µελανιού προς το µέρος σας ώσπου να βγει από την υποδοχή
του.

5. Εάν αφαιρέσετε το δοχείο µελανιού επειδή έχει χαµηλά επίπεδα µελανιού ή καθόλου
µελάνι, ανακυκλώστε το δοχείο µελανιού. Το πρόγραµµα ανακύκλωσης
αναλωσίµων HP Inkjet είναι διαθέσιµο σε πολλές χώρες/περιοχές και επιτρέπει την
ανακύκλωση των χρησιµοποιηµένων δοχείων µελανιού, χωρίς χρέωση. Για
περισσότερες πληροφορίες, µεταβείτε στην τοποθεσία web:
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html
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6. Αφαιρέστε τη συσκευασία του νέου δοχείου µελανιού και προσέχοντας να αγγίξετε
µόνο το µαύρο πλαστικό, αφαιρέστε απαλά τη ροζ ταινία.

1 Χάλκινες επαφές

2 Πλαστική ταινία µε ροζ άκρα κοπής (πρέπει να αφαιρεθεί πριν την εγκατάσταση)

3 Ακροφύσια µελανιού κάτω από την ταινία

Προσοχή Μην αγγίζετε τις χάλκινες επαφές ή τα ακροφύσια µελανιού. Εάν
αγγίξετε αυτά τα εξαρτήµατα, µπορεί να προκαλέσετε φραγή δοχείων µελανιού
και προβλήµατα στο µελάνι, καθώς και κακές ηλεκτρικές συνδέσεις.

7. Σύρετε το νέο δοχείο µελανιού προς τα εµπρός µέχρι να εισέλθει στην άδεια υποδοχή.
Στη συνέχεια, πιέστε απαλά το πάνω µέρος του δοχείου µελανιού προς τα εµπρός
µέχρι να ασφαλίσει µέσα στην υποδοχή.
Εάν θέλετε να τοποθετήσετε δοχείο µελανιού τριών χρωµάτων, σύρετέ το µέσα στην
αριστερή υποδοχή.
Εάν θέλετε να τοποθετήσετε δοχείο µαύρου µελανιού, σύρετέ το µέσα στη δεξιά
υποδοχή.

Σηµείωση Η συσκευή HP Officejet J3500 έχει µία υποδοχή για ένα δοχείο
µαύρου µελανιού µόνο.
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Εικόνα 8-3 Τοποθέτηση δοχείου µελανιού στη συσκευή HP Officejet J3500

Εικόνα 8-4 Τοποθέτηση δοχείου µελανιού στη συσκευή HP Officejet J3600

8. Κλείστε τη θύρα πρόσβασης του δοχείου µελανιού.

Ευθυγράµµιση δοχείων µελανιού
Η συσκευή HP All-in-One σάς ζητά να ευθυγραµµίσετε τα δοχεία κάθε φορά που
εγκαθιστάτε ή αντικαθιστάτε ένα δοχείο µελανιού. Μπορείτε επίσης να ευθυγραµµίσετε
τα δοχεία µελανιού οποιαδήποτε στιγµή από τον πίνακα ελέγχου ή χρησιµοποιώντας το
λογισµικό που εγκαταστήσατε µε τη συσκευή. Η ευθυγράµµιση των δοχείων µελανιού
εξασφαλίζει εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας.

Σηµείωση Εάν αφαιρέσετε και εγκαταστήσετε ξανά το ίδιο δοχείο µελανιού, η
συσκευή δεν θα σας ζητήσει να ευθυγραµµίσετε τα δοχεία µελανιού. Η συσκευή
θυµάται τις τιµές ευθυγράµµισης για το συγκεκριµένο δοχείο µελανιού, έτσι δεν
χρειάζεται να το ευθυγραµµίσετε ξανά.

Σηµείωση Η συσκευή HP Officejet J3500 υποστηρίζει ένα δοχείο µαύρου µελανιού
µόνο.
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Για να ευθυγραµµίσετε τα δοχεία µελανιού από τον πίνακα ελέγχου όταν σας
ζητηθεί
1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει απλό λευκό χαρτί letter ή A4 στο δίσκο εισόδου

και πατήστε OK.
2. Η συσκευή εκτυπώνει µια δοκιµαστική σελίδα και βαθµονοµεί τον εκτυπωτή.

Ανακυκλώστε ή πετάξτε τη σελίδα.

Σηµείωση Εάν κατά την ευθυγράµµιση των δοχείων µελανιού στο δίσκο
εισόδου είχατε τοποθετήσει έγχρωµο χαρτί, η ευθυγράµµιση θα αποτύχει.
Τοποθετήστε απλό, αχρησιµοποίητο λευκό χαρτί στο δίσκο εισόδου και
πραγµατοποιήστε την ευθυγράµµιση ξανά.

Εάν η ευθυγράµµιση αποτύχει ξανά, ενδεχοµένως ο αισθητήρας ή το δοχείο
µελανιού να είναι ελαττωµατικά. Επικοινωνήστε µε την Υποστήριξη HP. Πηγαίνετε
στη διεύθυνση www.hp.com/support. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε τη χώρα/περιοχή
σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Επικοινωνία µε την HP για πληροφορίες
σχετικά µε το πώς να ζητήσετε τεχνική υποστήριξη.

Για να ευθυγραµµίσετε τα δοχεία από τον πίνακα ελέγχου οποιαδήποτε στιγµή
1. Τοποθετήστε αχρησιµοποίητο, απλό, λευκό χαρτί letter, A4 ή legal στο δίσκο εισόδου.
2. Πατήστε Ρύθµιση.
3. Πατήστε 6 και µετά πατήστε 2.

Έτσι µπορείτε να επιλέξετε το Εργαλεία και, στη συνέχεια, το Ευθυγράµµιση
δοχείων µελάνης.

4. Η συσκευή εκτυπώνει µια δοκιµαστική σελίδα και βαθµονοµεί τον εκτυπωτή.
Ανακυκλώστε ή πετάξτε τη σελίδα.

Για να ευθυγραµµίσετε τα δοχεία µελανιού από το λογισµικό HP Photosmart
(Windows)
1. Τοποθετήστε αχρησιµοποίητο, απλό, λευκό χαρτί letter, A4 ή legal στο δίσκο εισόδου.
2. Στο Κέντρο λειτουργιών HP κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθµίσεις, τοποθετήστε το

δείκτη στη επιλογή Ρυθµίσεις εκτύπωσης και κάντε κλικ στο Εργαλειοθήκη
εκτυπωτή.

Σηµείωση Μπορείτε επίσης να ανοίξετε την Εργαλειοθήκη εκτυπωτή από το
πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες εκτύπωσης. Στο πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες
εκτύπωσης, κάντε κλικ στην καρτέλα Υπηρεσίες και στη συνέχεια κάντε κλικ
στην καρτέλα Εκτέλεση εργασιών σέρβις σε αυτήν τη συσκευή.

Εµφανίζεται η Εργαλειοθήκη εκτυπωτή.
3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Συντήρηση συσκευής.
4. Κάντε κλικ στην επιλογή Ευθυγράµµιση δοχείων µελάνης.

Η συσκευή εκτυπώνει µια δοκιµαστική σελίδα και βαθµονοµεί τον εκτυπωτή.
Ανακυκλώστε ή πετάξτε τη σελίδα.
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Για να ευθυγραµµίσετε τα δοχεία µελανιού από το λογισµικό HP Photosmart Studio
(Mac OS)
1. Τοποθετήστε αχρησιµοποίητο, απλό, λευκό χαρτί letter, A4 ή legal στο δίσκο εισόδου.
2. HP Printer Utility (Mac OS): Ανοίξτε το HP Printer Utility. Για περισσότερες

πληροφορίες, δείτε HP Printer Utility (Mac OS). Κάντε κλικ στην επιλογή
Ευθυγράµµιση και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Σηµείωση Το Mac OS υποστηρίζεται µόνο από το HP Officejet J3600.

Καθαρισµός δοχείων µελανιού
Χρησιµοποιήστε αυτή τη λειτουργία όταν εµφανίζονται ραβδώσεις ή λευκές γραµµές ή
όταν ένα χρώµα εµφανίζεται θολό µετά την τοποθέτηση ενός δοχείου µελανιού για πρώτη
φορά. Μην καθαρίζετε τα δοχεία µελανιού χωρίς λόγο γιατί έτσι σπαταλάτε µελάνι και
ελαττώνεται η διάρκεια ζωής των ακροφυσίων µελανιού.

Σηµείωση Η συσκευή HP Officejet J3500 υποστηρίζει ένα δοχείο µαύρου µελανιού
µόνο.

Για να καθαρίσετε τα δοχεία µελανιού από τον πίνακα ελέγχου
1. Τοποθετήστε αχρησιµοποίητο, απλό, λευκό χαρτί letter, A4 ή legal στο δίσκο εισόδου.
2. Πατήστε Ρύθµιση.
3. Πατήστε 6 και µετά πατήστε 1.

Έτσι µπορείτε να επιλέξετε Εργαλεία και, στη συνέχεια, Καθαρισµός δοχείου
µελάνης.
Η συσκευή εκτυπώνει µια σελίδα, την οποία µπορείτε να ανακυκλώσετε ή να
πετάξετε.
Εάν η ποιότητα του αντιγράφου ή της εκτύπωσης φαίνεται κακή αφού έχετε καθαρίσει
τα δοχεία, δοκιµάστε να καθαρίσετε τις επαφές των δοχείων µελανιού πριν
αντικαταστήσετε το χαλασµένο δοχείο.

Για να καθαρίσετε το δοχείο µελανιού από το λογισµικό HP Photosmart
1. Τοποθετήστε αχρησιµοποίητο, απλό, λευκό χαρτί letter, A4 ή legal στο δίσκο εισόδου.
2. Στο Κέντρο λειτουργιών HP κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθµίσεις, τοποθετήστε το

δείκτη στη επιλογή Ρυθµίσεις εκτύπωσης και κάντε κλικ στο Εργαλειοθήκη
εκτυπωτή.

Σηµείωση Μπορείτε επίσης να ανοίξετε την Εργαλειοθήκη εκτυπωτή από το
πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες εκτύπωσης. Στο πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες
εκτύπωσης, κάντε κλικ στην καρτέλα Υπηρεσίες και στη συνέχεια κάντε κλικ
στην καρτέλα Εκτέλεση εργασιών σέρβις σε αυτήν τη συσκευή.

Εµφανίζεται η Εργαλειοθήκη εκτυπωτή.
3. Επιλέξτε την καρτέλα Υπηρεσίες συσκευής.
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4. Κάντε κλικ στην επιλογή Καθαρισµός δοχείων µελάνης.
5. Ακολουθήστε τις προτροπές µέχρι να µείνετε ικανοποιηµένοι µε την ποιότητα της

εκτύπωσης και επιλέξτε Τέλος.
Εάν η ποιότητα του αντιγράφου ή της εκτύπωσης φαίνεται κακή αφού έχετε καθαρίσει
τα δοχεία, δοκιµάστε να καθαρίσετε τις επαφές των δοχείων µελανιού πριν
αντικαταστήσετε το χαλασµένο δοχείο.

HP Printer Utility (Mac OS)
1. Ανοίξτε το HP Printer Utility. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε HP Printer Utility

(Mac OS).
2. Κάντε κλικ στην επιλογή Καθαρισµός και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Σηµείωση Το Mac OS υποστηρίζεται µόνο από το HP Officejet J3600.

Καθαρισµός επαφών δοχείων µελανιού
Καθαρίστε τις επαφές των δοχείων µελανιού µόνο αν λαµβάνετε συνεχώς µηνύµατα στην
οθόνη, µε τα οποία σας ζητείται να ελέγξετε ένα δοχείο έπειτα από τον καθαρισµό ή την
ευθυγράµµιση των δοχείων µελανιού.
Πριν καθαρίσετε τις επαφές των δοχείων µελανιού, αφαιρέστε το δοχείο µελανιού και
βεβαιωθείτε ότι τίποτα δεν καλύπτει τις επαφές του δοχείου και τοποθετήστε το ξανά. Αν
συνεχίζετε να λαµβάνετε µηνύµατα για να ελέγξετε τα δοχεία µελανιού, καθαρίστε τις
επαφές των δοχείων.

Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε τα παρακάτω υλικά:

• Κοµµάτια αφρολέξ, ύφασµα χωρίς χνούδι ή οποιοδήποτε µαλακό υλικό που δεν
σχίζεται και δεν αφήνει χνούδι.

Συµβουλή Τα φίλτρα του καφέ δεν αφήνουν χνούδι και εξυπηρετούν για τον
καθαρισµό των δοχείων µελανιού.

• Απιονισµένο, φιλτραρισµένο ή εµφιαλωµένο νερό (το νερό της βρύσης µπορεί να
περιέχει µολυσµατικές ουσίες οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στα δοχεία
µελανιού).

Προσοχή Μην χρησιµοποιείτε πεπιεσµένα καθαριστικά ή αλκοόλη για τον
καθαρισµό των επαφών των δοχείων µελανιού. Μπορεί να καταστρέψουν το
δοχείο µελανιού ή τη συσκευή HP All-in-One.
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Για να καθαρίσετε τις επαφές των δοχείων µελανιού
1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και ανοίξτε τη θύρα πρόσβασης των δοχείων µελανιού.

Ο φορέας δοχείων µελανιού µετακινείται στην ακραία δεξιά πλευρά της συσκευής .
2. Περιµένετε µέχρι ο φορέας των δοχείων µελανιού να παραµείνει σταθερός και

αθόρυβος και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το πίσω µέρος της
συσκευής.

Σηµείωση Ανάλογα µε το πόση ώρα είναι αποσυνδεδεµένη η συσκευή
HP All-in-One, η ηµεροµηνία και η ώρα ενδέχεται να διαγραφούν. Θα πρέπει να
ρυθµίσετε ξανά την ηµεροµηνία και την ώρα, όταν ξανασυνδέσετε το καλώδιο στη
συσκευή.

3. Πιέστε ελαφρά το δοχείο µελανιού για να το ελευθερώσετε και στη συνέχεια τραβήξτε
το προς το µέρος σας για να βγει από την υποδοχή του.

Σηµείωση Μην αφαιρείτε ταυτόχρονα και τα δύο δοχεία µελανιού
(HP Officejet J3600). Αφαιρείτε και καθαρίζετε ένα δοχείο µελανιού κάθε φορά.
Μην αφήνετε ένα δοχείο µελανιού εκτός του HP All-in-One για περισσότερο από
30 λεπτά.

4. Ελέγξτε τις επαφές του δοχείου µελανιού για υπολείµµατα µελανιού και σκόνης.
5. Βρέξτε ένα κοµµάτι αφρολέξ ή ένα ύφασµα χωρίς χνούδι σε απιονισµένο νερό και

στύψτε το.
6. Κρατήστε το δοχείο µελανιού από τις δύο του πλευρές.
7. Καθαρίστε µόνο τις χάλκινες επαφές. Αφήστε τα δοχεία µελανιού να στεγνώσουν για

περίπου δέκα λεπτά.

1 Χάλκινες επαφές

2 Ακροφύσια (µην τα καθαρίζετε)

8. Σύρετε το δοχείο µελανιού για να µπει ξανά στην υποδοχή του. Πιέστε το δοχείο
µελανιού προς τα µπροστά µέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.
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9. Επαναλάβετε αν χρειάζεται για το δεύτερο δοχείο µελανιού (µόνο στο
HP Officejet J3600).

10. Κλείστε προσεκτικά τη θύρα πρόσβασης των δοχείων µελανιού και συνδέστε το
καλώδιο τροφοδοσίας στο πίσω µέρος της συσκευής.

Καθαρισµός της περιοχής γύρω από τα ακροφύσια µελανιού
Εάν η συσκευή χρησιµοποιείται σε σκονισµένο περιβάλλον, µπορεί να συσσωρευτεί
µικρή ποσότητα υπολειµµάτων στη συσκευή. Τα υπολείµµατα µπορεί να περιλαµβάνουν
σκόνη, τρίχες και ίνες από χαλιά ή υφάσµατα. Η συσσώρευση υπολειµµάτων στα δοχεία
µελανιού µπορεί να δηµιουργήσει ραβδώσεις και µουτζούρες µελανιού στις εκτυπωµένες
σελίδες. Οι ραβδώσεις µπορούν να διορθωθούν καθαρίζοντας την περιοχή γύρω από τα
ακροφύσια µελανιού, όπως περιγράφεται εδώ.

Σηµείωση Καθαρίστε το χώρο γύρω από τα ακροφύσια µελανιού µόνο, εάν
συνεχίσετε να βλέπετε λωρίδες και µουτζούρες στις τυπωµένες σελίδες, αφού έχετε
ήδη καθαρίσει τα δοχεία µελανιού µέσω του πίνακα ελέγχου ή του λογισµικού που
έχετε εγκαταστήσει στη συσκευή HP All-in-One.

Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε τα παρακάτω υλικά:

• Κοµµάτια αφρολέξ, ύφασµα χωρίς χνούδι ή οποιοδήποτε µαλακό υλικό που δεν
σχίζεται και δεν αφήνει χνούδι.

Συµβουλή Τα φίλτρα του καφέ δεν αφήνουν χνούδι και εξυπηρετούν για τον
καθαρισµό των δοχείων µελανιού.

• Απιονισµένο, φιλτραρισµένο ή εµφιαλωµένο νερό (το νερό της βρύσης µπορεί να
περιέχει µολυσµατικές ουσίες οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στα δοχεία
µελανιού).

Προσοχή Μην αγγίζετε τις χάλκινες επαφές ή τα ακροφύσια µελανιού. Εάν
αγγίξετε αυτά τα εξαρτήµατα, µπορεί να προκαλέσετε φραγή δοχείων µελανιού
και προβλήµατα στο µελάνι, καθώς και κακές ηλεκτρικές συνδέσεις.

Για να καθαρίσετε την περιοχή γύρω από τα ακροφύσια µελανιού
1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και ανοίξτε τη θύρα πρόσβασης των δοχείων µελανιού.

Ο φορέας δοχείων µελανιού µετακινείται στην ακραία δεξιά πλευρά της συσκευής .
2. Περιµένετε µέχρι ο φορέας των δοχείων µελανιού να παραµείνει σταθερός και

αθόρυβος και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το πίσω µέρος της
συσκευής.

Σηµείωση Ανάλογα µε το πόση ώρα είναι αποσυνδεδεµένη η συσκευή
HP All-in-One, η ηµεροµηνία και η ώρα ενδέχεται να διαγραφούν. Θα πρέπει να
ρυθµίσετε ξανά την ηµεροµηνία και την ώρα, όταν ξανασυνδέσετε το καλώδιο στη
συσκευή.
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3. Πιέστε ελαφρά το δοχείο µελανιού για να το ελευθερώσετε και στη συνέχεια τραβήξτε
το προς το µέρος σας για να βγει από την υποδοχή του.

Σηµείωση Μην αφαιρείτε ταυτόχρονα και τα δύο δοχεία µελανιού. Αφαιρείτε και
καθαρίζετε ένα δοχείο µελανιού κάθε φορά. Μην αφήνετε τα δοχεία µελανιού έξω
από τη συσκευή για περισσότερο από 30 λεπτά.

4. Τοποθετήστε τα δοχεία µελανιού σε ένα χαρτί µε τα ακροφύσια προς τα πάνω.
5. Βρέξτε ελαφρώς µια καθαρή µπατονέτα µε απιονισµένο νερό.
6. Καθαρίστε την επιφάνεια και τις άκρες γύρω από την περιοχή των ακροφυσίων µε τη

µπατονέτα, όπως φαίνεται παρακάτω.

1 Έλασµα ακροφυσίου (µην το καθαρίζετε)

2 Επιφάνεια και άκρες γύρω από τα ακροφύσια

Προσοχή Μην καθαρίζετε το έλασµα του ακροφυσίου.

7. Σύρετε το δοχείο µελανιού για να µπει ξανά στην υποδοχή του. Πιέστε το δοχείο
µελανιού προς τα µπροστά µέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

8. Επαναλάβετε αν χρειάζεται για το δεύτερο δοχείο µελανιού.
9. Κλείστε προσεκτικά τη θύρα πρόσβασης των δοχείων µελανιού και συνδέστε το

καλώδιο τροφοδοσίας στο πίσω µέρος της συσκευής.

Αποθήκευση δοχείων µελανιού
Μπορείτε να αφήσετε τα δοχεία µελανιού µέσα στη συσκευή για µεγάλα χρονικά
διαστήµατα. Εάν αφαιρέσετε τα δοχεία µελανιού, τοποθετήστε τα σε µία αεροστεγή
συσκευασία, όπως σε πλαστική σακούλα που µπορεί να ξανασφραγιστεί.

Καθαρισµός συσκευής.
Για να βεβαιωθείτε ότι τα αντίγραφα και οι σαρώσεις θα είναι καθαρά, ίσως χρειαστεί να
καθαρίσετε τη γυάλινη λωρίδα ή τη λευκή λωρίδα µέσα στον αυτόµατο τροφοδότη
εγγράφων. Μπορείτε επίσης να ξεσκονίσετε το εξωτερικό του HP All-in-One.

Καθαρισµός της γυάλινης λωρίδας
Μικρά υπολείµατα µπορεί να συσσωρευτούν στη λευκή λωρίδα που βρίσκεται στο
εσωτερικό του αυτόµατου τροφοδότη εγγράφων.
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Για να καθαρίσετε τη γυάλινη λωρίδα στο εσωτερικό του αυτόµατου τροφοδότη
εγγράφων
1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.

Σηµείωση Ανάλογα µε το πόση ώρα είναι αποσυνδεδεµένη η συσκευή, η
ηµεροµηνία και η ώρα ενδέχεται να διαγραφούν. Θα πρέπει να ρυθµίσετε ξανά
την ηµεροµηνία και την ώρα, όταν ξανασυνδέσετε το καλώδιο στη συσκευή.

2. Ανασηκώστε το κάλυµµα του αυτόµατου τροφοδότη εγγράφων.

Κάτω από τον αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων υπάρχει µια γυάλινη λωρίδα.
3. Καθαρίστε τη γυάλινη λωρίδα µε ένα µαλακό πανί ή σφουγγάρι ελαφρά βουτηγµένο

σε καθαριστικό για γυάλινες επιφάνειες.

Προσοχή Μην χρησιµοποιείτε λειαντικά, ασετόν, βενζίνη ή τετραχλωρίδιο του
άνθρακα στη γυάλινη επιφάνεια, διότι µπορεί να καταστραφεί. Μην ρίχνετε ή
ψεκάζετε υγρά απευθείας επάνω στη γυάλινη επιφάνεια. Το υγρό µπορεί να
εισέλθει κάτω από τη γυάλινη επιφάνεια και να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.

4. Κλείστε το κάλυµµα του αυτόµατου τροφοδότη εγγράφων.

Προσοχή Βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει το κάλυµµα του αυτόµατου τροφοδότη
εγγράφων πριν εισάγετε χαρτί ή πρωτότυπα. Εάν δεν κλείσετε το κάλυµµα αυτό,
ενδέχεται να προκληθεί ζηµιά στον µηχανισµό.

5. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη συσκευή.
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Καθαρισµός της λευκής λωρίδας
Μικρά υπολείµατα µπορεί να συσσωρευτούν στη λευκή λωρίδα που βρίσκεται στο
εσωτερικό του αυτόµατου τροφοδότη εγγράφων.

Για να καθαρίσετε τη λευκή λωρίδα
1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.

Σηµείωση Ανάλογα µε το πόση ώρα είναι αποσυνδεδεµένη η συσκευή, η
ηµεροµηνία και η ώρα ενδέχεται να διαγραφούν. Θα πρέπει να ρυθµίσετε ξανά
την ηµεροµηνία και την ώρα, όταν ξανασυνδέσετε το καλώδιο στη συσκευή.

2. Ανασηκώστε το κάλυµµα του αυτόµατου τροφοδότη εγγράφων.

3. Καθαρίστε τη λευκή λωρίδα µε ένα µαλακό πανί ή σφουγγάρι που είναι ελαφρά
βουτηγµένο σε σαπούνι και ζεστό νερό.
Καθαρίστε απαλά τη λωρίδα για να αφαιρέσετε τα υπολείµµατα. Μην τρίβετε τη
λωρίδα.
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4. Εάν απαιτείται επιπλέον καθαρισµός, επαναλάβετε τα προηγούµενα βήµατα
χρησιµοποιώντας ισοπροπυλική αλκοόλη (καθαρό οινόπνευµα) και σκουπίζοντας τη
λωρίδα σχολαστικά µε ένα βρεγµένο πανί για να αφαιρέσετε τα υπολείµµατα
αλκοόλης.

Προσοχή Προσέξτε να µη χυθεί οινόπνευµα στη γυάλινη επιφάνεια ή στο
εξωτερικό του HP All-in-One, αφού έτσι µπορεί να προκληθεί βλάβη στη συσκευή.

5. Κλείστε το κάλυµµα του αυτόµατου τροφοδότη εγγράφων.
6. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη συσκευή.

Καθαρισµός εξωτερικής επιφάνειας

Σηµείωση Πριν από τον καθαρισµό τη συσκευή, κλείστε το ρεύµα και αποσυνδέστε
το καλώδιο ρεύµατος από την πρίζα.

Χρησιµοποιήστε ένα µαλακό βρεγµένο πανί χωρίς χνούδι για να καθαρίσετε σκόνη,
λεκέδες και βρωµιές από το εξωτερικό περίβληµα της συσκευής. Το εξωτερικό περίβληµα
της συσκευής δεν χρειάζεται καθαρισµό. Κρατήστε υγρές ουσίες µακριά από το
εσωτερικό της συσκευής, καθώς και από τον πίνακα ελέγχου.

Συµβουλές και πηγές αντιµετώπισης προβληµάτων
Χρησιµοποιήστε τις παρακάτω συµβουλές και πηγές για την επίλυση προβληµάτων
εκτύπωσης.
• Για εµπλοκή χαρτιού, δείτε Αποκατάσταση εµπλοκών χαρτιού.
• Για προβλήµατα µε την τροφοδοσία χαρτιού, όπως λοξό χαρτί και τροφοδοσία

χαρτιού, δείτε Επίλυση προβληµάτων τροφοδοσίας χαρτιού.
• Η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας είναι αναµµένη και δεν αναβοσβήνει. Όταν

ενεργοποιείτε τη συσκευή για την πρώτη φορά, χρειάζονται περίπου 12 λεπτά για να
γίνει η προετοιµασία της µετά από την εγκατάσταση των δοχείων µελανιού.

• Το καλώδιο τροφοδοσίας και τα άλλα καλώδια λειτουργούν και είναι σταθερά
συνδεδεµένα στη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεµένη σταθερά
σε µια πρίζα εναλλασσόµενου ρεύµατος που λειτουργεί και ότι είναι ενεργοποιηµένη.
Για τις προδιαγραφές τάσης, δείτε Προδιαγραφές ρεύµατος.

• Το µέσο εκτύπωσης έχει τοποθετηθεί σωστά στο δίσκο εισόδου και δεν υπάρχει
εµπλοκή στη συσκευή.

• Όλες οι ταινίες και τα υλικά συσκευασίας έχουν αφαιρεθεί.
• Η συσκευή έχει οριστεί ως ο τρέχων ή προεπιλεγµένος εκτυπωτής. Στα Windows,

ορίστε την ως προεπιλεγµένη στο φάκελο "Εκτυπωτές". Για το λειτουργικό σύστηµα
Mac OS, ορίστε την ως προεπιλεγµένη στο "Printer Setup Utility". Για περισσότερες
πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκµηρίωση του υπολογιστή'.

• ∆εν έχετε επιλέξει Παύση εκτύπωσης εάν χρησιµοποιείτε υπολογιστή µε Windows.
• ∆εν εκτελούνται πάρα πολλά προγράµµατα κατά την εκτέλεση µιας εργασίας. Κλείστε

τα προγράµµατα που δε χρησιµοποιείτε ή κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή πριν
επιχειρήσετε να εκτελέσετε πάλι την εργασία.
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Επίλυση προβληµάτων εκτύπωσης
• Μη αναµενόµενος τερµατισµός της συσκευής
• Εµφάνιση µηνύµατος στην οθόνη του πίνακα ελέγχου
• Η συσκευή δεν αποκρίνεται (δεν εκτυπώνεται τίποτα)
• Η συσκευή χρειάζεται πολύ χρόνο για να εκτυπώσει
• Εκτυπώνεται κενή σελίδα ή µέρος της σελίδας
• Κάτι λείπει ή είναι λάθος στη σελίδα
• Η τοποθέτηση του κειµένου ή των γραφικών είναι λανθασµένη

Μη αναµενόµενος τερµατισµός της συσκευής

Ελέγξτε την τροφοδοσία και τις συνδέσεις τροφοδοσίας
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεµένη σταθερά σε µια πρίζα εναλλασσόµενου
ρεύµατος που λειτουργεί. Για τις προδιαγραφές τάσης, δείτε Προδιαγραφές ρεύµατος.

Εµφάνιση µηνύµατος στην οθόνη του πίνακα ελέγχου

Παρουσιάστηκε ανεπανόρθωτο σφάλµα
Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια (όπως το καλώδιο ρεύµατος, το καλώδιο δικτύου και το
καλώδιο USB), περιµένετε περίπου 20 δευτερόλεπτα και συνδέστε ξανά τα καλώδια. Εάν
το πρόβληµα παραµένει, επισκεφθείτε την τοποθεσία της HP στο web (www.hp.com/
support) για τις τελευταίες πληροφορίες αντιµετώπισης προβληµάτων ή τις πιο
πρόσφατες διορθώσεις και ενηµερώσεις προϊόντων.

Η συσκευή δεν αποκρίνεται (δεν εκτυπώνεται τίποτα)

Υπάρχουν εργασίες εκτύπωσης σε αναµονή στην ουρά εκτύπωσης
Ανοίξτε την ουρά εκτύπωσης, ακυρώστε όλα τα έγγραφα και, στη συνέχεια,
επανεκκινήστε τον υπολογιστή. Μετά την επανεκκίνηση του υπολογιστή, δοκιµάστε να
εκτυπώσετε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη Βοήθεια του λειτουργικού
συστήµατος.

Ελέγξτε τις ρυθµίσεις της συσκευής
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε Συµβουλές και πηγές αντιµετώπισης
προβληµάτων.

Ελέγξτε την εγκατάσταση του λογισµικού της συσκευής
Εάν η συσκευή είναι απενεργοποιηµένη κατά την εκτύπωση, ένα προειδοποιητικό
µήνυµα θα εµφανιστεί στην οθόνη του υπολογιστή. ∆ιαφορετικά, το λογισµικό της
συσκευής ίσως να µην έχει εγκατασταθεί σωστά. Για την επίλυση αυτού του
προβλήµατος, καταργήστε τελείως την εγκατάσταση του λογισµικού και εγκαταστήστε
ξανά το λογισµικό της συσκευής. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε Κατάργηση
εγκατάστασης και επανεγκατάσταση λογισµικού.
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Ελέγξτε τις συνδέσεις των καλωδίων
• Βεβαιωθείτε ότι και τα δύο άκρα του καλωδίου δικτύου/USB είναι καλά συνδεδεµένα.
• Εάν η συσκευή είναι συνδεδεµένη σε δίκτυο, ελέγξτε τα εξής:

• Ελέγξτε τη φωτεινή ένδειξη σύνδεσης στο πίσω µέρος της συσκευής.
• Βεβαιωθείτε ότι δε χρησιµοποιείτε τηλεφωνικό καλώδιο για τη σύνδεση της

συσκευής.

Ελέγξτε εάν υπάρχει εγκατεστηµένο λογισµικό τείχους προστασίας
Το προσωπικό λογισµικό τείχους προστασίας είναι ένα πρόγραµµα ασφαλείας το οποίο
προστατεύει τον υπολογιστή από εισβολές. Ωστόσο, το τείχος προστασίας µπορεί να
εµποδίσει την επικοινωνία µεταξύ του υπολογιστή και της συσκευής. Εάν υπάρχει
πρόβληµα στην επικοινωνία µε τη συσκευή, δοκιµάστε να απενεργοποιήσετε προσωρινά
το τείχος προστασίας. Εάν το πρόβληµα παραµένει, το τείχος προστασίας δεν είναι η
πηγή του προβλήµατος επικοινωνίας. Ενεργοποιήστε ξανά το τείχος προστασίας.

Η συσκευή χρειάζεται πολύ χρόνο για να εκτυπώσει

Ελέγξτε τη διαµόρφωση και τους πόρους του συστήµατος
Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήµατος για τη
συσκευή. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε Aπαιτήσεις συστήµατος.

Ελέγξτε τις ρυθµίσεις στο λογισµικό της συσκευής
Η ταχύτητα εκτύπωσης είναι πιο αργή, όταν έχετε επιλέξει τις ρυθµίσεις Βέλτιστη ή
Μέγιστη ανάλυση dpi στην ποιότητα εκτύπωσης. Για να αυξήσετε την ταχύτητα
εκτύπωσης, επιλέξτε διαφορετικές ρυθµίσεις εκτύπωσης στο πρόγραµµα οδήγησης της
συσκευής. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε Αλλαγή ρυθµίσεων εκτύπωσης.

Εκτυπώνεται κενή σελίδα ή µέρος της σελίδας

Καθαρίσετε τα δοχεία µελανιού
Ολοκληρώστε τη διαδικασία καθαρισµού του δοχείου µελανιού. Για περισσότερες
πληροφορίες, δείτε Εργασία µε τα δοχεία µελανιού.

Ελέγξτε τις ρυθµίσεις του µέσου
• Πρέπει να επιλέξετε τις σωστές ρυθµίσεις ποιότητας εκτύπωσης στο πρόγραµµα

οδήγησης του εκτυπωτή για τα µέσα που είναι τοποθετηµένα στους δίσκους.
• Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθµίσεις σελίδας στο πρόγραµµα οδήγησης του εκτυπωτή

ταιριάζουν µε το µέγεθος του µέσου που είναι τοποθετηµένο στο δίσκο.

Γίνεται τροφοδότηση µε περισσότερες από µία σελίδες
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε προβλήµατα τροφοδότησης χαρτιού, δείτε
Επίλυση προβληµάτων τροφοδοσίας χαρτιού.

Υπάρχει κενή σελίδα στο αρχείο
Ελέγξτε το αρχείο για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κενή σελίδα
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Κάτι λείπει ή είναι λάθος στη σελίδα

Ελέγξτε τα δοχεία µελανιού
Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τα σωστά δοχεία µελανιού και ότι δεν έχουν χαµηλή
στάθµη µελανιού. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε ∆ιαχείριση της συσκευής και
Υποστηριζόµενα δοχεία µελανιού.

Ελέγξτε τις ρυθµίσεις των περιθωρίων
Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθµίσεις περιθωρίων για το έγγραφο δεν υπερβαίνουν την
εκτυπώσιµη περιοχή της συσκευής. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε Ρύθµιση
ελάχιστων περιθωρίων.

Ελέγξτε τις ρυθµίσεις χρώµατος της εκτύπωσης
Ελέγξτε ότι η επιλογή Εκτύπωση σε κλίµακα του γκρι δεν είναι επιλεγµένη στο
πρόγραµµα οδήγησης του εκτυπωτή. (µόνο στο HP Officejet J3600).

Ελέγξτε τη θέση της συσκευής και το µήκος του καλωδίου USB
Τα υψηλά ηλεκτροµαγνητικά πεδία (όπως αυτά που δηµιουργούνται από τα καλώδια
USB) µπορεί µερικές φορές να προκαλέσουν µικρές παραµορφώσεις στις εκτυπώσεις.
Μετακινήστε τη συσκευή µακριά από την πηγή των ηλεκτροµαγνητικών πεδίων. Επίσης,
συνιστάται να χρησιµοποιείτε καλώδιο USB µε µήκος µικρότερο των 3 µέτρων (9,8
ποδιών) για να ελαχιστοποιήσετε την επίδραση των ηλεκτροµαγνητικών πεδίων.

Η τοποθέτηση του κειµένου ή των γραφικών είναι λανθασµένη

Ελέγξτε πώς είναι τοποθετηµένο το µέσο εκτύπωσης
Βεβαιωθείτε ότι οι οδηγοί πλάτους και µήκους του µέσου εφαρµόζουν στις πλευρές της
δεσµίδας του µέσου και ελέγξτε ότι οι δίσκοι δεν είναι υπερφορτωµένοι. Για περισσότερες
πληροφορίες δείτε Τοποθέτηση µέσου εκτύπωσης.

Ελέγξτε το µέγεθος του µέσου εκτύπωσης
• Τα περιεχόµενα µιας σελίδας ίσως να έχουν αποκοπεί αν το µέγεθος του εγγράφου

είναι µεγαλύτερο από το µέσο που χρησιµοποιείτε.
• Βεβαιωθείτε ότι το µέγεθος του µέσου που είναι επιλεγµένο στο πρόγραµµα

οδήγησης του εκτυπωτή ταιριάζει µε το µέγεθος του µέσου εκτύπωσης που είναι
τοποθετηµένο στο δίσκο.

Ελέγξτε τις ρυθµίσεις των περιθωρίων
Εάν το κείµενο ή τα γραφικά περικόπτονται στα άκρα της σελίδας, βεβαιωθείτε ότι οι
ρυθµίσεις περιθωρίων για το έγγραφο δεν υπερβαίνουν την εκτυπώσιµη περιοχή της
συσκευής. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε Ρύθµιση ελάχιστων περιθωρίων.

Ελέγξτε τη ρύθµιση του προσανατολισµού σελίδας
Βεβαιωθείτε ότι το µέγεθος του µέσου εκτύπωσης και ο προσανατολισµός της σελίδας
που είναι επιλεγµένα στην εφαρµογή ταιριάζουν µε τις ρυθµίσεις του προγράµµατος
οδήγησης του εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε Αλλαγή ρυθµίσεων
εκτύπωσης.
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Ελέγξτε τη θέση της συσκευής και το µήκος του καλωδίου USB
Τα υψηλά ηλεκτροµαγνητικά πεδία (όπως αυτά που δηµιουργούνται από τα καλώδια
USB) µπορεί µερικές φορές να προκαλέσουν µικρές παραµορφώσεις στις εκτυπώσεις.
Μετακινήστε τη συσκευή µακριά από την πηγή των ηλεκτροµαγνητικών πεδίων. Επίσης,
συνιστάται να χρησιµοποιείτε καλώδιο USB µε µήκος µικρότερο των 3 µέτρων (9,8
ποδιών) για να ελαχιστοποιήσετε την επίδραση των ηλεκτροµαγνητικών πεδίων.

Αν καµία από τις παραπάνω λύσεις δεν έχει αποτέλεσµα, το πρόβληµα πιθανώς να
οφείλεται στην αδυναµία της εφαρµογής να ερµηνεύσει σωστά τις ρυθµίσεις εκτύπωσης.
Ανατρέξτε στις σηµειώσεις έκδοσης για γνωστά προβλήµατα διένεξης του λογισµικού ή
ανατρέξτε στην τεκµηρίωση της εφαρµογής ή επικοινωνήστε µε τον κατασκευαστή του
λογισµικού για συγκεκριµένη βοήθεια.

Κακή ποιότητα εκτύπωσης και µη αναµενόµενες
εκτυπώσεις

• Εκτυπώσεις κακής ποιότητας
• Εκτύπωση ακατανόητων χαρακτήρων
• Το µελάνι απλώνεται
• Το µελάνι δεν γεµίζει πλήρως το κείµενο ή τα γραφικά
• Η εκτύπωση είναι αχνή ή µε θαµπά χρώµατα
• Τα χρώµατα εκτυπώνονται σαν ασπρόµαυρα
• Εκτυπώνονται λάθος χρώµατα
• Στην εκτύπωση τα χρώµατα είναι ανακατεµένα
• Τα χρώµατα δεν είναι σωστά ευθυγραµµισµένα
• Γραµµές ή κουκίδες λείπουν από κείµενο ή γραφικά

Εκτυπώσεις κακής ποιότητας

Ελέγξτε τα δοχεία µελανιού
Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τα σωστά δοχεία µελανιού και ότι δεν έχουν χαµηλή
στάθµη µελανιού. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε ∆ιαχείριση της συσκευής και
Υποστηριζόµενα δοχεία µελανιού.

Ελέγξτε την ποιότητα του χαρτιού
Το χαρτί ίσως υπερβολική υγρασία ή ανώµαλη επιφάνεια. Βεβαιωθείτε ότι το µέσο
εκτύπωσης πληροί τις προδιαγραφές της HP και δοκιµάστε να εκτυπώσετε πάλι. Για
περισσότερες πληροφορίες δείτε Επιλογή µέσων εκτύπωσης.

Ελέγξτε τον τύπο του µέσου που είναι τοποθετηµένο στη συσκευή
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή υποστηρίζει τον τύπο των µέσων εκτύπωσης που έχετε
τοποθετήσει. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Κατανόηση προδιαγραφών
υποστηριζόµενων µέσων.

Ελέγξτε τη θέση της συσκευής και το µήκος του καλωδίου USB
Τα υψηλά ηλεκτροµαγνητικά πεδία (όπως αυτά που δηµιουργούνται από τα καλώδια
USB) µπορεί µερικές φορές να προκαλέσουν µικρές παραµορφώσεις στις εκτυπώσεις.
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Μετακινήστε τη συσκευή µακριά από την πηγή των ηλεκτροµαγνητικών πεδίων. Επίσης,
συνιστάται να χρησιµοποιείτε καλώδιο USB µε µήκος µικρότερο των 3 µέτρων (9,8
ποδιών) για να ελαχιστοποιήσετε την επίδραση των ηλεκτροµαγνητικών πεδίων.

Εκτύπωση ακατανόητων χαρακτήρων
Εάν παρουσιαστεί διακοπή σε µια εργασία που εκτυπώνεται, η συσκευή ίσως να µην
αναγνωρίσει το υπόλοιπο µέρος της εργασίας.

Ακυρώστε την εργασία εκτύπωσης και περιµένετε, µέχρι η συσκευή να επιστρέψει σε
κατάσταση ετοιµότητας. Εάν η συσκευή δεν επιστρέψει σε κατάσταση ετοιµότητας,
ακυρώστε όλες τις εργασίες και περιµένετε πάλι. Όταν η συσκευή είναι έτοιµη, στείλτε
ξανά την εργασία. Αν ο υπολογιστής ζητήσει να προσπαθήσει πάλι, κάντε κλικ στο
Άκυρο.

Ελέγξτε τις συνδέσεις των καλωδίων
Εάν η συσκευή και ο υπολογιστής συνδέονται µε καλώδιο USB, το πρόβληµα µπορεί να
οφείλεται σε κακή σύνδεση του καλωδίου.
Βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις καλωδίου και στα δύο άκρα είναι σταθερές. Εάν το
πρόβληµα παραµένει, απενεργοποιήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε το καλώδιο από τη
συσκευή, ενεργοποιήστε τη συσκευή χωρίς να συνδέσετε το καλώδιο και διαγράψετε τις
εργασίες που τυχόν αποµένουν από την ουρά εκτύπωσης. Όταν η λυχνία ενεργοποίησης
είναι αναµµένη και δεν αναβοσβήνει, συνδέστε ξανά το καλώδιο.

Ελέγξτε το αρχείο εγγράφου
Το αρχείο εγγράφου µπορεί να είναι κατεστραµµένο. Αν από την ίδια εφαρµογή µπορείτε
να εκτυπώσετε άλλα έγγραφα, προσπαθήστε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο ασφάλειας
του εγγράφου σας, εάν υπάρχει.

Το µελάνι απλώνεται

Ελέγξτε τις ρυθµίσεις εκτύπωσης
(µόνο στο HP Officejet J3600)

• Όταν εκτυπώνετε έγγραφα που χρησιµοποιούν πολύ µελάνι, αφήστε περισσότερο
χρόνο για το στέγνωµα προτού πιάσετε τις εκτυπώσεις. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις
διαφάνειες. Στο πρόγραµµα οδήγησης του εκτυπωτή, επιλέξτε την ποιότητα
εκτύπωσης Βέλτιστη, αυξήστε το χρόνο στεγνώµατος του µελανιού και µειώστε τον
κορεσµό του µελανιού, χρησιµοποιώντας τη ρύθµιση ποσότητας µελανιού στις
λειτουργίες για προχωρηµένους (Windows) ή στις λειτουργίες µελανιού (Mac OS).
Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι η µείωση του κορεσµού του µελανιού ενδέχεται να δώσει
ξεθωριασµένες εκτυπώσεις.

• Τα έγχρωµα έγγραφα που έχουν πλούσια, ανάµικτα χρώµατα µπορεί να
καµπυλώνουν ή να εµφανίζουν µουντζούρες κατά την εκτύπωση, όταν
χρησιµοποιείτε την ποιότητα εκτύπωσης Βέλτιστη. Προσπαθήστε να
χρησιµοποιήσετε µια άλλη λειτουργία εκτύπωσης, όπως Κανονική, ώστε να µειωθεί
η ποσότητα µελανιού ή χρησιµοποιήστε χαρτί Ανώτερης ποιότητας HP, σχεδιασµένο
για την εκτύπωση εγγράφων µε ζωντανά χρώµατα. Για περισσότερες πληροφορίες
δείτε Αλλαγή ρυθµίσεων εκτύπωσης.
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Ελέγξτε τον τύπο των µέσων εκτύπωσης
Ορισµένα είδη µέσων εκτύπωσης δεν δέχονται καλά το µελάνι. Σε αυτά τα είδη µέσων
εκτύπωσης το µελάνι αργεί να στεγνώσει και ενδέχεται να εµφανιστούν µουντζούρες. Για
περισσότερες πληροφορίες δείτε Επιλογή µέσων εκτύπωσης.

Το µελάνι δεν γεµίζει πλήρως το κείµενο ή τα γραφικά

Ελέγξτε τον τύπο των µέσων εκτύπωσης
Μερικοί τύποι µέσων εκτύπωσης δεν είναι κατάλληλοι για χρήση στη συσκευή Για
περισσότερες πληροφορίες δείτε Επιλογή µέσων εκτύπωσης.

Ελέγξτε τα δοχεία µελανιού
Βεβαιωθείτε ότι τα δοχεία µελανιού δεν έχουν χαµηλή στάθµη µελανιού. Για περισσότερες
πληροφορίες, δείτε ∆ιαχείριση της συσκευής.

Η εκτύπωση είναι αχνή ή µε θαµπά χρώµατα

Ελέγξτε τον τύπο λειτουργίας εκτύπωσης
Η Γρήγορη λειτουργία στο πρόγραµµα οδήγησης του εκτυπωτή σάς επιτρέπει να
εκτυπώνετε πιο γρήγορα και είναι καλή για πρόχειρες εκτυπώσεις. Για καλύτερα
αποτελέσµατα, επιλέξτε Κανονική ή Βέλτιστη. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε
Αλλαγή ρυθµίσεων εκτύπωσης.

Ελέγξτε τη ρύθµιση του τύπου χαρτιού
Για εκτύπωση σε διαφάνειες ή άλλα ειδικά µέσα (µόνο στη συσκευή HP Officejet J3600),
επιλέξτε τον αντίστοιχο τύπο µέσου στο πρόγραµµα οδήγησης του εκτυπωτή. Για
περισσότερες πληροφορίες, δείτε Εκτύπωση σε ειδικό µέσο και µέσο προσαρµοσµένου
µεγέθους.

Τα χρώµατα εκτυπώνονται σαν ασπρόµαυρα
(µόνο στο HP Officejet J3600)

Ελέγξτε τις ρυθµίσεις εκτύπωσης
Ελέγξτε ότι η επιλογή Εκτύπωση σε κλίµακα του γκρι δεν είναι επιλεγµένη στο
πρόγραµµα οδήγησης του εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Αλλαγή
ρυθµίσεων εκτύπωσης.

Εκτυπώνονται λάθος χρώµατα
(µόνο στο HP Officejet J3600)

Ελέγξτε τις ρυθµίσεις εκτύπωσης
Ελέγξτε ότι η επιλογή Εκτύπωση σε κλίµακα του γκρι δεν είναι επιλεγµένη στο
πρόγραµµα οδήγησης του εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Αλλαγή
ρυθµίσεων εκτύπωσης.
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Ελέγξτε τα δοχεία µελανιού
Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τα σωστά δοχεία µελανιού και ότι δεν έχουν χαµηλή
στάθµη µελανιού. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε ∆ιαχείριση της συσκευής και
Υποστηριζόµενα δοχεία µελανιού.

Στην εκτύπωση τα χρώµατα είναι ανακατεµένα

Ελέγξτε τα δοχεία µελανιού
Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει γίνει επέµβαση στα δοχεία µελανιού. Οι διαδικασίες
αναπλήρωσης και η χρήση µη συµβατών µελανιών µπορούν να επηρεάσουν το
ευαίσθητο σύστηµα εκτύπωσης και να προκαλέσουν υποβάθµιση της ποιότητας
εκτύπωσης και βλάβη στη συσκευή. Η HP δεν εγγυάται ούτε υποστηρίζει αναπληρωµένα
δοχεία µελανιού. Για πληροφορίες παραγγελίας, δείτε Υποστηριζόµενα δοχεία
µελανιού και Αναλώσιµα HP.

Τα χρώµατα δεν είναι σωστά ευθυγραµµισµένα
(µόνο στο HP Officejet J3600)

Ελέγξτε τα δοχεία µελανιού
Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τα σωστά δοχεία µελανιού και ότι δεν έχουν χαµηλή
στάθµη µελανιού. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε ∆ιαχείριση της συσκευής και
Υποστηριζόµενα δοχεία µελανιού.

Ελέγξτε τη θέση των γραφικών
Χρησιµοποιήστε τη δυνατότητα ζουµ ή τη λειτουργία επισκόπησης του λογισµικού σας
για να ελέγξετε αν υπάρχουν κενά στη θέση των γραφικών στη σελίδα.

Ευθυγραµµίστε τις κεφαλές εκτύπωσης
Ευθυγραµµίστε τις κεφαλές εκτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε
Ευθυγράµµιση δοχείων µελανιού.

Γραµµές ή κουκίδες λείπουν από κείµενο ή γραφικά

Ελέγξτε τα δοχεία µελανιού
Βεβαιωθείτε ότι τα δοχεία µελανιού δεν έχουν χαµηλή στάθµη µελανιού. Για περισσότερες
πληροφορίες, δείτε ∆ιαχείριση της συσκευής.

Επίλυση προβληµάτων τροφοδοσίας χαρτιού
Για πληροφορίες σχετικά µε την επίλυση εµπλοκών, δείτε Αποκατάσταση εµπλοκών
χαρτιού.

Το µέσο εκτύπωσης δεν υποστηρίζεται για τον εκτυπωτή ή το δίσκο
Χρησιµοποιείτε µόνο µέσα εκτύπωσης που υποστηρίζονται από τη συσκευή. Για
περισσότερες πληροφορίες, δείτε Κατανόηση προδιαγραφών υποστηριζόµενων
µέσων.
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∆εν γίνεται τροφοδότηση των µέσων εκτύπωσης από το δίσκο
• Βεβαιωθείτε ότι στο δίσκο υπάρχει µέσο εκτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες

δείτε Τοποθέτηση µέσου εκτύπωσης. Ξεφυλλίστε το µέσο πριν την τοποθέτηση.
• Βεβαιωθείτε ότι οι οδηγοί χαρτιού είναι ρυθµισµένοι στις σωστές ενδείξεις του δίσκου

για το µέγεθος του µέσου που έχετε τοποθετήσει. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι οι οδηγοί
εφαρµόζουν, αλλά δεν πιέζουν τη δεσµίδα.

• Βεβαιωθείτε ότι το µέσο εκτύπωσης στο δίσκο δεν είναι καµπυλωµένο. Αν είναι
καµπυλωµένο, λυγίστε τα φύλλα χαρτιού προς την αντίθετη κατεύθυνση για να τα
ισιώσετε.

Το µέσο εκτύπωσης δεν εξέρχεται σωστά
• Βεβαιωθείτε ότι η προέκταση του δίσκου εξόδου είναι ανοιχτή, διαφορετικά οι

εκτυπωµένες σελίδες µπορεί να πέσουν από τη συσκευή.

• Αφαιρέστε τα επιπλέον µέσα εκτύπωσης από το δίσκο εξόδου. Υπάρχει περιορισµός
στον αριθµό των σελίδων που µπορεί να χωρέσει ο δίσκος.

Οι σελίδες είναι λοξές
• Βεβαιωθείτε ότι το µέσο εκτύπωσης που είναι τοποθετηµένο στο δίσκο είναι

ευθυγραµµισµένο µε τους οδηγούς χαρτιού. Εάν χρειάζεται, βγάλτε το δίσκο από τη
συσκευή και τοποθετήστε ξανά το µέσο εκτύπωσης σωστά, αφού βεβαιωθείτε ότι οι
οδηγοί χαρτιού είναι σωστά ευθυγραµµισµένοι.

• Τοποθετήστε τα µέσα εκτύπωσης στη συσκευή, µόνο όταν δεν εκτυπώνει.

Τροφοδοτούνται πολλές σελίδες
• Ξεφυλλίστε το µέσο πριν την τοποθέτηση.
• Βεβαιωθείτε ότι οι οδηγοί χαρτιού είναι ρυθµισµένοι στις σωστές ενδείξεις του δίσκου

για το µέγεθος του µέσου που έχετε τοποθετήσει. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι οι οδηγοί
εφαρµόζουν, αλλά δε σφίγγουν στη δεσµίδα.

• Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος δεν είναι υπερφορτωµένος µε χαρτί.
• Χρησιµοποιείτε µέσα της HP για βέλτιστη απόδοση.

Επίλυση προβληµάτων αντιγραφής
Αν τα παρακάτω θέµατα δεν βοηθήσουν, δείτε την ενότητα Υποστήριξη και εγγύηση για
πληροφορίες σχετικά µε την υποστήριξη της ΗΡ.
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∆εν βγαίνει κανένα αντίγραφο
• Ελέγξτε την τροφοδοσία ρεύµατος

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύµατος είναι σταθερά συνδεδεµένο και η συσκευή είναι
ενεργοποιηµένη.

• Ελέγξτε την κατάσταση της συσκευής
• Η συσκευή ενδέχεται να είναι απασχοληµένη µε µια άλλη εργασία. Ελέγξτε την

οθόνη του πίνακα ελέγχου για πληροφορίες σχετικά µε την κατάσταση των
εργασιών. Περιµένετε, για να τελειώσει η επεξεργασία κάποιας εργασίας.

• Μπορεί να έγινε εµπλοκή στη συσκευή. Ελέγξτε για εµπλοκές. ∆είτε
Αποκατάσταση εµπλοκών χαρτιού.

• Ελέγξτε τους δίσκους.
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει τοποθετηµένο χαρτί. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε
Τοποθέτηση µέσου εκτύπωσης.

Τα αντίγραφα είναι κενά
• Ελέγξτε τους δίσκους.

Αν κάνετε αντιγραφή από τον αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων, βεβαιωθείτε ότι τα
πρωτότυπα είναι σωστά τοποθετηµένα. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε
Τοποθέτηση πρωτοτύπου στον αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων (ADF).

• Ελέγξτε το µέσο εκτύπωσης
Το µέσο εκτύπωσης µπορεί να µην πληροί τις προδιαγραφές της Hewlett-Packard
(για παράδειγµα, το µέσο εκτύπωσης είναι υπερβολικά υγρό ή τραχύ). Για
περισσότερες πληροφορίες, δείτε Επιλογή µέσων εκτύπωσης.

• Ελέγξτε τις ρυθµίσεις
Η ρύθµιση της αντίθεσης ίσως είναι πολύ ανοιχτή. Χρησιµοποιήστε το κουµπί
Αντιγραφή στον πίνακα ελέγχου, για να δηµιουργήσετε πιο σκούρα αντίγραφα.

Λείπουν έγγραφα ή είναι αχνά
• Ελέγξτε το µέσο εκτύπωσης

Το µέσο εκτύπωσης µπορεί να µην πληροί τις προδιαγραφές της Hewlett-Packard
(για παράδειγµα, το µέσο εκτύπωσης είναι υπερβολικά υγρό ή τραχύ). Για
περισσότερες πληροφορίες, δείτε Επιλογή µέσων εκτύπωσης.

• Ελέγξτε τις ρυθµίσεις
Η ρύθµιση ποιότητας Γρήγορη (η οποία δηµιουργεί αντίγραφα πρόχειρης ποιότητας)
ίσως να είναι η αιτία για τα έγγραφα που λείπουν ή είναι αχνά. Αλλάξτε τη ρύθµιση
σε Κανονική ή Βέλτιστη.

• Ελέγξτε το πρωτότυπο
• Η ακρίβεια του αντιγράφου εξαρτάται από την ποιότητα και το µέγεθος του

πρωτοτύπου. Χρησιµοποιήστε το µενού Αντιγραφή, για να προσαρµόσετε τη
φωτεινότητα του αντιγράφου. Αν το πρωτότυπό σας είναι πολύ αχνό, το
αντίγραφο ίσως να µην έχει δυνατότητα αντιστάθµισης, ακόµη και αν ρυθµίσετε
την αντίθεση.

• Το έγχρωµο φόντο ίσως να προκαλέσει µεγάλη ανάµιξη των εικόνων που
βρίσκονται στο πρώτο πλάνο ή να εµφανιστεί το φόντο µε διαφορετική
απόχρωση.
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Γίνεται σµίκρυνση του µεγέθους
• Η σµίκρυνση/µεγέθυνση ή άλλη λειτουργία αντιγραφής ίσως έχουν οριστεί από τον

πίνακα ελέγχου, για να γίνει σµίκρυνση της εικόνας. Ελέγξτε τις ρυθµίσεις για την
εργασία αντιγραφής, για να βεβαιωθείτε ότι είναι για κανονικό µέγεθος.

• Οι ρυθµίσεις του λογισµικού φωτογραφιών και απεικόνισης ΗΡ ίσως έχουν οριστεί
για σµίκρυνση της σαρωµένης εικόνας. Αλλάξτε τις ρυθµίσεις, εάν χρειάζεται. Για
περισσότερες οδηγίες, ανατρέξτε στη Βοήθεια στην οθόνη για το λογισµικό
φωτογραφιών και απεικόνισης ΗΡ.

Η ποιότητα του αντιγράφου δεν είναι καλή
• Ακολουθήστε τα βήµατα, για να βελτιώσετε την ποιότητα αντιγραφής

• Χρησιµοποιείτε πρωτότυπα ποιότητας.
• Τοποθετείτε το µέσο εκτύπωσης σωστά. Αν το µέσο εκτύπωσης δεν είναι

τοποθετηµένο σωστά, ίσως εκτυπωθεί λοξά, εκτυπώνοντας εικόνες που δεν είναι
καθαρές. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Τοποθέτηση µέσου εκτύπωσης.

• Χρησιµοποιήστε ή φτιάξτε ένα φορέα, για να προστατεύσετε τα πρωτότυπά σας.
• Έλεγχος της συσκευής

Μπορεί να χρειάζεται καθαρισµό ο αυτόµατος τροφοδότης εγγράφων. Για
περισσότερες πληροφορίες, δείτε Καθαρισµός συσκευής..

Τα ελαττώµατα των αντιγράφων είναι εµφανή
• Κατακόρυφες λευκές ή θαµπές λωρίδες

Το µέσο εκτύπωσης µπορεί να µην πληροί τις προδιαγραφές της Hewlett-Packard
(για παράδειγµα, το µέσο εκτύπωσης είναι υπερβολικά υγρό ή τραχύ). Για
περισσότερες πληροφορίες, δείτε Επιλογή µέσων εκτύπωσης.

• Πολύ ανοιχτόχρωµο ή σκούρο
∆οκιµάστε να αλλάξετε τις ρυθµίσεις αντίθεσης και ποιότητας αντιγράφου.

• Ανεπιθύµητες γραµµές
Μπορεί να χρειάζεται καθαρισµό ο αυτόµατος τροφοδότης εγγράφων. Για
περισσότερες πληροφορίες, δείτε Καθαρισµός συσκευής..

• Μαύρες κουκίδες ή ραβδώσεις
Ίσως υπάρχει µελάνι, κόλλα, διορθωτικό υγρό ή ανεπιθύµητες ουσίες στον αυτόµατο
τροφοδότη εγγράφων. ∆οκιµάστε να καθαρίσετε τη συσκευή. Για περισσότερες
πληροφορίες, δείτε Καθαρισµός συσκευής..

• ∆υσανάγνωστο κείµενο
• ∆οκιµάστε να αλλάξετε τις ρυθµίσεις αντίθεσης και ποιότητας αντιγράφου.
• Η προεπιλεγµένη ρύθµιση βελτίωσης µπορεί να µην είναι κατάλληλη για την

εργασία. Ελέγξτε τη ρύθµιση και αλλάξτε την για να βελτιώσετε κείµενο ή
φωτογραφίες, εάν είναι απαραίτητο. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε
Προσαρµογή φωτεινότητας και σκουρότητας αντιγράφου.

• Μη ολοκληρωµένο κείµενο ή γραφικά
∆οκιµάστε να αλλάξετε τις ρυθµίσεις αντίθεσης και ποιότητας αντιγράφου.
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• Το αντίγραφο είναι λοξό
• Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος εισόδου του αυτόµατου τροφοδότη εγγράφων δεν είναι

υπερβολικά γεµάτος.
• Βεβαιωθείτε ότι τα ρυθµιστικά πλάτους του αυτόµατου τροφοδότη εγγράφων

εφαρµόζουν στις πλευρές του µέσου εκτύπωσης.
• Μεγάλες σκούρες γραµµατοσειρές εµφανίζονται µε µουτζούρες (όχι καθαρές)

Η προεπιλεγµένη ρύθµιση βελτίωσης µπορεί να µην είναι κατάλληλη για την εργασία.
Ελέγξτε τη ρύθµιση και αλλάξτε την για να βελτιώσετε κείµενο ή φωτογραφίες, εάν
είναι απαραίτητο. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Αλλαγή των ρυθµίσεων
αντιγραφής.

• Οριζόντιες κοκκώδεις ή λευκές λωρίδες σε περιοχές µε ανοιχτό έως µεσαίο
γκρι χρώµα
Η προεπιλεγµένη ρύθµιση βελτίωσης µπορεί να µην είναι κατάλληλη για την εργασία.
Ελέγξτε τη ρύθµιση και αλλάξτε την για να βελτιώσετε κείµενο ή φωτογραφίες, εάν
είναι απαραίτητο. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Αλλαγή των ρυθµίσεων
αντιγραφής.

Εµφάνιση µηνυµάτων σφαλµάτων
“Επανατοποθετήστε το έγγραφο και, στη συνέχεια, τοποθετήστε ξανά την
εργασία”
Πατήστε το κουµπί OK και, στη συνέχεια, τοποθετήστε ξανά τα υπόλοιπα έγγραφα (έως
και 20 σελίδες) στον αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες,
δείτε Τοποθέτηση πρωτοτύπων.

Επίλυση προβληµάτων σάρωσης
Αν τα παρακάτω θέµατα δεν βοηθήσουν, δείτε την ενότητα Υποστήριξη και εγγύηση για
πληροφορίες σχετικά µε την υποστήριξη της ΗΡ.

Σηµείωση Αν ξεκινάτε τη σάρωση από υπολογιστή, ανατρέξτε στη Βοήθεια του
λογισµικού που εµφανίζεται στην οθόνη για πληροφορίες αντιµετώπισης
προβληµάτων.

Ο σαρωτής δεν έκανε καµία ενέργεια
• Ελέγξτε το πρωτότυπο

Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει σωστά το πρωτότυπο. Για περισσότερες
πληροφορίες, δείτε Τοποθέτηση πρωτοτύπων.

• Ελέγξτε τη συσκευή
Η συσκευή ίσως να µην τερµατίζεται από τη λειτουργία εξοικονόµησης ενέργειας µετά
από µια περίοδο αδράνειας, η οποία καθυστερεί για λίγο την επεξεργασία. Περιµένετε
µέχρι η συσκευή να φτάσει στην κατάσταση ΕΤΟΙΜΟΣ.
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Η σάρωση διαρκεί πάρα πολύ
• Ελέγξτε τις ρυθµίσεις

• Αν ρυθµίζετε την ανάλυση και τις αποχρώσεις του γκρι πολύ υψηλά, η σάρωση
διαρκεί περισσότερο χρόνο και έχει ως αποτέλεσµα µεγαλύτερα αρχεία. Για να
έχετε καλά αποτελέσµατα κατά τη σάρωση ή αντιγραφή, µην χρησιµοποιείτε
ανάλυση που είναι µεγαλύτερη από αυτή που χρειάζεται. Μπορείτε να µειώσετε
την ανάλυση για πιο γρήγορη σάρωση.

• Αν λάβετε µια εικόνα µέσω TWAIN, µπορείτε να αλλάξετε τις ρυθµίσεις έτσι, ώστε
το πρωτότυπο να σαρωθεί σε ασπρόµαυρο. Για πληροφορίες σχετικά µε το
πρόγραµµα TWAIN, ανατρέξτε στη βοήθεια στην οθόνη.

• Ελέγξτε την κατάσταση της συσκευής
Αν στείλετε µια εργασία εκτύπωσης ή αντιγραφής πριν δοκιµάσετε να σαρώσετε, η
σάρωση ξεκινάει αν ο σαρωτής δεν είναι απασχοληµένος. Όµως, οι διαδικασίες
εκτύπωσης και σάρωσης χρησιµοποιούν µνήµη από κοινού, γεγονός που σηµαίνει
ότι η σάρωση ίσως να είναι πιο αργή.

Ένα µέρος του εγγράφου δεν έχει σαρωθεί ή λείπει κείµενο
• Ελέγξτε το πρωτότυπο

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει το πρωτότυπο σωστά. Για περισσότερες
πληροφορίες δείτε Τοποθέτηση πρωτοτύπων.

• Το έγχρωµο φόντο µπορεί να προκαλέσει µεγάλη ανάµιξη των εικόνων που
βρίσκονται στο πρώτο πλάνο. ∆οκιµάστε να αλλάξετε τις ρυθµίσεις, πριν
σαρώσετε το πρωτότυπο ή να ενισχύσετε την εικόνα αφού σαρώσετε το
πρωτότυπο.

• Ελέγξτε τις ρυθµίσεις
• Βεβαιωθείτε ότι το µέγεθος του µέσου εισόδου είναι αρκετά µεγάλο για το

πρωτότυπο που σαρώνετε.
• Αν χρησιµοποιείτε το λογισµικό φωτογραφιών και απεικόνισης ΗΡ, οι

προεπιλεγµένες ρυθµίσεις του λογισµικού φωτογραφιών και απεικόνισης ΗΡ
ίσως να είναι έτσι ορισµένες, ώστε να εκτελούν αυτόµατα µια συγκεκριµένη
εργασία, εκτός από αυτή που προσπαθείτε. Για οδηγίες σχετικά µε την αλλαγή
των ιδιοτήτων, ανατρέξτε στη Βοήθεια που εµφανίζεται στην οθόνη για το
λογισµικό φωτογραφιών και απεικόνισης ΗΡ.
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∆εν είναι δυνατή η επεξεργασία του κειµένου
• Ελέγξτε τις ρυθµίσεις

• Βεβαιωθείτε ότι το λογισµικό OCR είναι ρυθµισµένο για επεξεργασία κειµένου.
• Όταν σαρώνετε το πρωτότυπο, βεβαιωθείτε ότι επιλέγετε έναν τύπο εγγράφου

που δηµιουργεί κείµενο µε δυνατότητα επεξεργασίας. Αν το κείµενο είναι
ταξινοµηµένο ως γραφικό, δεν µετατρέπεται σε κείµενο.

• Το πρόγραµµα OCR ίσως να είναι συνδεδεµένο µε ένα πρόγραµµα επεξεργασίας
κειµένου, το οποίο δεν πραγµατοποιεί εργασίες OCR. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά µε τη σύνδεση προγραµµάτων, ανατρέξτε στη Βοήθεια
λογισµικού του προϊόντος.

• Ελέγξτε τα πρωτότυπα
• Για οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR), πρέπει να τοποθετήσετε το

πρωτότυπο στον αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων µε την όψη προς τα κάτω.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει το πρωτότυπο σωστά. Για περισσότερες
πληροφορίες, δείτε Τοποθέτηση πρωτοτύπων.

• Το πρόγραµµα OCR ίσως να µην αναγνωρίζει κείµενο µε πολύ µικρά κενά. Αν το
κείµενο, για παράδειγµα, που µετατρέπεται από το πρόγραµµα OCR έχει
συνδυασµένους χαρακτήρες ή λείπουν χαρακτήρες, το "rn" ίσως να φαίνεται ως
"m".

• Η ακρίβεια του προγράµµατος OCR εξαρτάται από την ποιότητα της εικόνας, το
µέγεθος του κειµένου, καθώς και από τη δοµή του πρωτοτύπου και την ποιότητα
της ίδιας της σάρωσης. Βεβαιωθείτε ότι το πρωτότυπο έχει καλή ποιότητα
εικόνας.

• Το έγχρωµο φόντο µπορεί να προκαλέσει µεγάλη ανάµιξη των εικόνων που
βρίσκονται στο πρώτο πλάνο. ∆οκιµάστε να αλλάξετε τις ρυθµίσεις, πριν
σαρώσετε το πρωτότυπο ή να ενισχύσετε την εικόνα αφού σαρώσετε το
πρωτότυπο. Αν πραγµατοποιείτε µια λειτουργία OCR σε ένα πρωτότυπο, το
έγχρωµο κείµενο του πρωτοτύπου δεν σαρώνεται σωστά, αν υπάρχει.

Εµφάνιση µηνυµάτων σφάλµατος
• "Unable to activate TWAIN source" ("Αδύνατη η ενεργοποίηση του αρχείου

προέλευσης TWAIN") ή "An error occurred while acquiring the
image" ("Παρουσιάστηκε σφάλµα κατά τη λήψη της εικόνας")
• Αν λαµβάνετε µια εικόνα από άλλη συσκευή, όπως µια ψηφιακή µηχανή ή άλλο

σαρωτή, βεβαιωθείτε ότι η άλλη συσκευή είναι συµβατή µε TWAIN. Οι συσκευές
που δεν είναι συµβατές µε TWAIN δεν λειτουργούν µε το λογισµικό της συσκευής.

• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB είναι συνδεδεµένο στη σωστή θύρα που
βρίσκεται στο πίσω µέρος του υπολογιστή σας.

• Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η σωστή πηγή TWAIN. Στο λογισµικό, ελέγξτε το
αρχείο προέλευσης TWAIN επιλέγοντας Επιλογή σαρωτή στο µενού Αρχείο.

• “Επανατοποθετήστε το έγγραφο και, στη συνέχεια, εκκινήστε ξανά την
εργασία”
Πατήστε το κουµπί OK και, στη συνέχεια, τοποθετήστε ξανά τα υπόλοιπα έγγραφα
(έως και 20 σελίδες) στον αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων. Για περισσότερες
πληροφορίες, δείτε Τοποθέτηση µέσου εκτύπωσης.
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Η εικόνα που σαρώθηκε είναι κακής ποιότητας
Είναι το πρωτότυπο µια φωτογραφία ή µια εικόνα δεύτερης γενιάς;
Οι ανατυπωµένες φωτογραφίες, όπως αυτές των εφηµερίδων ή περιοδικών, είναι
εκτυπωµένες µε µικρές κουκίδες µελανιού που δηµιουργούν µια έκδοση της πρωτότυπης
φωτογραφίας, µειώνοντας δραµατικά την ποιότητα. Συχνά, οι κουκίδες µελανιού
σχηµατίζουν ανεπιθύµητους συνδυασµούς που µπορούν να εντοπιστούν όταν η εικόνα
σαρωθεί, εκτυπωθεί ή εµφανιστεί σε µια οθόνη. Αν το πρόβληµά σας δεν λυθεί µε τις
ακόλουθες υποδείξεις, ίσως χρειαστεί να χρησιµοποιήσετε πρωτότυπο καλύτερης
ποιότητας.
• Για να αποφύγετε αυτούς τους συνδυασµούς, δοκιµάστε να µειώσετε το µέγεθος της

εικόνας που σαρώνετε.
• Εκτυπώστε την εικόνα που σαρώσατε, για να ελέγξετε αν η ποιότητα είναι καλύτερη.
• Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθµίσεις ανάλυσης και χρωµάτων είναι σωστές για το είδος της

εργασίας σάρωσης που εκτελείτε.
• Το κείµενο ή οι εικόνες στο πίσω µέρος ενός εγγράφου δύο όψεων

εµφανίζονται στη σάρωση
Στα πρωτότυπα δύο όψεων ενδέχεται να υπάρξει "διάχυση" κειµένου ή εικόνων από
την πίσω πλευρά της σάρωσης, εάν τα πρωτότυπα εκτυπώνονται σε υπερβολικά
λεπτό ή διαφανές µέσο.

• Η ποιότητα της εικόνας είναι καλύτερη, όταν αυτή εκτυπώνεται
Η εικόνα που εµφανίζεται στην οθόνη δεν αποτελεί πάντα µια ακριβή απεικόνιση της
ποιότητας της σάρωσης.
• ∆οκιµάστε να αλλάξετε τις ρυθµίσεις της οθόνης του υπολογιστή σας, για να

εµφανιστούν περισσότερα χρώµατα (ή επίπεδα του γκρι). Στους υπολογιστές
µε Windows, κανονικά, αυτή η ρύθµιση γίνεται από την επιλογή Οθόνη στον
πίνακα ελέγχου των Windows.

• ∆οκιµάστε να αλλάξετε τις ρυθµίσεις ανάλυσης και χρωµάτων.
• Η σαρωµένη εικόνα είναι παραµορφωµένη (λοξή)

Το πρωτότυπο µπορεί να τοποθετήθηκε λάθος. Πρέπει να χρησιµοποιείτε τους
οδηγούς του µέσου εκτύπωσης, όταν τοποθετείτε τα πρωτότυπα µέσα στον αυτόµατο
τροφοδότη εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε Τοποθέτηση
πρωτοτύπων.

• Η σαρωµένη εικόνα εµφανίζει κηλίδες, γραµµές, κάθετες λευκές ραβδώσεις ή
άλλα ελαττώµατα
• Αν ο σαρωτής δεν είναι καθαρός, η παραγόµενη εικόνα δεν θα έχει τη βέλτιστη

καθαρότητα. ∆είτε Καθαρισµός συσκευής. για οδηγίες σχετικά µε τον καθαρισµό.
• Τα ελαττώµατα ίσως να βρίσκονται στο πρωτότυπο και να µην είναι αποτέλεσµα

της διαδικασίας σάρωσης.
• Τα γραφικά φαίνονται διαφορετικά από το πρωτότυπο

Οι ρυθµίσεις γραφικών ίσως να µην είναι κατάλληλες για τον τύπο της εργασίας
σάρωσης που εκτελείτε. ∆οκιµάστε να αλλάξετε τις ρυθµίσεις των γραφικών.

• Ακολουθήστε τα βήµατα, για να βελτιώσετε την ποιότητα σάρωσης
• Χρησιµοποιείτε πρωτότυπα υψηλής ποιότητας.
• Τοποθετείτε τα χαρτιά σωστά. Αν το µέσο εκτύπωσης δεν είναι τοποθετηµένο

σωστά, ίσως να τροφοδοτηθεί λοξά, δηµιουργώντας εικόνες που δεν είναι
καθαρές. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε Τοποθέτηση πρωτοτύπων.
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• Προσαρµόστε τις ρυθµίσεις του λογισµικού σύµφωνα µε το πώς σκοπεύετε να
χρησιµοποιήσετε τη σαρωµένη σελίδα.

• Χρησιµοποιήστε ή φτιάξτε ένα φορέα, για να προστατεύσετε τα πρωτότυπά σας.

Τα ελαττώµατα σάρωσης είναι εµφανή
• Λευκές σελίδες

Το πρωτότυπο ίσως έχει τοποθετηθεί ανάποδα (το πάνω κάτω). Βεβαιωθείτε ότι έχετε
τοποθετήσει το πρωτότυπο σωστά. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε
Τοποθέτηση πρωτοτύπων.

• Πολύ ανοιχτόχρωµο ή σκούρο
• ∆οκιµάστε να αλλάξετε τις ρυθµίσεις. Βεβαιωθείτε ότι χρησιµοποιείτε τις σωστές

ρυθµίσεις ανάλυσης και χρωµάτων.
• Η πρωτότυπη εικόνα ίσως είναι πολύ ανοιχτή ή σκούρα ή ίσως να είναι

εκτυπωµένη σε χρωµατιστό χαρτί.
• Ανεπιθύµητες γραµµές

Ίσως υπάρχει µελάνι, κόλλα, διορθωτικό υγρό ή ανεπιθύµητες ουσίες πάνω στο
σαρωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Καθαρισµός συσκευής..

• Μαύρες κουκίδες ή ραβδώσεις
• Μπορεί να υπάρχει µελάνι, κόλλα, διορθωτικό ή κάποια ανεπιθύµητη ουσία στην

επιφάνεια του σαρωτή, µπορεί ο σαρωτής να είναι βρώµικος ή γρατσουνισµένος
ή µπορεί να είναι βρώµικο το πίσω µέρος του καλύµµατος του αυτόµατου
τροφοδότη εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Καθαρισµός
συσκευής..

• Τα ελαττώµατα ίσως να βρίσκονται στο πρωτότυπο και να µην είναι αποτέλεσµα
της διαδικασίας σάρωσης.

• ∆υσανάγνωστο κείµενο
∆οκιµάστε να αλλάξετε τις ρυθµίσεις. Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθµίσεις ανάλυσης και
χρώµατος είναι σωστές.

• Γίνεται σµίκρυνση του µεγέθους
Οι ρυθµίσεις του λογισµικού HP ίσως έχουν οριστεί, για να µειώνουν τις διαστάσεις
της σαρωµένης εικόνας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την αλλαγή των
ρυθµίσεων, ανατρέξτε στη Βοήθεια λογισµικού του προϊόντος.

Επίλυση προβληµάτων σάρωσης
Η ενότητα αυτή περιέχει πληροφορίες αντιµετώπισης προβληµάτων ρύθµισης φαξ για τη
συσκευή. Εάν η συσκευή δεν είναι σωστά ρυθµισµένη για φαξ, µπορεί να αντιµετωπίσετε
προβλήµατα κατά την αποστολή ή λήψη φαξ.

Εάν αντιµετωπίζετε προβλήµατα φαξ, µπορείτε να εκτυπώσετε µια αναφορά ελέγχου
φαξ, για να ελέγξετε την κατάσταση της συσκευής. Ο έλεγχος θα αποτύχει, εάν η συσκευή
δεν είναι σωστά ρυθµισµένη για φαξ. Πραγµατοποιήστε αυτόν τον έλεγχο, αφού
ολοκληρώσετε τη ρύθµιση της συσκευής για φαξ. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε
Έλεγχος ρύθµισης φαξ.

Εάν ο έλεγχος αποτύχει, δείτε την αναφορά για πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο
αντιµετώπισης των προβληµάτων που εντοπίστηκαν. Για περισσότερες πληροφορίες
δείτε Ο έλεγχος φαξ απέτυχε.
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Ο έλεγχος φαξ απέτυχε
Εάν εκτελέσετε ένα έλεγχο φαξ και αποτύχει, διαβάστε την αναφορά για βασικές
πληροφορίες σχετικά µε το σφάλµα. Για περισσότερες πληροφορίες, ελέγξτε την
αναφορά, για να δείτε πού απέτυχε ο έλεγχος και έπειτα διαβάστε στο σχετικό θέµα σε
αυτήν την ενότητα για λύσεις:

• Ο "Έλεγχος υλικού φαξ" απέτυχε
• Ο έλεγχος "Φαξ συνδεδεµένο σε ενεργή πρίζα τηλεφώνου" απέτυχε
• Ο έλεγχος "Καλώδιο τηλεφώνου συνδεδεµένο στη σωστή θύρα φαξ" απέτυχε
• Ο έλεγχος "Χρησιµοποιείται ο σωστός τύπος καλωδίου τηλεφώνου για το φαξ"

απέτυχε
• Ο έλεγχος "Ανίχνευση τόνου κλήσης" απέτυχε
• Ο έλεγχος "Κατάσταση γραµµής φαξ" απέτυχε

Ο "Έλεγχος υλικού φαξ" απέτυχε

Λύση:
• Απενεργοποιήστε τη συσκευή µε το κουµπί Τροφοδοσία που βρίσκεται στον

πίνακα ελέγχου και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από τη
συσκευή. Μετά από µερικά δευτερόλεπτα, συνδέστε ξανά το καλώδιο
τροφοδοσίας και κατόπιν ενεργοποιήστε τη συσκευή. Εκτελέστε τον έλεγχο ξανά.
Εάν αποτύχει και πάλι, συνεχίστε να διαβάζετε τις πληροφορίες αντιµετώπισης
προβληµάτων αυτής της ενότητας.

• ∆οκιµάστε να στείλετε ή να λάβετε ένα φαξ. Εάν η αποστολή ή η λήψη
πραγµατοποιηθεί µε επιτυχία, ίσως να µην υπάρχει πρόβληµα.

• Εάν εκτελείτε τον έλεγχο από τον Οδηγό ρύθµισης φαξ (Windows) ή το ΗΡ Fax
Setup Utility (Mac OS), βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι απασχοληµένη µε
την ολοκλήρωση µιας άλλης εργασίας, όπως λήψης φαξ ή δηµιουργίας
αντίγραφου. Ελέγξτε την οθόνη για µήνυµα που να υποδεικνύει ότι η συσκευή
είναι απασχοληµένη. Εάν είναι απασχοληµένη, περιµένετε µέχρι να ολοκληρώσει
την εργασία και να επανέλθει σε κατάσταση αναµονής, προτού εκτελέσετε την
αναφορά.

• Βεβαιωθείτε ότι χρησιµοποιείτε το καλώδιο τηλεφώνου που συνοδεύει τη
συσκευή. Εάν δεν χρησιµοποιήσετε το παρεχόµενο καλώδιο τηλεφώνου για τη
σύνδεση της συσκευής στην πρίζα τηλεφώνου, µπορεί να µην είναι δυνατή η
αποστολή και λήψη φαξ. Μόλις συνδέσετε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται
µε τη συσκευή, εκτελέστε ξανά τον έλεγχο φαξ.

• Εάν χρησιµοποιείτε διαχωριστή γραµµής, αυτός µπορεί να προκαλέσει
προβλήµατα φαξ. (Ο διαχωριστής τηλεφωνικής γραµµής είναι ένα διπλό καλώδιο
που συνδέεται στην πρίζα τηλεφώνου.) ∆οκιµάστε να αφαιρέσετε το διαχωριστή
και να συνδέσετε τη συσκευή απευθείας στην πρίζα τηλεφώνου.

Μόλις διορθώσετε το πρόβληµα, εκτελέστε ξανά τον έλεγχο φαξ για να βεβαιωθείτε
ότι είναι επιτυχής κι ότι η συσκευή είναι έτοιµη για αποστολή και λήψη φαξ. Εάν η
λειτουργία Έλεγχος υλικού φαξ συνεχίζει να αποτυγχάνει και αντιµετωπίζετε
προβλήµατα φαξ, επικοινωνήστε µε την Υποστήριξη HP. Πηγαίνετε στη διεύθυνση
www.hp.com/support. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε τη χώρα/περιοχή σας και έπειτα
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επιλέξτε Contact HP (Επικοινωνία µε την HP) για πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο
επικοινωνίας µε την τεχνική υποστήριξη.

Ο έλεγχος "Φαξ συνδεδεµένο σε ενεργή πρίζα τηλεφώνου" απέτυχε

Λύση:
• Ελέγξτε τη σύνδεση µεταξύ της πρίζας τηλεφώνου και της συσκευής, για να

βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του τηλεφώνου είναι καλά συνδεδεµένο.
• Βεβαιωθείτε ότι χρησιµοποιείτε το καλώδιο τηλεφώνου που συνοδεύει τη

συσκευή. Εάν δεν χρησιµοποιήσετε το παρεχόµενο καλώδιο τηλεφώνου για τη
σύνδεση της συσκευής στην πρίζα τηλεφώνου, µπορεί να µην είναι δυνατή η
αποστολή και λήψη φαξ. Μόλις συνδέσετε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται
µε τη συσκευή, εκτελέστε ξανά τον έλεγχο φαξ.

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει σωστά τη συσκευή στην πρίζα τηλεφώνου.
Χρησιµοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται στη συσκευασία της
συσκευής, συνδέστε το ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη
θύρα 1-LINE στο πίσω µέρος της συσκευής. Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά µε τη ρύθµιση της συσκευής για φαξ, δείτε την ενότητα Ρύθµιση της
συσκευής για φαξ.

• Εάν χρησιµοποιείτε διαχωριστή γραµµής, αυτός µπορεί να προκαλέσει
προβλήµατα φαξ. (Ο διαχωριστής τηλεφωνικής γραµµής είναι ένα διπλό καλώδιο
που συνδέεται στην πρίζα τηλεφώνου.) ∆οκιµάστε να αφαιρέσετε το διαχωριστή
και να συνδέσετε τη συσκευή απευθείας στην πρίζα τηλεφώνου.

• ∆οκιµάστε να συνδέσετε µια συσκευή τηλεφώνου και ένα καλώδιο τηλεφώνου
που να λειτουργούν στην πρίζα τηλεφώνου που χρησιµοποιεί η συσκευή και
ελέγξτε εάν υπάρχει τόνος κλήσης. Εάν δεν ακούσετε τόνο κλήσης,
επικοινωνήστε µε την τηλεφωνική εταιρείας σας, προκειµένου να ελέγξουν τη
γραµµή σας.

• ∆οκιµάστε να στείλετε ή να λάβετε ένα φαξ. Εάν η αποστολή ή η λήψη
πραγµατοποιηθεί µε επιτυχία, ίσως να µην υπάρχει πρόβληµα.

Μόλις διορθώσετε το πρόβληµα, εκτελέστε ξανά τον έλεγχο φαξ για να βεβαιωθείτε
ότι είναι επιτυχής κι ότι η συσκευή είναι έτοιµη για αποστολή και λήψη φαξ.

Ο έλεγχος "Καλώδιο τηλεφώνου συνδεδεµένο στη σωστή θύρα φαξ" απέτυχε
Λύση: Συνδέστε το καλώδιο τηλεφώνου στη σωστή θύρα.
1. Χρησιµοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται στη συσκευασία της

συσκευής, συνδέστε το ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη
θύρα 1-LINE στο πίσω µέρος της συσκευής.

Σηµείωση Εάν χρησιµοποιείτε τη θύρα 2-EXT για τη σύνδεση της συσκευής
στην πρίζα τηλεφώνου, δεν θα µπορείτε να στέλνετε και να λαµβάνετε φαξ. Η
θύρα 2-EXT πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο για τη σύνδεση άλλου
εξοπλισµού, όπως τηλεφωνητή.
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Εικόνα 8-5 Πίσω όψη της συσκευής
1 Πρίζα τηλεφώνου

2 Χρησιµοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που περιέχεται στη συσκευασία της
συσκευής, για να συνδέσετε τη συσκευή στη θύρα "1-LINE"

2. Μόλις συνδέσετε το καλώδιο στη θύρα 1-LINE, εκτελέστε ξανά τον έλεγχο φαξ,
για να βεβαιωθείτε ότι ολοκληρώνεται µε επιτυχία και ότι η συσκευή είναι έτοιµη
για αποστολή και λήψη φαξ.

3. ∆οκιµάστε να στείλετε ή να λάβετε ένα φαξ.
• Βεβαιωθείτε ότι χρησιµοποιείτε το καλώδιο τηλεφώνου που συνοδεύει τη

συσκευή. Εάν δεν χρησιµοποιήσετε το παρεχόµενο καλώδιο τηλεφώνου για τη
σύνδεση της συσκευής στην πρίζα τηλεφώνου, µπορεί να µην είναι δυνατή η
αποστολή και λήψη φαξ. Μόλις συνδέσετε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται
µε τη συσκευή, εκτελέστε ξανά τον έλεγχο φαξ.

• Εάν χρησιµοποιείτε διαχωριστή γραµµής, αυτός µπορεί να προκαλέσει
προβλήµατα φαξ. (Ο διαχωριστής τηλεφωνικής γραµµής είναι ένα διπλό καλώδιο
που συνδέεται στην πρίζα τηλεφώνου.) ∆οκιµάστε να αφαιρέσετε το διαχωριστή
και να συνδέσετε τη συσκευή απευθείας στην πρίζα τηλεφώνου.

Ο έλεγχος "Χρησιµοποιείται ο σωστός τύπος καλωδίου τηλεφώνου για το φαξ"
απέτυχε

Λύση:
• Βεβαιωθείτε ότι χρησιµοποιήσατε το τηλεφωνικό καλώδιο που σας παρέχεται στη

συσκευασία της συσκευής για σύνδεση στην πρίζα τηλεφώνου. Το ένα άκρο του
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καλωδίου πρέπει να είναι συνδεδεµένο στη θύρα µε την ένδειξη 1-LINE στο πίσω
µέρος της συσκευής και το άλλο άκρο στην πρίζα, όπως απεικονίζεται παρακάτω.

1 Πρίζα τηλεφώνου

2 Χρησιµοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που περιέχεται στη συσκευασία της
συσκευής, για να συνδέσετε τη συσκευή στη θύρα "1-LINE"

Εάν το καλώδιο που συνοδεύει τη συσκευή δεν είναι αρκετά µακρύ, µπορείτε να
χρησιµοποιήσετε έναν ζεύκτη για να το προεκτείνετε. Μπορείτε να προµηθευτείτε
ζεύκτη από καταστήµατα µε ηλεκτρονικά είδη και εξαρτήµατα τηλεφώνου. Θα
χρειαστείτε επίσης ένα άλλο καλώδιο τηλεφώνου, το οποίο µπορεί να είναι ένα
τυπικό καλώδιο τηλεφώνου που διαθέτετε στο σπίτι ή στο γραφείο σας.

• Ελέγξτε τη σύνδεση µεταξύ της πρίζας τηλεφώνου και της συσκευής, για να
βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του τηλεφώνου είναι καλά συνδεδεµένο.

• Βεβαιωθείτε ότι χρησιµοποιείτε το καλώδιο τηλεφώνου που συνοδεύει τη
συσκευή. Εάν δεν χρησιµοποιήσετε το παρεχόµενο καλώδιο τηλεφώνου για τη
σύνδεση της συσκευής στην πρίζα τηλεφώνου, µπορεί να µην είναι δυνατή η
αποστολή και λήψη φαξ. Μόλις συνδέσετε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται
µε τη συσκευή, εκτελέστε ξανά τον έλεγχο φαξ.

• Εάν χρησιµοποιείτε διαχωριστή γραµµής, αυτός µπορεί να προκαλέσει
προβλήµατα φαξ. (Ο διαχωριστής τηλεφωνικής γραµµής είναι ένα διπλό καλώδιο
που συνδέεται στην πρίζα τηλεφώνου.) ∆οκιµάστε να αφαιρέσετε το διαχωριστή
και να συνδέσετε τη συσκευή απευθείας στην πρίζα τηλεφώνου.
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Ο έλεγχος "Ανίχνευση τόνου κλήσης" απέτυχε

Λύση:
• Άλλος εξοπλισµός που χρησιµοποιεί την ίδια γραµµή τηλεφώνου µε τη συσκευή

µπορεί να ευθύνεται για την αποτυχία του ελέγχου. Για να µάθετε εάν άλλος
εξοπλισµός δηµιουργεί πρόβληµα, αποσυνδέστε όλες τις συσκευές από τη
γραµµή τηλεφώνου και εκτελέστε ξανά τον έλεγχο. Εάν ο Έλεγχος ανίχνευσης
τόνου κλήσης είναι επιτυχής µε αποσυνδεδεµένο τον υπόλοιπο εξοπλισµό, τότε
το πρόβληµα δηµιουργείται από µία ή περισσότερες συσκευές του εξοπλισµού.
Προσπαθήστε να τις συνδέσετε µία-µία, δοκιµάζοντας κάθε φορά να λάβετε φαξ,
έως ότου εντοπίσετε ποιος εξοπλισµός προκαλεί το πρόβληµα.

• ∆οκιµάστε να συνδέσετε µια συσκευή τηλεφώνου και ένα καλώδιο τηλεφώνου
που να λειτουργούν στην πρίζα τηλεφώνου που χρησιµοποιεί η συσκευή και
ελέγξτε εάν υπάρχει τόνος κλήσης. Εάν δεν ακούσετε τόνο κλήσης,
επικοινωνήστε µε την τηλεφωνική εταιρείας σας, προκειµένου να ελέγξουν τη
γραµµή σας.

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει σωστά τη συσκευή στην πρίζα τηλεφώνου.
Χρησιµοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται στη συσκευασία της
συσκευής, συνδέστε το ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη
θύρα 1-LINE στο πίσω µέρος της συσκευής.

• Εάν χρησιµοποιείτε διαχωριστή γραµµής, αυτός µπορεί να προκαλέσει
προβλήµατα φαξ. (Ο διαχωριστής τηλεφωνικής γραµµής είναι ένα διπλό καλώδιο
που συνδέεται στην πρίζα τηλεφώνου.) ∆οκιµάστε να αφαιρέσετε το διαχωριστή
και να συνδέσετε τη συσκευή απευθείας στην πρίζα τηλεφώνου.

• Ο έλεγχος µπορεί να αποτυγχάνει αν το τηλεφωνικό σας σύστηµα δεν
χρησιµοποιεί τονική κλήση, όπως ορισµένα συστήµατα PBX. Αυτό δεν δηµιουργεί
προβλήµατα στην αποστολή και λήψη φαξ. ∆οκιµάστε να στείλετε ή να λάβετε
ένα φαξ.

• Βεβαιωθείτε ότι η ρύθµιση χώρας/περιοχής είναι σωστά ρυθµισµένη για τη δική
σας χώρα/περιοχή. Εάν η ρύθµιση για τη χώρα/περιοχή δεν έχει οριστεί ή έχει
οριστεί λάθος, ο έλεγχος µπορεί να αποτύχει και ίσως αντιµετωπίσετε
προβλήµατα κατά την αποστολή και λήψη φαξ.

• Βεβαιωθείτε ότι συνδέετε τη συσκευή σε αναλογική γραµµή τηλεφώνου,
διαφορετικά δεν θα µπορείτε να στείλετε ή να λάβετε φαξ. Για να ελέγξετε εάν η
γραµµή τηλεφώνου είναι ψηφιακή, συνδέστε ένα κοινό αναλογικό τηλέφωνο στη
γραµµή και ακούστε εάν υπάρχει τόνος κλήσης. Εάν δεν ακούσετε κανονικό ήχο
κλήσης, η γραµµή τηλεφώνου µπορεί να έχει ρυθµιστεί για ψηφιακά τηλέφωνα.
Συνδέστε τη συσκευή σε αναλογική γραµµή τηλεφώνου και δοκιµάστε να στείλετε
ή να λάβετε φαξ.

• Βεβαιωθείτε ότι χρησιµοποιείτε το καλώδιο τηλεφώνου που συνοδεύει τη
συσκευή. Εάν δεν χρησιµοποιήσετε το παρεχόµενο καλώδιο τηλεφώνου για τη
σύνδεση της συσκευής στην πρίζα τηλεφώνου, µπορεί να µην είναι δυνατή η
αποστολή και λήψη φαξ. Μόλις συνδέσετε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται
µε τη συσκευή, εκτελέστε ξανά τον έλεγχο φαξ.

Μόλις διορθώσετε το πρόβληµα, εκτελέστε ξανά τον έλεγχο φαξ για να βεβαιωθείτε
ότι είναι επιτυχής κι ότι η συσκευή είναι έτοιµη για αποστολή και λήψη φαξ. Εάν ο
έλεγχος Ανίχνευση τόνου κλήσης συνεχίζει να αποτυγχάνει, επικοινωνήστε µε την
τηλεφωνική εταιρεία σας, για να ελέγξουν τη γραµµή τηλεφώνου.
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Ο έλεγχος "Κατάσταση γραµµής φαξ" απέτυχε

Λύση:
• Βεβαιωθείτε ότι συνδέετε τη συσκευή σε αναλογική γραµµή τηλεφώνου,

διαφορετικά δεν θα µπορείτε να στείλετε ή να λάβετε φαξ. Για να ελέγξετε εάν η
γραµµή τηλεφώνου είναι ψηφιακή, συνδέστε ένα κοινό αναλογικό τηλέφωνο στη
γραµµή και ακούστε εάν υπάρχει τόνος κλήσης. Εάν δεν ακούσετε κανονικό ήχο
κλήσης, η γραµµή τηλεφώνου µπορεί να έχει ρυθµιστεί για ψηφιακά τηλέφωνα.
Συνδέστε τη συσκευή σε αναλογική γραµµή τηλεφώνου και δοκιµάστε να στείλετε
ή να λάβετε φαξ.

• Ελέγξτε τη σύνδεση µεταξύ της πρίζας τηλεφώνου και της συσκευής, για να
βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του τηλεφώνου είναι καλά συνδεδεµένο.

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει σωστά τη συσκευή στην πρίζα τηλεφώνου.
Χρησιµοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται στη συσκευασία της
συσκευής, συνδέστε το ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη
θύρα 1-LINE στο πίσω µέρος της συσκευής.

• Άλλος εξοπλισµός που χρησιµοποιεί την ίδια γραµµή τηλεφώνου µε τη συσκευή
µπορεί να ευθύνεται για την αποτυχία του ελέγχου. Για να µάθετε εάν άλλος
εξοπλισµός δηµιουργεί πρόβληµα, αποσυνδέστε όλες τις συσκευές από τη
γραµµή τηλεφώνου και εκτελέστε ξανά τον έλεγχο.
• Εάν ο Έλεγχος κατάστασης γραµµής φαξ είναι επιτυχής µε

αποσυνδεδεµένο τον υπόλοιπο εξοπλισµό, τότε το πρόβληµα δηµιουργείται
από µία ή περισσότερες συσκευές του εξοπλισµού. Προσπαθήστε να τις
συνδέσετε µία-µία, δοκιµάζοντας κάθε φορά να λάβετε φαξ, έως ότου
εντοπίσετε ποιος εξοπλισµός προκαλεί το πρόβληµα.

• Εάν ο Έλεγχος κατάστασης γραµµής φαξ αποτύχει χωρίς τον υπόλοιπο
εξοπλισµό, συνδέστε τη συσκευή σε µια γραµµή τηλεφώνου που να λειτουργεί
και συνεχίστε την ανάγνωση των πληροφοριών αντιµετώπισης προβληµάτων
αυτής της ενότητας.

• Εάν χρησιµοποιείτε διαχωριστή γραµµής, αυτός µπορεί να προκαλέσει
προβλήµατα φαξ. (Ο διαχωριστής τηλεφωνικής γραµµής είναι ένα διπλό καλώδιο
που συνδέεται στην πρίζα τηλεφώνου.) ∆οκιµάστε να αφαιρέσετε το διαχωριστή
και να συνδέσετε τη συσκευή απευθείας στην πρίζα τηλεφώνου.

• Βεβαιωθείτε ότι χρησιµοποιείτε το καλώδιο τηλεφώνου που συνοδεύει τη
συσκευή. Εάν δεν χρησιµοποιήσετε το παρεχόµενο καλώδιο τηλεφώνου για τη
σύνδεση της συσκευής στην πρίζα τηλεφώνου, µπορεί να µην είναι δυνατή η
αποστολή και λήψη φαξ. Μόλις συνδέσετε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται
µε τη συσκευή, εκτελέστε ξανά τον έλεγχο φαξ.

Μόλις διορθώσετε το πρόβληµα, εκτελέστε ξανά τον έλεγχο φαξ για να βεβαιωθείτε
ότι είναι επιτυχής κι ότι η συσκευή είναι έτοιµη για αποστολή και λήψη φαξ. Εάν ο
έλεγχος Κατάστασης γραµµής φαξ συνεχίζει να αποτυγχάνει και αντιµετωπίζετε
προβλήµατα φαξ, επικοινωνήστε µε την τηλεφωνική εταιρεία σας και ζητήστε να
ελέγξουν τη γραµµή τηλεφώνου σας.

Στην οθόνη εµφανίζεται συνέχεια το µήνυµα "Η σύνδεση τερµατίστηκε"
Λύση: Χρησιµοποιείτε λάθος τύπου καλωδίου τηλεφώνου. Βεβαιωθείτε ότι
χρησιµοποιείτε το καλώδιο τηλεφώνου που συνοδεύει τη συσκευή για να συνδέσετε
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τη συσκευή στην γραµµή τηλεφώνου. Εάν το καλώδιο που συνοδεύει τη συσκευή δεν
είναι αρκετά µακρύ, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε έναν ζεύκτη για να το προεκτείνετε.
Μπορείτε να προµηθευτείτε ζεύκτη από καταστήµατα µε ηλεκτρονικά είδη και
εξαρτήµατα τηλεφώνου. Θα χρειαστείτε επίσης ένα άλλο καλώδιο τηλεφώνου, το
οποίο µπορεί να είναι ένα τυπικό καλώδιο τηλεφώνου που διαθέτετε στο σπίτι ή στο
γραφείο σας.

Λύση: Άλλος εξοπλισµός που χρησιµοποιεί την ίδια γραµµή τηλεφώνου µε τη
συσκευή µπορεί να είναι σε λειτουργία. Βεβαιωθείτε ότι οι υπόλοιπες συσκευές
τηλεφώνου (συσκευές συνδεδεµένες στην ίδια γραµµή, αλλά όχι συνδεδεµένες στη
συσκευή) ή άλλος εξοπλισµός δεν είναι σε χρήση ή ανοιχτός. Για παράδειγµα, δεν
µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για αποστολή και λήψη φαξ, εάν ένα άλλο
τηλέφωνο στην ίδια γραµµή είναι ανοιχτό ή εάν χρησιµοποιείτε ένα µόντεµ τηλεφώνου
του υπολογιστή σας για αποστολή e-mail ή για πρόσβαση στο Internet.

Η συσκευή παρουσιάζει προβλήµατα αποστολής και λήψης φαξ
Λύση: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ενεργοποιηµένη. Κοιτάξτε την οθόνη της
συσκευής. Εάν η οθόνη είναι κενή και η λυχνία Τροφοδοσία δεν είναι αναµµένη, η
συσκευή είναι απενεργοποιηµένη. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι
καλά συνδεδεµένο στη συσκευή και σε πρίζα. Πατήστε το κουµπί Τροφοδοσία, για
να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
Μετά την ενεργοποίηση της συσκευής, η HP συνιστά να περιµένετε µερικά λεπτά,
προτού στείλετε ή λάβετε φαξ. Η συσκευή δεν µπορεί να στείλει ή να λάβει φαξ κατά
τη διάρκεια της προετοιµασίας της µετά από ενεργοποίηση.

Λύση:
• Βεβαιωθείτε ότι χρησιµοποιήσατε το τηλεφωνικό καλώδιο που σας παρέχεται στη

συσκευασία της συσκευής για σύνδεση στην πρίζα τηλεφώνου. Το ένα άκρο του
καλωδίου πρέπει να είναι συνδεδεµένο στη θύρα µε την ένδειξη 1-LINE στο πίσω
µέρος της συσκευής και το άλλο άκρο στην πρίζα, όπως απεικονίζεται παρακάτω.

1 Πρίζα τηλεφώνου

2 Χρησιµοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που περιέχεται στη συσκευασία της
συσκευής, για να συνδέσετε τη συσκευή στη θύρα "1-LINE"
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Εάν το καλώδιο που συνοδεύει τη συσκευή δεν είναι αρκετά µακρύ, µπορείτε να
χρησιµοποιήσετε έναν ζεύκτη για να το προεκτείνετε. Μπορείτε να προµηθευτείτε
ζεύκτη από καταστήµατα µε ηλεκτρονικά είδη και εξαρτήµατα τηλεφώνου. Θα
χρειαστείτε επίσης ένα άλλο καλώδιο τηλεφώνου, το οποίο µπορεί να είναι ένα
τυπικό καλώδιο τηλεφώνου που διαθέτετε στο σπίτι ή στο γραφείο σας.

• ∆οκιµάστε να συνδέσετε µια συσκευή τηλεφώνου και ένα καλώδιο τηλεφώνου
που να λειτουργούν στην πρίζα τηλεφώνου που χρησιµοποιεί η συσκευή και
ελέγξτε εάν υπάρχει τόνος κλήσης. Εάν δεν ακούσετε τόνο κλήσης, καλέστε την
τηλεφωνική σας εταιρία για επισκευή.

• Άλλος εξοπλισµός που χρησιµοποιεί την ίδια γραµµή τηλεφώνου µε τη συσκευή
µπορεί να είναι σε λειτουργία. Για παράδειγµα, δεν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε
τη συσκευή για αποστολή και λήψη φαξ, εάν ένα άλλο τηλέφωνο στην ίδια γραµµή
είναι ανοιχτό ή εάν χρησιµοποιείτε ένα µόντεµ υπολογιστή για αποστολή e-mail
ή για πρόσβαση στο Internet.

• Ελέγξτε να δείτε µήπως µια άλλη διαδικασία έχει προκαλέσει σφάλµα. ∆είτε εάν
εµφανίζεται στην οθόνη ή στον υπολογιστή µήνυµα σφάλµατος που να παρέχει
πληροφορίες σχετικά µε το πρόβληµα και τον τρόπο επίλυσής του. Εάν υπάρχει
σφάλµα, η συσκευή δεν θα µπορεί να στείλει ή να λάβει φαξ, έως ότου διορθωθεί
η κατάσταση σφάλµατος.

• Η σύνδεση της γραµµής τηλεφώνου µπορεί να έχει παρεµβολές. Οι γραµµές
τηλεφώνου µε χαµηλή ποιότητα ήχου (θόρυβο) µπορεί να προκαλέσουν
προβλήµατα φαξ. Ελέγξτε την ποιότητα ήχου της τηλεφωνικής γραµµής
συνδέοντας µια τηλεφωνική συσκευή στην πρίζα και ακούγοντας εάν υπάρχουν
παράσιτα ή άλλος θόρυβος. Εάν ακούσετε παρεµβολές, απενεργοποιήστε τη
Λειτ. διόρθ. σφάλµατος (ECM) και δοκιµάστε ξανά να στείλετε ή να λάβετε φαξ.
Για πληροφορίες σχετικά µε την αλλαγή της λειτουργίας διόρθωσης σφάλµατος,
ανατρέξτε στην την ηλεκτρονική βοήθεια. Εάν το πρόβληµα παραµένει,
επικοινωνήστε µε την τηλεφωνική σας εταιρεία.

• Εάν χρησιµοποιείτε υπηρεσία DSL, βεβαιωθείτε ότι έχετε φίλτρο DSL
συνδεδεµένο, διαφορετικά η λειτουργία φαξ δεν θα είναι εφικτή. Για περισσότερες
πληροφορίες δείτε Περίπτωση Β: Ρύθµιση συσκευής για DSL.

• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι συνδεδεµένη σε πρίζα ρυθµισµένη για
ψηφιακά τηλέφωνα. Για να ελέγξετε εάν η γραµµή τηλεφώνου είναι ψηφιακή,
συνδέστε ένα κοινό αναλογικό τηλέφωνο στη γραµµή και ακούστε εάν υπάρχει
τόνος κλήσης. Εάν δεν ακούσετε κανονικό ήχο κλήσης, η γραµµή τηλεφώνου
µπορεί να έχει ρυθµιστεί για ψηφιακά τηλέφωνα.

• Εάν χρησιµοποιείτε µετατροπέα/προσαρµογέα τερµατικού αυτόµατου ιδιωτικού
κέντρου (PBX) ή ψηφιακού δικτύου ενοποιηµένων υπηρεσιών (ISDN),
βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεµένη στη σωστή θύρα και ότι ο
προσαρµογέας τερµατικού έχει οριστεί στον σωστό τύπο διακόπτη για τη δική
σας χώρα/περιοχή, εάν είναι δυνατό. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε
Περίπτωση Γ: Ρύθµιση συσκευής µε τηλεφωνικό σύστηµα PBX ή γραµµή ISDN.
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• Εάν η συσκευή µοιράζεται την ίδια γραµµή τηλεφώνου µε µια υπηρεσία DSL, το
µόντεµ DSL µπορεί να µη είναι σωστά γειωµένο. Εάν το DSL µόντεµ δεν είναι
σωστά γειωµένο, µπορεί να προκαλέσει θόρυβο στη γραµµή τηλεφώνου. Οι
γραµµές τηλεφώνου µε χαµηλή ποιότητα ήχου (θόρυβο) µπορεί να προκαλέσουν
προβλήµατα φαξ. Μπορείτε να ελέγξτε την ποιότητα ήχου της γραµµής
τηλεφώνου, συνδέοντας µια συσκευή τηλεφώνου στην πρίζα και ακούγοντας εάν
υπάρχουν παράσιτα ή άλλος θόρυβος. Εάν ακούσετε παράσιτα,
απενεργοποιήστε το µόντεµ DSL και διακόψτε πλήρως την τροφοδοσία ρεύµατος
για τουλάχιστον 15 λεπτά. Ενεργοποιήστε ξανά το µόντεµ DSL και ακούστε ξανά
τον τόνο κλήσης.

Σηµείωση Στο µέλλον ενδέχεται να ακούσετε ξανά παράσιτα στη γραµµή
τηλεφώνου. Εάν η συσκευή σταµατήσει να στέλνει και να λαµβάνει φαξ,
επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία.

Εάν η γραµµή τηλεφώνου έχει ακόµα θόρυβο, επικοινωνήστε µε την τηλεφωνική
εταιρεία σας. Για πληροφορίες σχετικά µε την απενεργοποίηση του µόντεµ DSL,
επικοινωνήστε µε τον παροχέα υπηρεσιών DSL για υποστήριξη.

• Εάν χρησιµοποιείτε διαχωριστή γραµµής, αυτός µπορεί να προκαλέσει
προβλήµατα φαξ. (Ο διαχωριστής τηλεφωνικής γραµµής είναι ένα διπλό καλώδιο
που συνδέεται στην πρίζα τηλεφώνου.) ∆οκιµάστε να αφαιρέσετε το διαχωριστή
και να συνδέσετε τη συσκευή απευθείας στην πρίζα τηλεφώνου.

Η συσκευή αντιµετωπίζει προβλήµατα κατά τη µη αυτόµατη αποστολή φαξ

Λύση:

Σηµείωση Αυτή η πιθανή λύση ισχύει µόνο για τις χώρες/περιοχές όπου η
συσκευασία της συσκευής περιέχει καλώδιο 2 συρµάτων, συµπεριλαµβανοµένων
των: Αργεντινή, Αυστραλία, Βραζιλία, Καναδάς, Χιλή, Κίνα, Κολοµβία, Ελλάδα,
Ινδία, Ινδονησία, Ιρλανδία, Ιαπωνία, Κορέα, Λατινική Αµερική, Μαλαισία, Μεξικό,
Φιλιππίνες, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρωσία, Σαουδική Αραβία, Σιγκαπούρη,
Ισπανία, Ταϊβάν, Ταϊλάνδη, ΗΠΑ, Βενεζουέλα και Βιετνάµ.

• Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο που χρησιµοποιείτε για την έναρξη της κλήσης φαξ
είναι απευθείας συνδεδεµένο µε τη συσκευή. Για να στείλετε φαξ µε µη αυτόµατο

Επίλυση προβληµάτων σάρωσης 155



τρόπο, το τηλέφωνο πρέπει να είναι απευθείας συνδεδεµένο στη θύρα µε την
ένδειξη 2-EXT στη συσκευή, όπως εικονίζεται παρακάτω.

1 Πρίζα τηλεφώνου

2 Χρησιµοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που περιέχεται στη συσκευασία της
συσκευής, για να συνδέσετε τη συσκευή στη θύρα "1-LINE"

3 Τηλέφωνο

• Εάν στέλνετε ένα φαξ µη αυτόµατα από τηλέφωνο απευθείας συνδεδεµένο στη
συσκευή, πρέπει να χρησιµοποιήσετε το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου, για να
στείλετε το φαξ. ∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το πληκτρολόγιο στον πίνακα
ελέγχου της συσκευής.

Σηµείωση Εάν χρησιµοποιείτε σειριακό τηλεφωνικό σύστηµα, συνδέστε το
τηλέφωνο απευθείας πάνω από το καλώδιο µε το βύσµα για τον τοίχο.

Η συσκευή δεν µπορεί να στείλει φαξ, αλλά µπορεί να λάβει

Λύση:
• Εάν δεν χρησιµοποιείτε µια υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης, βεβαιωθείτε ότι η

ρύθµιση ∆ιακριτός κτύπος στη συσκευή έχει οριστεί στη ρύθµιση Όλοι οι
κτύποι. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε Αλλαγή απάντησης σε συνδυασµό
κτύπων για διακριτό ήχο κλήσης.

• Εάν η ρύθµιση Αυτόµατη απάντηση έχει οριστεί σε Απενεργοποίηση, η λήψη
των φαξ θα γίνεται µε µη αυτόµατο τρόπο. ∆ιαφορετικά, η συσκευή δεν θα
λαµβάνει φαξ. Για πληροφορίες σχετικά µε τη µη αυτόµατη λήψη φαξ, δείτε Μη
αυτόµατη λήψη φαξ.

• Εάν έχετε υπηρεσία φωνητικού ταχυδροµείου στον ίδιο αριθµό τηλεφώνου που
χρησιµοποιείτε για κλήσεις φαξ, θα πρέπει να λάβετε τα φαξ χειροκίνητα και όχι
αυτόµατα. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να είστε διαθέσιµοι να απαντάτε οι ίδιοι στις
κλήσεις εισερχόµενων φαξ. Για πληροφορίες σχετικά µε τη ρύθµιση της συσκευής
εάν διαθέτετε υπηρεσία φωνητικού ταχυδροµείου, δείτε Περίπτωση ΣΤ: Κοινή
γραµµή τηλεφώνου/φαξ µε φωνητικό ταχυδροµείο. Για πληροφορίες σχετικά µε
τη µη αυτόµατη λήψη φαξ, δείτε Μη αυτόµατη λήψη φαξ.
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• Εάν έχετε µόντεµ τηλεφώνου στον υπολογιστή σας στην ίδια γραµµή τηλεφώνου
µε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι το λογισµικό του µόντεµ δεν έχει ρυθµιστεί να
λαµβάνει φαξ αυτόµατα. Τα µόντεµ που έχουν ρυθµιστεί να λαµβάνουν φαξ
αυτόµατα καταλαµβάνουν τη γραµµή τηλεφώνου, για να λάβουν όλα τα
εισερχόµενα φαξ, γεγονός που εµποδίζει τη συσκευή να λάβει κλήσεις φαξ.

• Εάν έχετε τηλεφωνητή στην ίδια τηλεφωνική γραµµή µε τη συσκευή, µπορεί να
αντιµετωπίσετε ένα από τα παρακάτω προβλήµατα:
• Ο τηλεφωνητής µπορεί να µην είναι σωστά ρυθµισµένος για τη συσκευή.
• Το εξερχόµενο µήνυµα µπορεί να είναι πολύ µεγάλο ή πολύ δυνατό και να

µην επιτρέπει στη συσκευή να εντοπίσει τους τόνους φαξ, προκαλώντας την
αποσύνδεση της καλούσας συσκευής φαξ.

• Ο τηλεφωνητής µπορεί να µην έχει αρκετό κενό µετά το εξερχόµενο µήνυµα,
ώστε να επιτρέψει στη συσκευή να εντοπίσει τους τόνους φαξ. Το πρόβληµα
αυτό είναι πολύ συνηθισµένο σε ψηφιακούς τηλεφωνητές.

Οι παρακάτω ενέργειες µπορούν να βοηθήσουν στην επίλυση αυτών των
προβληµάτων:
• Εάν έχετε συνδεδεµένο τηλεφωνητή στην ίδια γραµµή τηλεφώνου για τις

κλήσεις φαξ, δοκιµάστε να συνδέσετε τον τηλεφωνητή απευθείας στη
συσκευή, όπως περιγράφεται στην ενότητα Περίπτωση Θ: Κοινή γραµµή
τηλεφώνου/φαξ µε τηλεφωνητή.

• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ρυθµισµένη να λαµβάνει φαξ αυτόµατα. Για
πληροφορίες σχετικά µε τη ρύθµιση της συσκευής για αυτόµατη λήψη φαξ,
δείτε την ενότητα Λήψη φαξ.

• Βεβαιωθείτε ότι η ρύθµιση Αριθµός κτύπων πριν την απάντ. έχει οριστεί σε
µεγαλύτερο αριθµό κτύπων από τον αριθµό που έχει ρυθµιστεί για τον
τηλεφωνητή. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε Ορισµός αριθµού κτύπων
πριν την απάντηση.

• Αποσυνδέστε τον τηλεφωνητή και δοκιµάστε να λάβετε ένα φαξ. Αν η λήψη
είναι επιτυχής χωρίς αυτόν, το πρόβληµα µπορεί να το προκαλεί ο
τηλεφωνητής.

• Επανασυνδέστε τον τηλεφωνητή και εγγράψτε ξανά το εξερχόµενο µήνυµά
σας. Εγγράψτε ένα µήνυµα διάρκειας 10 δευτερολέπτων περίπου. Προφέρετε
το µήνυµα αργά και σε χαµηλή ένταση. Αφήστε τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα
κενά στο τέλος του φωνητικού µηνύµατος. Φροντίστε να µην υπάρχει
θόρυβος στο περιβάλλον κατά τη διάρκεια του κενού. ∆οκιµάστε ξανά να
λάβετε φαξ.

Σηµείωση Ορισµένοι ψηφιακοί τηλεφωνητές µπορεί να µην
διατηρήσουν το ηχογραφηµένο κενό στο τέλος του εξερχόµενου
µηνύµατος. Αναπαράγετε το µήνυµα για να το ελέγξετε.
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• Εάν η συσκευή µοιράζεται την ίδια γραµµή τηλεφώνου µε άλλους τύπους
τηλεφωνικού εξοπλισµού, όπως ένα τηλεφωνητή, ένα µόντεµ τηλεφώνου σε
υπολογιστή ή ένα τηλεφωνικό πολύπριζο, η στάθµη σήµατος φαξ µπορεί να είναι
µειωµένη. Η στάθµη σήµατος µπορεί επίσης να µειωθεί, εάν χρησιµοποιείτε ένα
διαχωριστή ή συνδέετε επιπρόσθετα καλώδια για να επεκτείνετε το µήκος του
τηλεφώνου σας. Μια µειωµένη στάθµη σηµάτων µπορεί να προκαλέσει
προβλήµατα κατά τη λήψη φαξ.
Για να µάθετε εάν άλλος εξοπλισµός δηµιουργεί πρόβληµα, αποσυνδέστε όλες
τη συσκευή εκτός από τη συσκευή από τη γραµµή τηλεφώνου και κατόπιν
προσπαθήστε να λάβετε ένα φαξ. Εάν µπορείτε να λάβετε φαξ µε επιτυχία χωρίς
τον άλλο εξοπλισµό, σηµαίνει ότι µία ή περισσότερες συσκευές προκαλεί τα
προβλήµατα. Προσπαθήστε να τις συνδέσετε µία µία, δοκιµάζοντας κάθε φορά
να λάβετε φαξ, έως ότου εντοπίσετε ποιος εξοπλισµός προκαλεί το πρόβληµα.

• Εάν έχετε ειδικό συνδυασµό κτύπων για τον αριθµό του φαξ (µε τη χρήση
υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης µέσω της τηλεφωνικής σας εταιρίας),
βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία ∆ιακριτός κτύπος της συσκευής είναι ανάλογα
ρυθµισµένη. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε Αλλαγή απάντησης σε
συνδυασµό κτύπων για διακριτό ήχο κλήσης.

Η συσκευή δεν µπορεί να στείλει φαξ, αλλά µπορεί να λάβει

Λύση:
• Η συσκευή µπορεί να καλεί πολύ γρήγορα ή πολύ αργά. Μπορεί να χρειάζεται να

εισαγάγετε µερικές παύσεις στην ακολουθία αριθµών. Για παράδειγµα, αν
χρειάζεται να αποκτήσετε πρόσβαση σε µια εξωτερική γραµµή, πριν καλέσετε τον
αριθµό, εισαγάγετε µια παύση µετά τον αριθµό πρόσβασης. Εάν ο αριθµός σας
είναι 95555555 και το 9 παρέχει πρόσβαση σε εξωτερική γραµµή, µπορείτε να
εισαγάγετε παύσεις ως εξής: 9-555-5555. Για να εισάγετε µια παύση στον αριθµό
φαξ που πληκτρολογείτε, πατήστε Επανάκληση/παύση ή πατήστε
επανειληµµένα το κουµπί ∆ιάστηµα (#), µέχρι να εµφανιστεί µια παύλα (-) στην
οθόνη.
Μπορείτε επίσης να στείλετε το φαξ χρησιµοποιώντας την παρακολούθηση
κλήσης. Έτσι µπορείτε να ακούτε τη γραµµή τηλεφώνου καθώς καλείτε. Μπορείτε
να ορίσετε το βήµα της κλήσης σας και να αποκρίνεστε σε µηνύµατα καθώς
πραγµατοποιείτε κλήση. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε Αποστολή φαξ µε
τη λειτουργία παρακολούθησης κλήσης.

• Ο αριθµός που καλέσατε για την αποστολή του φαξ δεν είναι στη σωστή µορφή
ή η συσκευή λήψης φαξ έχει πρόβληµα. Για να βεβαιωθείτε, δοκιµάστε να
καλέσετε τον αριθµό φαξ από µια συσκευή τηλεφώνου και να ακούσετε τους
τόνους φαξ. Εάν δεν ακούτε τόνους φαξ, η συσκευή λήψης φαξ µπορεί να είναι
απενεργοποιηµένη ή να µην είναι συνδεδεµένη ή η υπηρεσία φωνητικού
ταχυδροµείου να παρεµβάλλεται στη γραµµή τηλεφώνου' του παραλήπτη.
Ζητήστε από τον παραλήπτη να ελέγξει τη συσκευή λήψης φαξ για τυχόν
προβλήµατα.
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Στον τηλεφωνητή καταγράφονται τόνοι φαξ

Λύση:
• Εάν έχετε συνδεδεµένο τηλεφωνητή στην ίδια γραµµή τηλεφώνου για τις κλήσεις

φαξ, δοκιµάστε να συνδέσετε τον τηλεφωνητή απευθείας στη συσκευή, όπως
περιγράφεται στην ενότητα Περίπτωση Θ: Κοινή γραµµή τηλεφώνου/φαξ µε
τηλεφωνητή. Εάν δεν συνδέσετε τον τηλεφωνητή όπως συνιστάται, οι τόνοι φαξ
µπορεί να εγγραφούν στον τηλεφωνητή.

• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει ρυθµιστεί να λαµβάνει φαξ αυτόµατα και ότι η
ρύθµιση Αριθµός κτύπων πριν την απάντ. είναι σωστή. Ο αριθµός κτύπων
πριν από την απάντηση για τη συσκευή θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος από τον
αριθµό κτύπων πριν από την απάντηση για τον αυτόµατο τηλεφωνητή. Εάν για
τον τηλεφωνητή και τη συσκευή έχει οριστεί ο ίδιος αριθµός κτύπων πριν από την
απάντηση, και οι δύο συσκευές θα απαντούν στην κλήση και οι τόνοι φαξ θα
καταγραφούν στον τηλεφωνητή.

• Ρυθµίστε τον αυτόµατο τηλεφωνητή σας σε µικρότερο αριθµό κτύπων και τη
συσκευή να απαντά στο µέγιστο αριθµό κτύπων που υποστηρίζεται από τη
συσκευή σας. (Ο µέγιστος αριθµός κτύπων ποικίλλει ανάλογα µε τη χώρα/
περιοχή). Με αυτή τη ρύθµιση, ο τηλεφωνητής θα απαντά στην κλήση και η
συσκευή θα παρακολουθεί τη γραµµή. Εάν η συσκευή ανιχνεύσει τόνους φαξ, η
συσκευή θα λάβει το φαξ. Εάν η κλήση είναι φωνητική κλήση, ο αυτόµατος
τηλεφωνητής θα καταγράψει το εισερχόµενο µήνυµα. Για περισσότερες
πληροφορίες δείτε Ορισµός αριθµού κτύπων πριν την απάντηση.

Το καλώδιο τηλεφώνου που συνοδεύει τη συσκευή δεν είναι αρκετά µακρύ
Λύση: Εάν το καλώδιο που συνοδεύει τη συσκευή δεν είναι αρκετά µακρύ, µπορείτε
να χρησιµοποιήσετε έναν ζεύκτη για να το προεκτείνετε. Μπορείτε να προµηθευτείτε
ζεύκτη από καταστήµατα µε ηλεκτρονικά είδη και εξαρτήµατα τηλεφώνου. Θα
χρειαστείτε επίσης ένα άλλο καλώδιο τηλεφώνου, το οποίο µπορεί να είναι ένα τυπικό
καλώδιο τηλεφώνου που διαθέτετε στο σπίτι ή στο γραφείο σας.

Συµβουλή Εάν µε τη συσκευή παρέχεται και ένας προσαρµογέας καλωδίου
τηλεφώνου 2 συρµάτων, µπορείτε να τον χρησιµοποιήσετε µε ένα καλώδιο
τηλεφώνου 4 συρµάτων για να το προεκτείνετε. Για πληροφορίες σχετικά µε τη
χρήση του προσαρµογέα καλωδίου τηλεφώνου 2 συρµάτων, δείτε την
τεκµηρίωση που τον συνοδεύει.

Για να προεκτείνετε το καλώδιο τηλεφώνου
1. Χρησιµοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται στη συσκευασία της

συσκευής, συνδέστε το ένα άκρο στο ζεύκτη και το άλλο άκρο στη θύρα 1-LINE
στο πίσω µέρος της συσκευής.

2. Συνδέστε ένα άλλο καλώδιο τηλεφώνου στην ανοικτή θύρα στο ζεύκτη και στην
πρίζα τηλεφώνου.
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Αντιµετώπιση προβληµάτων ζητηµάτων εγκατάστασης
Αν τα παρακάτω θέµατα δεν βοηθήσουν, δείτε την ενότητα Υποστήριξη και εγγύηση για
πληροφορίες σχετικά µε την υποστήριξη της ΗΡ.

• Συµβουλές εγκατάστασης υλικού
• Συµβουλές εγκατάστασης λογισµικού

Συµβουλές εγκατάστασης υλικού

Ελέγξτε τη συσκευή
• Βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί όλες οι ταινίες και τα υλικά συσκευασίας από το

εσωτερικό και το εξωτερικό µέρος της συσκευής.
• Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει χαρτί στη συσκευή.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν φωτεινές ενδείξεις που να είναι αναµµένες ή να

αναβοσβήνουν, εκτός από τη φωτεινή ένδειξη ετοιµότητας, η οποία πρέπει να είναι
αναµµένη. Εάν αναβοσβήνει η φωτεινή ένδειξη προσοχής, ελέγξτε για τυχόν
µηνύµατα στον πίνακα ελέγχου.

Ελέγξτε τις συνδέσεις των εξαρτηµάτων
• Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια που χρησιµοποιείτε λειτουργούν κανονικά.
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύµατος είναι σταθερά συνδεδεµένο στη συσκευή και σε

πρίζα που λειτουργεί.
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τηλεφώνου είναι συνδεδεµένο στη θύρα 1-LINE.

Ελέγξτε τα δοχεία µελανιού
• Βεβαιωθείτε ότι η ταινία έχει αφαιρεθεί από τα δοχεία µελανιού
• Βεβαιωθείτε ότι τα δοχεία µελανιού εφαρµόζουν σωστά και έχουν τοποθετηθεί στην

κατάλληλη υποδοχή. Πιέστε δυνατά τα δοχεία προς τα κάτω για να διασφαλιστεί η
σωστή επαφή. Ο εκτυπωτής HP Officejet J3500 υποστηρίζει µόνο δοχείο µαύρου
µελανιού.

Ελέγξτε τη συσκευή για να εξακριβώσετε ότι:
• Η λυχνία ενεργοποίησης είναι αναµµένη και δεν αναβοσβήνει. Όταν η συσκευή

ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά, χρειάζεται περίπου 45 δευτερόλεπτα για να
προθερµανθεί.

• Η συσκευή βρίσκεται στην κατάσταση ετοιµότητας και στον πίνακα ελέγχου δεν
υπάρχουν άλλες φωτεινές ενδείξεις που να είναι αναµµένες ή να αναβοσβήνουν. Εάν
υπάρχουν φωτεινές ενδείξεις που να είναι αναµµένες ή να αναβοσβήνουν, δείτε το
µήνυµα στον πίνακα ελέγχου.

• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας και τα άλλα καλώδια λειτουργούν και είναι
σταθερά συνδεδεµένα στη συσκευή.

• Όλες οι ταινίες και τα υλικά συσκευασίας έχουν αφαιρεθεί από τη συσκευή.
• Ο πίσω πίνακας πρόσβασης είναι ασφαλισµένος στη θέση του.
• Το χαρτί έχει τοποθετηθεί σωστά στο δίσκο και δεν υπάρχει εµπλοκή στη συσκευή.
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Συµβουλές εγκατάστασης λογισµικού

Ελέγξτε το σύστηµα του υπολογιστή
• Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας εκτελεί κάποιο από τα υποστηριζόµενα

λειτουργικά συστήµατα.
• Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής πληροί τουλάχιστον τις ελάχιστες απαιτήσεις

συστήµατος.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε πραγµατοποιήσει τις ενέργειες προετοιµασίας για την
εγκατάσταση
• Χρησιµοποιήστε το CD εκκίνησης, στο οποίο περιέχεται το κατάλληλο λογισµικό

εγκατάστασης για το λειτουργικό σύστηµα που διαθέτετε.
• Πριν από την εγκατάσταση του λογισµικού, βεβαιωθείτε ότι όλα τα άλλα προγράµµατα

είναι κλειστά.
• Εάν ο υπολογιστής σας δεν αναγνωρίζει τη διαδροµή για τη µονάδα CD-ROM που

έχετε πληκτρολογήσει, βεβαιωθείτε ότι έχετε καθορίσει το σωστό γράµµα µονάδας
δίσκου.

• Εάν ο υπολογιστής σας δεν µπορεί να αναγνωρίσει το CD εκκίνησης στη µονάδα CD-
ROM, ελέγξτε µήπως το CD εκκίνησης είναι ελαττωµατικό. Μπορείτε να φορτώσετε
το πρόγραµµα οδήγησης της συσκευής από την τοποθεσία web της HP
(www.hp.com/support).

Ελέγξτε ή κάντε τα εξής:
• Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής πληροί τις απαιτήσεις συστήµατος.
• Προτού εγκαταστήσετε το λογισµικό σε έναν υπολογιστή µε Windows, βεβαιωθείτε

ότι έχετε κλείσει όλα τα άλλα προγράµµατα.
• Εάν ο υπολογιστής σας δεν αναγνωρίζει τη διαδροµή για τη µονάδα CD που έχετε

πληκτρολογήσει, βεβαιωθείτε ότι έχετε καθορίσει το σωστό γράµµα µονάδας δίσκου.
• Εάν ο υπολογιστής σας δεν µπορεί να αναγνωρίσει το CD εκκίνησης στη µονάδα CD,

ελέγξτε µήπως το CD εκκίνησης είναι ελαττωµατικό. Μπορείτε να φορτώσετε το
πρόγραµµα οδήγησης της συσκευής από την τοποθεσία web της HP (www.hp.com/
support).

• Από τη διαχείριση συσκευών των Windows, βεβαιωθείτε ότι τα προγράµµατα
οδήγησης USB δεν έχουν απενεργοποιηθεί.

• Εάν χρησιµοποιείτε Windows και ο υπολογιστής δεν µπορεί να εντοπίσει τη συσκευή,
εκτελέστε το βοηθητικό πρόγραµµα κατάργησης εγκατάστασης (util\ccc\uninstall.bat
στο CD εκκίνησης) για να εκτελέσετε πλήρη κατάργηση εγκατάστασης του
προγράµµατος οδήγησης της συσκευής. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή και
εγκαταστήστε ξανά το πρόγραµµα οδήγησης της συσκευής.

Αποκατάσταση εµπλοκών χαρτιού
Εάν το χαρτί τοποθετήθηκε στο δίσκο εισόδου, ίσως χρειάζεται να βγάλετε το χαρτί που
έχει µπλοκάρει στην πίσω θύρα.
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Το χαρτί µπορεί επίσης να µπλοκάρει στον αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων. Υπάρχουν
αρκετές συνηθισµένες ενέργειες που µπορούν να προκαλέσουν εµπλοκή χαρτιού στον
αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων:

• Τοποθέτηση υπερβολικά µεγάλης ποσότητας χαρτιού στο δίσκο του τροφοδότη
εγγράφων.

• Χρήση χαρτιού που είναι υπερβολικά λεπτό ή χοντρό για τη συσκευή.
• Προσθήκη χαρτιού στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων την ώρα που η συσκευή

HP All-in-One τροφοδοτεί σελίδες.

Για να αποκαταστήσετε µια εµπλοκή χαρτιού από την πίσω θύρα
1. Πιέστε την προεξοχή στην αριστερή πλευρά της πίσω θύρας για να απελευθερώσετε

τη θύρα. Αφαιρέστε τη θύρα τραβώντας την από τη συσκευή HP All-in-One.

Προσοχή Η προσπάθεια απεµπλοκής χαρτιού από το µπροστινό µέρος της
συσκευής µπορεί να καταστρέψει το µηχανισµό εκτύπωσης. Η απεµπλοκή
χαρτιού πρέπει να γίνεται πάντα από την πίσω θύρα.

2. Τραβήξτε απαλά το χαρτί έξω από τους κυλίνδρους.

Προσοχή Εάν το χαρτί σχιστεί καθώς το αφαιρείτε από τους κυλίνδρους, ελέγξτε
τους κυλίνδρους και τους τροχούς για τυχόν σχισµένα κοµµάτια χαρτιού που
µπορεί να έχουν παραµείνει στο εσωτερικό της συσκευής. Εάν δεν αφαιρέσετε
όλα τα κοµµάτια χαρτιού από τη συσκευή, είναι πιθανό να δηµιουργηθούν
περισσότερες εµπλοκές χαρτιού.

3. Τοποθετήστε πάλι την πίσω θύρα. Πιέστε µαλακά την πόρτα προς τα µπροστά µέχρι
να κλείσει.

4. Πατήστε OK για να συνεχίσετε την τρέχουσα εργασία.
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Για να αποκαταστήσετε µια εµπλοκή χαρτιού στον αυτόµατο τροφοδότη
εγγράφων
1. Ανασηκώστε το κάλυµµα του αυτόµατου τροφοδότη εγγράφων.

2. Τραβήξτε απαλά το χαρτί έξω από τους κυλίνδρους.

Προσοχή Εάν το χαρτί σχιστεί καθώς το αφαιρείτε από τους κυλίνδρους, ελέγξτε
τους κυλίνδρους και τους τροχούς για τυχόν σχισµένα κοµµάτια χαρτιού που
µπορεί να έχουν παραµείνει στο εσωτερικό της συσκευής. Εάν δεν αφαιρέσετε
όλα τα κοµµάτια χαρτιού από τη συσκευή, είναι πιθανό να δηµιουργηθούν
περισσότερες εµπλοκές χαρτιού.

3. Κλείστε το κάλυµµα του αυτόµατου τροφοδότη εγγράφων.

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

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

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

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

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

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

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

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Κατανόηση προδιαγραφών υποστηριζόµενων
µέσων.
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Α Αναλώσιµα HP
Σε αυτή την ενότητα παρέχονται πληροφορίες για τα αναλώσιµα ΗΡ για τη συσκευή. Οι πληροφορίες
υπόκεινται σε αλλαγή. Επισκεφθείτε την τοποθεσία της ΗΡ στο Web (www.hpshopping.com) για τις
πιο πρόσφατες ενηµερώσεις. Μπορείτε επίσης να πραγµατοποιήσετε αγορές µέσω της
τοποθεσίας Web.
• Online παραγγελία αναλωσίµων εκτύπωσης
• Αναλώσιµα

Online παραγγελία αναλωσίµων εκτύπωσης
Για να παραγγείλετε γνήσια αναλώσιµα HP για τη συσκευή HP All-in-One, µεταβείτε στη διεύθυνση
www.hpshopping.com. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε χώρα/περιοχή, ακολουθήστε τα µηνύµατα για την
επιλογή του προϊόντος που διαθέτετε και κάντε κλικ σε µία από τις συνδέσεις αγοράς στη σελίδα.
Εκτός από την τοποθεσία της HP στο Web, µπορείτε να παραγγείλετε αναλώσιµα εκτύπωσης
χρησιµοποιώντας τα παρακάτω εργαλεία:
• Εργαλειοθήκη (Windows): Στην καρτέλα Εκτιµώµενο επίπεδο µελανιών κάντε κλικ στο

Online αγορές.
• HP Printer Utility (Mac OS): Κάντε κλικ στην επιλογή Κατάσταση αναλωσίµων από την

καρτέλα Πληροφορίες και υποστήριξη, έπειτα κάντε κλικ στο αναπτυσσόµενο µενού Αγορά
αναλωσίµων HP και στη συνέχεια επιλέξτε Online.
Το Mac OS υποστηρίζεται µόνο από το HP Officejet J3600.

Αναλώσιµα
• ∆οχεία µελανιού
• Μέσα εκτύπωσης HP

∆οχεία µελανιού
Να χρησιµοποιείτε µόνο τα ανταλλακτικά δοχεία µελανιού που έχουν τον ίδιο αριθµό µε το δοχείο
µελανιού που πρόκειται να αντικαταστήσετε. Μπορείτε να βρείτε τον αριθµό δοχείου µελανιού στα
ακόλουθα σηµεία:
• Στην ετικέτα του δοχείου µελανιού που αντικαθιστάτε.
• Εργαλειοθήκη (Windows): Κάντε κλικ στην καρτέλα Εκτιµώµενο επίπεδο µελανιών και στη

συνέχεια, στο κουµπί Λεπτοµέρειες δοχείου µελανιού για να εµφανίσετε πληροφορίες σχετικά
µε την αντικατάσταση των δοχείων µελανιού.

• HP Printer Utility (Mac OS): Ανοίξτε την καρτέλα Πληροφορίες και υποστήριξη και κάντε κλικ
στην επιλογή Πληροφορίες αναλωσίµων.
Το Mac OS υποστηρίζεται µόνο από το HP Officejet J3600.

Σηµείωση Η online παραγγελία δοχείων µελανιού 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 µελανιού.
Αν διαµένετε στην Ευρώπη, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/eu/hard-to-find-supplies
για πληροφορίες σχετικά µε τα δοχεία µελανιού HP.

Σηµείωση Ο εκτυπωτής HP Officejet J3500 υποστηρίζει µόνο δοχείο µαύρου µελανιού.

Μέσα εκτύπωσης HP
Για να παραγγείλετε µέσα εκτύπωσης, όπως φωτογραφικό χαρτί HP Premium Plus ή χαρτί
HP Premium, µεταβείτε στη διεύθυνση www.hpshopping.com.
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Σηµείωση Ο εκτυπωτής HP Officejet J3500 υποστηρίζει µόνο απλό χαρτί.
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Β Υποστήριξη και εγγύηση
Οι πληροφορίες της ενότητας Συντήρηση και αντιµετώπιση προβληµάτων προτείνουν λύσεις σε
συνηθισµένα προβλήµατα. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί κανονικά και οι οδηγίες αυτές δεν λύσουν
το πρόβληµα που αντιµετωπίζετε, χρησιµοποιήστε µια από τις παρακάτω υπηρεσίες υποστήριξης
για να λάβετε βοήθεια.
Αυτή η ενότητα περιλαµβάνει τα παρακάτω θέµατα:
• ∆ήλωση περιορισµένης εγγύησης της Hewlett-Packard
• Λήψη ηλεκτρονικής υποστήριξης
• Λήψη τηλεφωνικής υποστήριξης από την HP
• Προετοιµασία συσκευής για µεταφορά
• Συσκευασία της συσκευής
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∆ήλωση περιορισµένης εγγύησης της Hewlett-Packard
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Λήψη ηλεκτρονικής υποστήριξης
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την υποστήριξη και την εγγύηση, επισκεφτείτε την
τοποθεσία web της HP στη διεύθυνση www.hp.com/support. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε τη χώρα/
περιοχή σας και έπειτα επιλέξτε Contact HP (Επικοινωνία µε την HP) για πληροφορίες σχετικά µε
τον τρόπο επικοινωνίας µε την τεχνική υποστήριξη.
Αυτή η τοποθεσία web προσφέρει επίσης τεχνική υποστήριξη, προγράµµατα οδήγησης,
πληροφορίες παραγγελίας και άλλες επιλογές όπως:
• Πρόσβαση σε online σελίδες υποστήριξης.
• Αποστολή µηνύµατος e-mail στην HP για να λάβετε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας.
• Επικοινωνία µε τεχνικό της HP µέσω online συνοµιλίας.
• Έλεγχος για ενηµερώσεις λογισµικού.
Μπορείτε επίσης να λάβετε υποστήριξη από την Εργαλειοθήκη (Windows). Η Εργαλειοθήκη
προσφέρει εύκολες, βήµα προς βήµα λύσεις για συνηθισµένα προβλήµατα εκτύπωσης. Για
περισσότερες πληροφορίες, δείτε Εργαλειοθήκη (Windows).
Οι επιλογές υποστήριξης και η διαθεσιµότητα αυτών διαφέρουν ανά προϊόν, χώρα/περιοχή και
γλώσσα.

Λήψη τηλεφωνικής υποστήριξης από την HP
Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, µπορείτε να λάβετε βοήθεια από το Κέντρο υποστήριξης
πελατών της HP.
Αυτή η ενότητα περιλαµβάνει τα παρακάτω θέµατα:
• Πριν καλέσετε
• ∆ιαδικασία υποστήριξης
• Τηλεφωνική υποστήριξη της HP
• Πρόσθετες επιλογές εγγύησης
• HP Quick Exchange Service (Japan)
• Call HP Korea customer support

Πριν καλέσετε
Επισκεφθείτε την τοποθεσία web της HP (www.hp.com/support) για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες
αντιµετώπισης προβληµάτων, διορθώσεις και ενηµερώσεις προϊόντων.
Για να βοηθήσετε τους αντιπροσώπους του κέντρου υποστήριξης πελατών να σας εξυπηρετήσουν
καλύτερα, έχετε έτοιµες τις παρακάτω πληροφορίες προτού καλέσετε την ΗΡ.
1. Εάν η συσκευή δεν εκτυπώνει, να έχετε έτοιµες τις παρακάτω πληροφορίες:

• Μοντέλο συσκευής
• Αριθµός µοντέλου και αριθµός σειράς (δείτε στο πίσω µέρος της συσκευής)

2. Ελέγξτε το λειτουργικό σύστηµα που χρησιµοποιείτε, για παράδειγµα Windows XP.
3. Σηµειώστε τον τρόπο µε τον οποίο η συσκευή συνδέεται µε το σύστηµα, για παράδειγµα µέσω

σύνδεσης USB.
4. Λάβετε τον αριθµό έκδοσης του λογισµικού του εκτυπωτή. (Για να βρείτε τον αριθµό έκδοσης

του προγράµµατος οδήγησης του εκτυπωτή, ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου µε τις ρυθµίσεις ή τις
ιδιότητες του εκτυπωτή και κάντε κλικ στην καρτέλα Πληροφορίες.)

5. Αν αντιµετωπίζετε πρόβληµα εκτύπωσης από µια συγκεκριµένη εφαρµογή, σηµειώστε την
εφαρµογή και τον αριθµό έκδοσης.

∆ιαδικασία υποστήριξης
Εάν αντιµετωπίζετε πρόβληµα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα:
1. Συµβουλευτείτε τα έγγραφα τεκµηρίωσης που συνοδεύουν τη συσκευή.
2. Επισκεφθείτε την τοποθεσία Web online υποστήριξης της HP στη διεύθυνση www.hp.com/

support. Οnline υποστήριξη από την HP διατίθεται για όλους τους πελάτες της HP. Αποτελεί την
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πιο γρήγορη πηγή για ενηµερωµένες πληροφορίες συσκευής και βοήθεια από ειδικούς και
περιλαµβάνει τα εξής χαρακτηριστικά:
• Γρήγορη πρόσβαση σε εξειδικευµένο τεχνικό προσωπικό υποστήριξης
• Ενηµερώσεις λογισµικού και προγραµµάτων οδήγησης για τη συσκευή
• Πολύτιµες πληροφορίες αντιµετώπισης προβληµάτων για συνηθισµένα προβλήµατα
• Ενηµερώσεις συσκευής κατ' επιλογή, προειδοποιήσεις υποστήριξης και τα ενηµερωτικά

δελτία της HP που είναι διαθέσιµα όταν καταχωρείτε τα στοιχεία του HP All-in-One
3. Κλήση υποστήριξης HP. Οι επιλογές υποστήριξης και η διαθεσιµότητα αυτών διαφέρουν ανά

συσκευή, χώρα/περιοχή και γλώσσα.

Τηλεφωνική υποστήριξη της HP
Αυτή η ενότητα περιλαµβάνει τα παρακάτω θέµατα:
• Χρονική περίοδος τηλεφωνικής υποστήριξης
• Αριθµοί τηλεφωνικής υποστήριξης
• Πραγµατοποίηση κλήσης
• Μετά την περίοδο τηλεφωνικής υποστήριξης

Χρονική περίοδος τηλεφωνικής υποστήριξης
Ένα έτος τηλεφωνικής υποστήριξης προσφέρεται για τη Β. Αµερική, την Ανατολική τις χώρες Ασίας
Ειρηνικού και τη Λατινική Αµερική (συµπεριλαµβανοµένου του Μεξικό). Για την πιο ενηµερωµένη
λίστα µε τους αριθµούς τηλεφωνικής υποστήριξης, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.hp.com/support.

Αριθµοί τηλεφωνικής υποστήριξης
Σε πολλά µέρη, η HP προσφέρει τεχνική τηλεφωνική υποστήριξη χωρίς χρέωση κλήσης κατά τη
διάρκεια της περιόδου εγγύησης. Ωστόσο, ορισµένοι από τους αριθµούς υποστήριξης που
αναφέρονται παρακάτω ενδέχεται να µην προσφέρουν κλήση χωρίς χρέωση.
Για την πιο ενηµερωµένη λίστα µε τους αριθµούς τηλεφωνικής υποστήριξης, ανατρέξτε στη
διεύθυνση www.hp.com/support.
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Πραγµατοποίηση κλήσης
Καλέστε την υποστήριξη της HP ενώ βρίσκεστε µπροστά στον υπολογιστή και στη συσκευή
HP All-in-One. Θα πρέπει να είστε έτοιµοι να δώσετε τις παρακάτω πληροφορίες:
• Αριθµός µοντέλου (βρίσκεται στην ετικέτα στο µπροστινό µέρος της συσκευής)
• Σειριακός αριθµός (βρίσκεται στο πίσω ή στο κάτω µέρος της συσκευής)
• Μηνύµατα που εµφανίστηκαν όταν παρουσιάστηκε το πρόβληµα
• Απαντήσεις στις εξής ερωτήσεις:

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

πρόβληµα;
• Συνέβη κάτι άλλο πριν από αυτή την κατάσταση (όπως µια καταιγίδα ή µετακίνηση της

συσκευής HP All-in-One, κ.ά.);

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

Πρόσθετες επιλογές εγγύησης
Για τη συσκευή HP All-in-One υπάρχουν διαθέσιµα προγράµµατα πρόσθετης εξυπηρέτησης µε
επιπλέον κόστος. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.hp.com/support, επιλέξτε τη χώρα/περιοχή σας και
τη γλώσσα σας και µετά εξερευνήστε την περιοχή υπηρεσιών και εγγύησης για πληροφορίες σχετικά
µε τα προγράµµατα πρόσθετης εξυπηρέτησης.
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HP Quick Exchange Service (Japan)

Για οδηγίες σχετικά µε το πώς να συσκευάσετε το προϊόν σας για αντικατάσταση, δείτε Συσκευασία
της συσκευής.

Call HP Korea customer support
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Προετοιµασία συσκευής για µεταφορά
Εάν, αφού επικοινωνήσετε µε την υποστήριξη πελατών της HP ή επιστρέψετε στο σηµείο αγοράς,
σας ζητηθεί να αποστείλετε τη συσκευή για επισκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει και κρατήσει
τα ακόλουθα εξαρτήµατα, προτού επιστρέψετε τη συσκευή σας:
• Τα δοχεία µελανιού
• Την πρόσοψη του πίνακα ελέγχου
• Το καλώδιο τροφοδοσίας, το καλώδιο USB και οποιοδήποτε άλλο καλώδιο είναι συνδεδεµένο

στη συσκευή
• Οποιοδήποτε χαρτί είναι τοποθετηµένο στο δίσκο εισόδου
• Αφαιρέστε τυχόν πρωτότυπα που έχετε τοποθετήσει στη συσκευή
Αυτή η ενότητα περιλαµβάνει τα παρακάτω θέµατα:
• Αφαίρεση των δοχείων µελανιού πριν τη µεταφορά
• Αφαίρεση πρόσοψης πίνακα ελέγχου

Αφαίρεση των δοχείων µελανιού πριν τη µεταφορά
Πριν επιστρέψετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει τα δοχεία µελανιού.

Σηµείωση Οι πληροφορίες αυτές δεν ισχύουν για πελάτες στην Ιαπωνία.

Για να αφαιρέσετε τα δοχεία µελανιού πριν τη µεταφορά
1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και περιµένετε µέχρι το δοχείο µελανιού να µεταβεί σε κατάσταση

αναµονής και σταµατήσει να παράγει θόρυβο. Εάν η συσκευή δεν ενεργοποιείται, παραλείψτε
αυτό το βήµα και προχωρήστε στο βήµα 2.

Σηµείωση Εάν η συσκευή δεν ενεργοποιείται, µπορείτε να αποσυνδέστε το καλώδιο
τροφοδοσίας από την πρίζα και να σύρετε τον φορέα των δοχείων µελανιού στην ακραία
δεξιά θέση του, για να αφαιρέσετε τα δοχεία µελανιού.

2. Τραβήξτε απαλά το κάλυµµα του δοχείου µελανιού για να ανοίξει.
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3. Αφαιρέστε τα δοχεία µελανιού από τις υποδοχές τους πιάνοντάς τα µεταξύ του αντίχειρα και του
δείκτη σας και τραβώντας τα προς το µέρος σας.

4. Τοποθετήστε τα δοχεία µελανιού σε αεροστεγή πλαστική συσκευασία, ώστε να µην
στεγνώσουν, και φυλάξτε τα. Μην τα αποστείλετε µαζί µε τη συσκευή, εκτός εάν σας το υποδείξει
ο αντιπρόσωπος του τµήµατος υποστήριξης πελατών της HP.

5. Κλείστε τη θύρα του φορέα των δοχείων µελανιού και περιµένετε λίγα λεπτά µέχρι να επανέλθει
ο φορέας στην αρχική του θέση (στην αριστερή πλευρά).

6. Αφού ο σαρωτής εισέλθει σε κατάσταση αναµονής και έχει επιστρέψει στην αρχική του θέση,
πατήστε το κουµπί Τροφοδοσία για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Αφαίρεση πρόσοψης πίνακα ελέγχου
Εκτελέστε τα παρακάτω βήµατα µόλις αφαιρέσετε τα δοχεία µελανιού.

Σηµείωση Οι πληροφορίες αυτές δεν ισχύουν για πελάτες στην Ιαπωνία.

Προσοχή Η συσκευή πρέπει να είναι αποσυνδεδεµένη από την πρίζα, προτού εκτελέσετε αυτά
τα βήµατα.

Προσοχή Η νέα συσκευή αντικατάστασης δεν θα αποσταλεί µε καλώδιο τροφοδοσίας.
Φυλάξτε το καλώδιο τροφοδοσίας µέχρι να παραλάβετε τη νέα συσκευή αντικατάστασης.

Για να αφαιρέσετε την πρόσοψη του πίνακα ελέγχου
1. Πατήστε το κουµπί Τροφοδοσία, για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
2. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και έπειτα από τη συσκευή. Μην

επιστρέψετε το καλώδιο τροφοδοσίας µε τη συσκευή.
3. Αφαιρέστε την πρόσοψη του πίνακα ελέγχου ως εξής:

α. Ανασηκώστε το κάλυµµα του αυτόµατου τροφοδότη εγγράφων (ADF).
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β. Χρησιµοποιήστε το δάχτυλό σας ή εισαγάγετε ένα λεπτό αντικείµενο στην εσοχή που
υπάρχει στην επάνω δεξιά γωνία της πρόσοψης του πίνακα ελέγχου ώστε να την
αφαιρέσετε.

4. Φυλάξτε την πρόσοψη του πίνακα ελέγχου. Μην επιστρέψετε την πρόσοψη του πίνακα ελέγχου
µε τη συσκευή.

Προσοχή Η συσκευή αντικατάστασης µπορεί να µην συνοδεύεται από πρόσοψη πίνακα
ελέγχου. Φυλάξτε την πρόσοψη του πίνακα ελέγχου σε ασφαλές µέρος και όταν παραλάβετε
τη συσκευή αντικατάστασης , τοποθετήστε τη σε αυτή. Για να χρησιµοποιήσετε τις
λειτουργίες του πίνακα ελέγχου στη συσκευή αντικατάστασης , θα πρέπει να τοποθετήσετε
την πρόσοψη του πίνακα ελέγχου.

Σηµείωση ∆είτε την αφίσα εγκατάστασης που συνοδεύει τη συσκευή για οδηγίες σχετικά
µε τον τρόπο προσάρτησης της πρόσοψης του πίνακα ελέγχου. Η συσκευή αντικατάστασης
µπορεί να συνοδεύεται από οδηγίες σχετικά µε το πώς να ρυθµίσετε τη συσκευή.

Συσκευασία της συσκευής
Ολοκληρώστε τα παρακάτω βήµατα µετά την προετοιµασία της συσκευής για αποστολή.

Για να συσκευάσετε τη συσκευή
1. Εάν τα έχετε κρατήσει, χρησιµοποιήστε τα υλικά της αρχικής συσκευασίας ή χρησιµοποιήστε τα

υλικά συσκευασίας της νέας συσκευής, για να συσκευάσετε τη συσκευή για αποστολή.
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Εάν δεν έχετε τα υλικά αρχικής συσκευασίας, χρησιµοποιήστε άλλα κατάλληλα υλικά. Η βλάβη
κατά τη µεταφορά που προκαλείται από ακατάλληλη συσκευασία ή/και από ακατάλληλη
µεταφορά δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

2. Τοποθετήστε την ετικέτα µεταφοράς για επιστροφή στο εξωτερικό του κουτιού.
3. Συµπεριλάβετε τα παρακάτω αντικείµενα στο κουτί:

• Ολοκληρωµένη περιγραφή των συµπτωµάτων για το τεχνικό προσωπικό (δείγµατα από τα
προβλήµατα στην ποιότητα εκτύπωσης θεωρούνται χρήσιµα).

• Αντίγραφο του δελτίου πωλήσεων ή άλλο αποδεικτικό αγοράς, για να αποδείξετε την
περίοδο ισχύος της εγγύησης.

• Το όνοµά σας, τη διεύθυνσή σας και έναν αριθµό τηλεφώνου στο οποίο βρίσκεστε κατά τη
διάρκεια της ηµέρας.
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Γ Προδιαγραφές συσκευής
Για τις προδιαγραφές των µέσων εκτύπωσης και του χειρισµού των µέσων εκτύπωσης δείτε
Κατανόηση προδιαγραφών υποστηριζόµενων µέσων.
Αυτή η ενότητα περιλαµβάνει τα παρακάτω θέµατα:
• Φυσικές προδιαγραφές
• Λειτουργίες και δυνατότητες προϊόντος
• Πρόσθετες προδιαγραφές
• Aπαιτήσεις συστήµατος
• Προδιαγραφές εκτύπωσης
• Προδιαγραφές αντιγραφής
• Προδιαγραφές φαξ
• Προδιαγραφές σάρωσης
• Προδιαγραφές περιβάλλοντος
• Προδιαγραφές ρεύµατος
• Προδιαγραφές ηχητικών εκποµπών (επίπεδα θορύβου σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 7779)

Φυσικές προδιαγραφές
• Ύψος: 330,2 mm
• Πλάτος: 416,6 mm
• Βάθος: 203,2 mm
• Βάρος: 5,5 kg

Λειτουργίες και δυνατότητες προϊόντος

Λειτουργία ∆υνατότητα

Συνδεσιµότητα • Συµβατή µε USB 2.0 υψηλής ταχύτητας
• Υποστηρίζεται υποδοχή σύνδεσης USB

µέχρι πλήρους ταχύτητας.

∆οχεία µελανιού HP Officejet J3500: ∆οχείο µαύρου µελανιού
HP Officejet J3600: ∆οχείο µαύρου µελανιού
και δοχείο µελανιού τριών χρωµάτων

Αποδόσεις αναλωσίµων Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/
pageyield/ για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά µε τις εκτιµώµενες αποδόσεις των
δοχείων µελανιού.

Γλώσσες συσκευής Βελτιωµένη HP PCL 3

Υποστήριξη γραµµατοσειρών Γραµµατοσειρές ΗΠΑ: CG Times, CG Times
Italic, Universe, Universe Italic, Courier, Courier
Italic, Letter Gothic, Letter Gothic Italic.

Κύκλος λειτουργίας Έως 1000 σελίδες ανά µήνα

Υποστήριξη γλώσσας πίνακα ελέγχου
Η διαθεσιµότητα των γλωσσών διαφέρει ανά
χώρα/περιοχή.

Βουλγάρικα, Κροατικά, Τσέχικα, ∆ανικά,
Ολλανδικά, Αγγλικά, Φινλανδικά, Γαλλικά,
Γερµανικά, Ελληνικά, Ουγγρικά, Ιταλικά,
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Λειτουργία ∆υνατότητα

Ιαπωνικά, Κορεάτικα, Νορβηγικά, Πολωνικά,
Πορτογαλικά, Ρουµανικά, Ρωσικά,
Απλοποιηµένα Κινεζικά, Σλοβακικά, Σλοβένικα,
Ισπανικά, Σουηδικά, Παραδοσιακά Κινεζικά,
Τούρκικα, Ουκρανικά.

Πρόσθετες προδιαγραφές
Μνήµη συσκευής
2 MB ROM, 16 MB RAM

Aπαιτήσεις συστήµατος
Σηµείωση Το Mac OS υποστηρίζεται µόνο από το HP Officejet J3600.
Για πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά µε τα υποστηριζόµενα λειτουργικά συστήµατα και τις
απαιτήσεις συστήµατος επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.hp.com/support/

Συµβατότητα λειτουργικού συστήµατος
• Windows 2000, Windows XP, Windows XP x64* (εκδόσεις Professional και Home), Windows

Vista

Σηµείωση Για τα Windows 2000, είναι διαθέσιµα µόνο προγράµµατα οδήγησης εκτυπωτή,
προγράµµατα οδήγησης σαρωτή και η Εργαλειοθήκη.

• Mac OS X (10.3, 10.4) (µόνο για HP Officejet J3600)
• Linux

Ελάχιστες προδιαγραφές
• Windows 2000 Service Pack 4: Επεξεργαστής Intel Pentium II ή Celeron, µνήµη RAM 128 MB,

ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο 150 MB
• Windows XP (32-bit): Επεξεργαστής Intel Pentium II ή Celeron, µνήµη RAM 128 MB, ελεύθερος

χώρος στο σκληρό δίσκο 290 MB
• Microsoft® Windows® x64: Επεξεργαστής AMD Athlon 64, AMD Opteron, Intel Xeon µε

υποστήριξη Intel EM64T ή επεξεργαστής Intel Pentium 4 µε υποστήριξη Intel EM64T, µνήµη
RAM 128 MB, ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο 280 MB, Microsoft Internet Explorer 6.0

• Windows Vista: Επεξεργαστής 800 MHz 32-bit (x86) ή 64-bit (x64), µνήµη RAM 512 MB,
ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο 750 MB

• Mac OS X (10.3.9 και νεότερες εκδόσεις, 10.4.6 και νεότερες εκδόσεις): Επεξεργαστής 400 MHz
Power PC G3 (v10.3.9 και νεότερες εκδόσεις, 10.4.6 και νεότερες εκδόσεις) ή 1.83 GHz Intel
Core Duo (10.4.6 και νεότερες εκδόσεις), µνήµη 256 MB, ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο
500 MB, QuickTime 5.0 ή νεότερη έκδοση

• Microsoft Internet Explorer 6.0 (Windows)
• Adobe Acrobat Reader 5 ή νεότερη έκδοση

Συνιστώµενες απαιτήσεις
• Windows 2000 Service Pack 4: Επεξεργαστής Intel Pentium III ή µεγαλύτερος, µνήµη RAM 200

MB, ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο 150 MB
• Windows XP (32 bit): Επεξεργαστής Intel Pentium III ή µεγαλύτερος, µνήµη RAM 256 MB,

ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο 300 MB
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• Microsoft® Windows® XP x64: Επεξεργαστής AMD Athlon 64, AMD Opteron, Intel Xeon µε
υποστήριξη Intel EM64T ή επεξεργαστής Intel Pentium 4 µε υποστήριξη Intel EM64T, µνήµη
RAM 256 MB, ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο 300 MB

• Windows Vista: Επεξεργαστής 1 GHz 32-bit (x86) ή 64-bit (x64), µνήµη RAM 1 GB, ελεύθερος
χώρος στο σκληρό δίσκο 1.1 GB

• Mac OS X (10.3.9 και νεότερες εκδόσεις, 10.4.6 και νεότερες εκδόσεις): Επεξεργαστής 400 MHz
Power PC G4 (v10.3.9 και νεότερες εκδόσεις, 10.4.6 και νεότερες εκδόσεις) ή 1.83 GHz Intel
Core Duo (10.4.6 και νεότερες εκδόσεις), µνήµη 256 MB, ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο
800 MB, QuickTime 5.0 ή νεότερη έκδοση

• Microsoft Internet Explorer 6.0 ή νεότερη έκδοση
• Adobe Acrobat Reader 5 ή νεότερη έκδοση

Προδιαγραφές εκτύπωσης
• Ανάλυση: µαύρη εκτύπωση 1200 x 1200 dpi, βελτιστοποιηµένη ανάλυση έγχρωµης

εκτύπωσης 4800 dpi
• Λειτουργία: Θερµική ψεκασµού, µε ψεκασµό κατ' απαίτηση
• Γλώσσα: Lightweight Imaging Device Interface Language (LIDIL)

Σηµείωση Ο εκτυπωτής HP Officejet J3500 υποστηρίζει µόνο δοχείο µαύρου µελανιού.

Προδιαγραφές αντιγραφής
• Επεξεργασία ψηφιακής εικόνας
• Έως 99 αντίγραφα από πρωτότυπο (διαφέρει ανάλογα µε το µοντέλο)
• Ψηφιακό ζουµ: από 25 έως 400% (διαφέρει ανά µοντέλο)
• Προσαρµογή στη σελίδα, πριν τη σάρωση

Σηµείωση  Ο εκτυπωτής HP Officejet J3500 υποστηρίζει µόνο ασπρόµαυρα αντίγραφα.

Λειτουργία Τύπος Ανάλυση σάρωσης (dpi)

Βέλτιστη Ασπρόµαυρη έως και 600 x 1200

 Έγχρωµη έως και 600 x 1200

Κανονική Ασπρόµαυρη έως και 300 x 300

 Έγχρωµη έως και 300 x 300

Γρήγορη Ασπρόµαυρη έως και 300 x 300

 Έγχρωµη έως και 300 x 300

Προδιαγραφές φαξ
• Ανεξάρτητη δυνατότητα ασπρόµαυρου και έγχρωµου φαξ.
• Μέχρι 100 γρήγορες κλήσεις
• Μνήµη έως 200 σελίδες (ποικίλλει ανάλογα µε το µοντέλο, µε βάση τη δοκιµαστική εικόνα ITU-

T #1 σε τυπική ανάλυση). Οι σελίδες που είναι πιο περίπλοκες ή έχουν υψηλότερη ανάλυση
απαιτούν περισσότερο χρόνο και χρησιµοποιούν περισσότερη µνήµη.

• Μη αυτόµατη αποστολή και λήψη φαξ.
• Αυτόµατη επανάκληση κατειληµµένου µέχρι 5 φορές.
• Αυτόµατη επανάκληση αριθµού που δεν απαντά µία φοράς (ποικίλλει ανάλογα µε το µοντέλο).
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• Αναφορές επιβεβαίωσης και δραστηριότητας.
• Φαξ CCITT/ITU Group 3 µε λειτουργία διόρθωσης σφαλµάτων (ECM).
• µετάδοση 33,6 Kbps.
• Εντοπισµός κτύπων µε αυτόµατη εναλλαγή σε συσκευή φαξ/τηλεφωνητή.

 Φωτογραφία (dpi) Πολύ
λεπτοµερής
(dpi)

Λεπτοµερής
(dpi)

Τυπική (dpi)

Ασπρόµ
αυρη

196 x 203 (8 bit
κλίµακα του γκρι)

300 x 300 196 x 203 196 x 98

Έγχρωµ
η

200 x 200 200 x 200 200 x 200 200 x 200

Προδιαγραφές σάρωσης
• Περιλαµβάνεται πρόγραµµα επεξεργασίας εικόνας
• Ενσωµατωµένο λογισµικό OCR που µετατρέπει αυτόµατα το σαρωµένο κείµενο σε

επεξεργάσιµο κείµενο
• Η ταχύτητα σάρωσης διαφέρει ανάλογα µε την πολυπλοκότητα του εγγράφου.
• ∆ιασύνδεση συµβατή µε Twain και WIA
• Ανάλυση: Οπτική ανάλυση 1200 x 1200 dpi, βελτιωµένη έως 19.200 dpi
• Έγχρωµη: 16 bit ανά RGB χρώµατος, σύνολο 48 bit
• Σε σαρωτή µε τροφοδότηση φύλλων, µέγιστο πλάτος σάρωσης 216 mm (8,5 ίντσες), µέγιστο

µήκος σάρωσης 356 mm (14 ίντσες)

Προδιαγραφές περιβάλλοντος
Περιβάλλον λειτουργίας
Θερµοκρασία λειτουργίας: 5°C έως 40°C (41°F έως 104°F)
Συνιστώµενες συνθήκες λειτουργίας: 15°C έως 32°C (59°F έως 90°F)
Συνιστώµενη σχετική υγρασία: 15 ως 80% χωρίς συµπύκνωση

Περιβάλλον φύλαξης
Θερµοκρασία φύλαξης: -40°C έως 60°C (-40°F έως 140°F)
Σχετική υγρασία φύλαξης: Έως 90% χωρίς συµπύκνωση, σε θερµοκρασία 65°C (150°F)

Προδιαγραφές ρεύµατος
Απαιτήσεις τροφοδοσίας
Είσοδος εξωτερικού προσαρµογέα AC (µέγ.): 100 έως 240 VAC (± 10%), 50/60 Hz (± 3 Hz)
Είσοδος DC συστήµατος (µέγ.): 15 Vdc ή 16 Vdc στα 400 mA, 32 Vdc στα 500 mA

Σηµείωση Ο προσαρµογέας AC που αποστέλλεται µαζί µε τη συσκευή ίσως να έχει καθοριστεί
ώστε να παρέχει περισσότερη ισχύ από την παραπάνω απαίτηση εισόδου DC του συστήµατος
(µέγ.).
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Προδιαγραφές ηχητικών εκποµπών (επίπεδα θορύβου σύµφωνα µε
το πρότυπο ISO 7779)

HP Officejet J3500
Εάν έχετε πρόσβαση στο Internet, µπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά µε τις ηχητικές εκποµπές
για τη συσκευή HP Officejet J3500 στην τοποθεσία web της ΗΡ. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.hp.com/support.

HP Officejet J3600
• Ηχητική πίεση (δίπλα στη συσκευή)

• Έγχρωµη εκτύπωση: LpAd 42 (dBA)
• Ασπρόµαυρη εκτύπωση και αντιγραφή: LpAd 47 (dBA)
• Ασπρόµαυρη εκτύπωση (Γρήγορη λειτουργία): LpAd 52 (dBA)
• Αποστολή ασπρόµαυρου φαξ: LpAd 40 (dBA)
• Αναµονή: LpAd 21 (dBA)

• Ηχητική ισχύς
• Έγχρωµη εκτύπωση: LwAd 5,5 (BA)
• Ασπρόµαυρη εκτύπωση και αντιγραφή: LwAd 5,9 (BA)
• Ασπρόµαυρη εκτύπωση (Γρήγορη λειτουργία): LwAd 6,4 (BA)
• Αποστολή ασπρόµαυρου φαξ: LwAd 5,3 (BA)
• Αναµονή: LwAd 3,3 (BA)
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∆ Πληροφορίες κανονισµών
Η συσκευή πληροί τις απαιτήσεις προϊόντος που καθορίζουν οι ρυθµιστικοί οργανισµοί της χώρας/
περιοχής σας.
Αυτή η ενότητα περιλαµβάνει τα παρακάτω θέµατα:
• FCC statement
• Notice to users in Korea
• VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan
• Notice to users in Japan about the power cord
• RoHS notices (China only)
• Noise emission statement for Germany
• Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements
• Notice to users of the Canadian telephone network
• Notice to users in the European Economic Area
• Australia wired fax statement
• Warning for Australia and New Zealand with phone handset
• Κανονιστικός αριθµός µοντέλου
• Declaration of conformity
• Περιβαλλοντικό πρόγραµµα διαχείρισης προϊόντων
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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.

Notice to users in Korea

VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan

Παράρτηµα ∆

186 Πληροφορίες κανονισµών



Notice to users in Japan about the power cord

RoHS notices (China only)

Toxic and hazardous substance table

Noise emission statement for Germany

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19
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Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements

Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements

This equipment complies with FCC rules, Part 68. On this equipment is a label that 
contains, among other information, the FCC Registration Number and Ringer Equivalent 
Number (REN) for this equipment. If requested, provide this information to your telephone 
company.
An FCC compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This 
equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using 
a compatible modular jack which is Part 68 compliant. This equipment connects to the 
telephone network through the following standard network interface jack: USOC 
RJ-11C.
The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to your telephone 
line and still have all of those devices ring when your number is called. Too many devices 
on one line might result in failure to ring in response to an incoming call. In most, but not 
all, areas the sum of the RENs of all devices should not exceed five (5). To be certain of the 
number of devices you may connect to your line, as determined by the REN, you should call 
your local telephone company to determine the maximum REN for your calling area.
If this equipment causes harm to the telephone network, your telephone company might 
discontinue your service temporarily. If possible, they will notify you in advance. If advance 
notice is not practical, you will be notified as soon as possible. You will also be advised of 
your right to file a complaint with the FCC. Your telephone company might make changes 
in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the proper operation 
of your equipment. If they do, you will be given advance notice so you will have the 
opportunity to maintain uninterrupted service. If you experience trouble with this equipment, 
please contact the manufacturer, or look elsewhere in this manual, for warranty or repair 
information. Your telephone company might ask you to disconnect this equipment from the 
network until the problem has been corrected or until you are sure that the equipment is not 
malfunctioning.
This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company.
Connection to party lines is subject to state tariffs. Contact your state public utility commis-
sion, public service commission, or corporation commission for more information.
This equipment includes automatic dialing capability. When programming and/or making 
test calls to emergency numbers:
• Remain on the line and explain to the dispatcher the reason for the call.
• Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evening.
 Note   The FCC hearing aid compatibility rules for telephones are not applicable 

to this equipment.

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a 
computer or other electronic device, including fax machines, to send any message unless 
such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page 
or on the first page of transmission, the date and time it is sent and an identification of the 
business, other entity, or other individual sending the message and the telephone number 
of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number 
provided might not be a 900 number or any other number for which charges exceed local 
or long-distance transmission charges.) In order to program this information into your fax 
machine, you should complete the steps described in the software.
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Notice to users of the Canadian telephone network

Note à l’attention des utilisateurs du réseau téléphonique 
canadien/Notice to users of the Canadian telephone network
Cet appareil est conforme aux spécifications techniques des équipements terminaux 
d’Industrie Canada. Le numéro d’enregistrement atteste de la conformité de l’appareil. 
L’abréviation IC qui précède le numéro d’enregistrement indique que l’enregistrement a été 
effectué dans le cadre d’une Déclaration de conformité stipulant que les spécifications 
techniques d’Industrie Canada ont été respectées. Néanmoins, cette abréviation ne signifie 
en aucun cas que l’appareil a été validé par Industrie Canada.
Pour leur propre sécurité, les utilisateurs doivent s’assurer que les prises électriques reliées 
à la terre de la source d’alimentation, des lignes téléphoniques et du circuit métallique 
d’alimentation en eau sont, le cas échéant, branchées les unes aux autres. Cette précaution 
est particulièrement importante dans les zones rurales.

Remarque    Le numéro REN (Ringer Equivalence Number) attribué à chaque 
appareil terminal fournit une indication sur le nombre maximal de terminaux qui 
peuvent être connectés à une interface téléphonique. La terminaison d’une 
interface peut se composer de n’importe quelle combinaison d’appareils, à 
condition que le total des numéros REN ne dépasse pas 5.

Basé sur les résultats de tests FCC Partie 68, le numéro REN de ce produit est 0.0B.

This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical 
Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation IC before the 
registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of 
Conformity indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does not 
imply that Industry Canada approved the equipment.
Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the 
power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are 
connected together. This precaution might be particularly important in rural areas.

Note   The REN (Ringer Equivalence Number) assigned to each terminal device 
provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be 
connected to a telephone interface. The termination on an interface might consist 
of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the 
Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5. 

The REN for this product is 0.0B, based on FCC Part 68 test results.
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Notice to users in the European Economic Area

Notice to users in the European Economic Area

This product is designed to be connected to the analog Switched Telecommunication 
Networks (PSTN) of the European Economic Area (EEA) countries/regions.
Network compatibility depends on customer selected settings, which must be reset to use 
the equipment on a telephone network in a country/region other than where the product 
was purchased. Contact the vendor or Hewlett-Packard Company if additional product 
support is necessary.
This equipment has been certified by the manufacturer in accordance with Directive 
1999/5/EC (annex II) for Pan-European single-terminal connection to the public switched 
telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs 
provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional 
assurance of successful operation on every PSTN network termination point.
In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.
This equipment is designed for DTMF tone dialing and loop disconnect dialing. In the 
unlikely event of problems with loop disconnect dialing, it is recommended to use this 
equipment only with the DTMF tone dial setting.

Australia wired fax statement

In Australia, the HP device must be connected to Telecommunication Network through a line 
cord which meets the requirements of the Technical Standard AS/ACIF S008.

Warning for Australia and New Zealand with phone handset

Warning! This equipment will be inoperable when main power fails.
Warning! The handset ear cap used with this product may attract dangerous objects like 
pins, staples, or needles. Take care to avoid harm that might occur from the retention of 
dangerous objects on the ear piece of the handset. 

Κανονιστικός αριθµός µοντέλου
Για σκοπούς αναγνώρισης βάσει των κανονισµών, στο προϊόν σας έχει εκχωρηθεί ένας κανονιστικός
αριθµός µοντέλου. Ο κανονιστικός αριθµός µοντέλου για το προϊόν σας είναι SDGOB-0604-03. Ο
κανονιστικός αυτός αριθµός δεν πρέπει να συγχέεται µε την εµπορική ονοµασία (HP Officejet J3500
All-in-One series ή HP Officejet J3600 All-in-One series) ή τον αριθµό προϊόντος.
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Declaration of conformity

DECLARATION OF CONFORMITY
 according to ISO/IEC 17050-1 and EN17050-1

__________________________________________________________________________

Manufacturer's Name: Hewlett-Packard Company  DoC#: SDGOB-0604-rel. 2.1 

Manufacturer's Address: 16399 West Bernardo Drive 
  San Diego CA 92127, USA 

Declares, that the product: 
Product Name:  HP Officejet 4300 Series, HP Officejet J3600 Series,  

HP Officejet J3500 Series, HP Fax 1250 
Regulatory Model Number:2) SDGOB-0604-01, SDGOB-0604-02, SDGOB-0604-03
Product Options:  All 
Power Adapter(s):      0957-2146, 0957-2119

Conforms to the following Product Specifications:

Safety:  IEC 60950-1: 2001 / EN 60950-1: 2001 
   UL 60950-1: 2003 / CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03 
   NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001 

EMC: EN 55022:1998 + A1:2000 + A2:2003 / CISPR 22:1998 + A1:2000 + A2:2002 Class B 3)

  EN 55024:1998 +A1:2001 + A2:2003 / CISPR 24:1997 + A1: 2001 + A2:2002 3)

  IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 
  IEC 61000-3-3:1994 +A1:2001 / EN  61000-3-3:1995 +A1:2001 
   FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 4 / GB9254: 1998

Telecom:  TBR 21:1998/ EG201 121: 2000-02 
  TBR38:1998 (SDGOB-0604-01, -03 only)
  AS/ACIF S002: 2001+A1 
  TIA/EIA/968:2001 
  FCC Part 68 

Supplementary Information:
1) The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 2006/95/EC, the EMC 

Directive 2004/108/EC and with the R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex II) and carries the CE-marking 
accordingly.  The product was tested in a typical configuration 

2) For regulatory purpose, this product is assigned a Regulatory Model Number (RMN). This number should not 
be confused with the product name or number. 

3) The product was tested in a typical configuration. 
4) 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. (2) This device must accept any interference received, including 
interference that may cause undesired operation.

For Regulatory Topics only, contact: 
European Contact: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140,D-71034 Böblingen Germany www.hp.com/go/certificates

USA Contact:  Hewlett Packard, 3000 Hanover St. Palo Alto 94304, USA 650-857-1501 
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Περιβαλλοντικό πρόγραµµα διαχείρισης προϊόντων
Η Hewlett-Packard αναλαµβάνει να παρέχει προϊόντα ποιότητας µε τρόπο που δεν 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 χρησιµοποιώντας κοινά εργαλεία. Τα εξαρτήµατα 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 µε πληροφορίες για τη δέσµευση της
HP για την προστασία του περιβάλλοντος στο Web, στη διεύθυνση:
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html
Αυτή η ενότητα περιλαµβάνει τα παρακάτω θέµατα:
• Χρήση χαρτιού
• Πλαστικά εξαρτήµατα
• Φύλλα δεδοµένων ασφάλειας υλικού
• Πρόγραµµα ανακύκλωσης
• Πρόγραµµα ανακύκλωσης αναλωσίµων για εκτυπωτές ψεκασµού HP
• Απόρριψη άχρηστου εξοπλισµού από χρήστες σε ιδιωτικά νοικοκυριά στην Ευρωπαϊκή Ένωση
• Κατανάλωση ενέργειας

Χρήση χαρτιού
Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση ανακυκλωµένου χαρτιού σύµφωνα µε τα πρότυπα DIN
19309 και EN 12281:2002.

Πλαστικά εξαρτήµατα
Πλαστικά εξαρτήµατα 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 ασφαλείας 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 ειδών σε όλο τον κόσµο. Η HP εξοικονοµεί φυσικούς πόρους µεταπωλώντας ορισµένα
από τα πιο δηµοφιλή προϊόντα της. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την ανακύκλωση των
προϊόντων της HP, επισκεφτείτε την τοποθεσία:
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 δοχείων µελανιού, χωρίς χρέωση. Για περισσότερες πληροφορίες,
επισκεφθείτε την παρακάτω τοποθεσία Web:
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Παράρτηµα ∆
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Απόρριψη άχρηστου εξοπλισµού από χρήστες σε ιδιωτικά νοικοκυριά στην
Ευρωπαϊκή Ένωση

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.

En
gl

ish
Fr

an
ça

is
De

ut
sc

h
Ita

lia
no

Es
pa

ño
l

Če
sk

y
Da

ns
k

N
ed

er
la

nd
s

Ee
st

i
Su

om
i

Ελ
λη

νι
κά

M
ag

ya
r

La
tv

isk
i

Lie
tu

vi
šk

ai
Po

lsk
i

Po
rtu

gu
ês

Sl
ov

en
čin

a
Sl

ov
en

šč
in

a
Sv

en
sk

a

Περιβαλλοντικό πρόγραµµα διαχείρισης προϊόντων 193



Κατανάλωση ενέργειας
Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για µείωση της κατανάλωσης ενέργειας και τη εξοικονόµηση φυσικών
πόρων χωρίς συµβιβασµούς στην απόδοση του προϊόντος. Έχει σχεδιαστεί για µείωση της
συνολικής κατανάλωσης ενέργειας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και όταν η συσκευή δεν είναι
ενεργή. Μπορείτε να βρείτε ειδικές πληροφορίες για την κατανάλωση ενέργειας στην έντυπη
τεκµηρίωση που συνοδεύει τη συσκευή.

Παράρτηµα ∆
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Ευρετήριο

Α
άκυρο

κουµπί 13
προγραµµατισµένο φαξ

58
ακύρωση

αντιγραφή 48
εργασία εκτύπωσης 40
σάρωση 52

ανακύκλωση
δοχεία µελανιού 192

Ανάλυση φαξ 12
ανάλυση, φαξ 61
αναλώσιµα

αποδόσεις 179
κατάσταση 79
online παραγγελία 165

αναφορές
αποτυχία ελέγχου φαξ 147
επιβεβαίωση, φαξ 76
σφάλµατα, φαξ 77

αναφορές επιβεβαίωσης, φαξ
76

αναφορές σφαλµάτων, φαξ 77
ανοιχτές εικόνες, αντιµετώπιση

προβληµάτων
αντίγραφα 141

Ανοιχτόχρ/σκουρ. 12
αντιγραφή

ακύρωση 48
αντιµετώπιση

προβληµάτων 139
από τον πίνακα ελέγχου

41
αριθµός αντιγράφων 42
βελτίωση ανοιχτόχρωµων

περιοχών 47
κείµενο, βελτίωση 46
µέγεθος χαρτιού 42
ποιότητα 44
προδιαγραφές 181
ρυθµίσεις 42
σµίκρυνση 45
ταχύτητα 44
τύποι χαρτιού,

συνιστώµενοι 43

φωτογραφίες, βελτίωση
46

legal σε letter 45
αντίγραφο

κουµπί 13
ποιότητα 141

αντίθεση, φαξ 62
αντικατάσταση δοχείων

µελανιού 119
αντιµετώπιση προβληµάτων

ανακατεµένα χρώµατα
138

αντιγραφή 139
αποστολή φαξ 153, 155,

158
αποτυχία ελέγχου γραµµής

φαξ 152
αποτυχία ελέγχου σύνδεσης

καλωδίου τηλεφώνου
φαξ 148

αποτυχία ελέγχου τόνου
κλήσης φαξ 151

αποτυχία ελέγχου τύπου
καλωδίου τηλεφώνου για
το φαξ 149

αποτυχία ελέγχου υλικού
φαξ 147

αργή εκτύπωση 133
δεν γίνεται τροφοδότηση των

µέσων εκτύπωσης από το
δίσκο 139

δεν εκτυπώνεται τίποτα
132

εγκατάσταση 160
εκτύπωση 132
εκτύπωση ακατανόητων

χαρακτήρων 136
εκτύπωση κενών σελίδων

133
έλεγχοι φαξ 147
ελλιπείς ή λανθασµένες

πληροφορίες 134
εµπλοκές, χαρτί 163
λείπουν γραµµές ή

κουκίδες 138
λειτουργία 132

λήψη φαξ 153, 156
λοξά αντίγραφα 142
λοξές σελίδες 139
µελάνι απλώνεται 136
µηνύµατα πίνακα ελέγχου

15
περικοµµένες σελίδες,

λανθασµένη τοποθέτηση
κειµένου ή γραφικών
134

ποιότητα αντιγράφου 141
ποιότητα εκτύπωσης 135
ποιότητα σάρωσης 145
πρίζα τηλεφώνου φαξ,

αποτυχία 148
προβλήµατα τροφοδοσίας

χαρτιού 138
σάρωση 142
συµβουλές 131
τείχη προστασίας 133
τηλεφωνητές 159
το µελάνι δε γεµίζει το

κείµενο ή τα γραφικά
137

τροφοδοτούνται πολλές
σελίδες 139

φαξ 146
χρώµατα 137, 138

απαιτήσεις συστήµατος 180
απάντηση σε συνδυασµό

κτύπων
αλλαγή 72
παράλληλα τηλεφωνικά

συστήµατα 90
αποθήκευση

προεπιλεγµένες
ρυθµίσεις 16

φαξ στη µνήµη 65
αποστολή σαρώσεων

αντιµετώπιση
προβληµάτων 142

για OCR 51
σε πρόγραµµα 49
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αποστολή φαξ
αντιµετώπιση

προβληµάτων 153, 155,
158

έγχρωµο φαξ 60
µη αυτόµατη 54
µνήµη, από 56
παρακολούθηση κλήσης

56, 58
πολλοί παραλήπτες 58
προγραµµατισµός 57
τυπικό φαξ 54

αργή εκτύπωση, αντιµετώπιση
προβληµάτων 133

αριθµός αντιγράφων 42
αριθµός κτύπων πριν την

απάντηση 72
αριστερό βέλος 13
ασπρόµαυρες σελίδες

αντιγραφή 41
αντιµετώπιση

προβληµάτων 137
αυτόµατη σµίκρυνση φαξ 68
αυτόµατος τροφοδότη

εγγράφων (ADF)
τοποθέτηση πρωτοτύπων

21
αυτόµατος τροφοδότης

εγγράφων (ADF)
υποστηριζόµενα µεγέθη

µέσων 24
χωρητικότητα 22

αφαίρεση δοχείων µελανιού
174

αφίσα εγκατάστασης και
ρύθµισης 9

αχνά αντίγραφα 140
αχνές ραβδώσεις στα

αντίγραφα, αντιµετώπιση
προβληµάτων 141

Β
βέλτιστη ποιότητα

αντιγραφής 44
βοήθεια

κουµπί 13
δείτε επίσης υποστήριξη

πελατών

Γ
γλώσσα, εκτυπωτής 179

γραµµές
αντίγραφα, αντιµετώπιση

προβληµάτων 141
σαρώσεις, αντιµετώπιση

προβληµάτων 145, 146
γραµµή ISDN, ρύθµιση µε φαξ

παράλληλα τηλεφωνικά
συστήµατα 90

γραφικά
δεν είναι πλήρως

συµπληρωµένο στα
αντίγραφα 141

λείπουν γραµµές ή
κουκίδες 138

το µελάνι δε γεµίζει 137
φαίνονται διαφορετικά από

το πρωτότυπο 145
γρήγορη κλήση

αποστολή φαξ 54
αριθµοί φαξ, ρύθµιση 33
εκτύπωση και προβολή 35
κουµπιά ενός πατήµατος

13
οµάδες, ρύθµιση 33

Γρήγορη κλήση
κουµπί 12

γυάλινη επιφάνεια σάρωσης
καθαρισµός λωρίδας 128

γυάλινη λωρίδα
καθαρισµός 128

∆
δεξί βέλος 13
διαγραφή φαξ από τη µνήµη

66
διαδικασία υποστήριξης 169
διακριτός ήχος κλήσης

αλλαγή 72
παράλληλα τηλεφωνικά

συστήµατα 90
διαφάνειες

αντιγραφή 43
τοποθέτηση 30

διαχειριστής
ρυθµίσεις 80

δίκτυα
κοινή χρήση, λειτουργικό

σύστηµα Windows 112
ρύθµιση Mac OS 113
τείχη προστασίας,

αντιµετώπιση
προβληµάτων 133

δίσκοι
αντιµετώπιση προβληµάτων

τροφοδοσίας 139
εικόνα οδηγών χαρτιού 10
εντοπισµός 10
τοποθέτηση µέσου

εκτύπωσης 25
υποστηριζόµενα µεγέθη και

βάρη µέσων 24
υποστηριζόµενα µεγέθη

µέσων 24
χωρητικότητες 24

δίσκος εξόδου
εντοπισµός 10

δοχεία. δείτε δοχεία µελανιού
δοχεία µελανιού

αντικατάσταση 119
αποδόσεις 179
αφαίρεση 174
εγγύηση 168
εντοπισµός 11
ευθυγράµµιση 122
καθαρισµός 124
καθαρισµός επαφών 125
καθαρισµός περιοχής

ακροφυσίων µελανιού
127

κατάσταση 79
κωδικοί ανταλλακτικών

165
ονόµατα εξαρτηµάτων 118
υποστηριζόµενες 117, 179
χειρισµός 118
online παραγγελία 165

δύο όψεις, εκτύπωση σε 38

Ε
εγγύηση 168, 172
εγκατάσταση

αντιµετώπιση
προβληµάτων 160

κουµπί 13
λογισµικό για Mac OS 112
λογισµικό για Windows

110
έγχρωµο

φαξ 60
έγχρωµο αντίγραφο 41
έγχρωµο κείµενο και OCR 51
είσοδος τροφοδοσίας, θέση

11
εκτύπωση

ακύρωση 40
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αναφορές φαξ 76
αντιµετώπιση

προβληµάτων 132
αργή 133
διπλής όψης 38
καταχωρήσεις γρήγορης

κλήσης 35
µητρώα φαξ 77
φαξ 66

εκτύπωση διπλής όψης 38
έλεγχοι, φαξ

αποτυχία 147
αποτυχία ελέγχου τύπου

καλωδίου τηλεφώνου για
το φαξ 149

έλεγχος πρίζας
τηλεφώνου 148

κατάσταση γραµµής φαξ
152

ρύθµιση 75
σύνδεση θύρας, αποτυχία

148
τόνος κλήσης, αποτυχία

151
υλικό, αποτυχία 147

έλεγχος κατάστασης γραµµής,
φαξ 152

έλεγχος πρίζας τηλεφώνου,
φαξ 148

έλεγχος πρίζας, φαξ 148
έλεγχος σωστής θύρας, φαξ

148
έλεγχος τόνου κλήσης,

αποτυχία 151
ελλιπείς ή λανθασµένες

πληροφορίες 134
εµπλοκές

µέσα εκτύπωσης προς
αποφυγή 23

εµπλοκές, χαρτί 163
έναρξη έγχρωµη 13
έναρξη, ασπρόµαυρη 13
επανάκληση/παύση 12
επανεκτύπωση

φαξ από τη µνήµη 66
επεξεργασία

κείµενο στο πρόγραµµα
OCR 51

σαρωµένες εικόνες 51
επιλογές επανάκλησης,

ρύθµιση 73
εργαλεία παρακολούθησης 79

Εργαλειοθήκη (Windows)
άνοιγµα 81
καρτέλα Εκτιµώµενη στάθµη

µελάνης 82
Καρτέλα Services

(Υπηρεσίες) 82
πληροφορίες 81
ρυθµίσεις διαχειριστή 80

εργασίες
ρυθµίσεις 16

ετικέτες
τοποθέτηση 30

ευθυγράµµιση δοχείων
µελανιού 122

ευχετήριες κάρτες,
τοποθέτηση 30

εφεδρική λήψη φαξ 65

Η
ηχητικές εκποµπές 183

Θ
θύρα δοχείου µελανιού, θέση

11
θύρα φαξ, θέση 11
θύρες, προδιαγραφές 179

Κ
καθαρισµός

γυάλινη λωρίδα 128
δοχεία µελανιού 124
εξωτερική επιφάνεια 131
επαφές δοχείου µελανιού

125
λευκή λωρίδα 130
περιοχή ακροφυσίων

δοχείων µελανιού 127
σαρωτής 128

καλώδιο τηλεφώνου
αποτυχία ελέγχου σύνδεσης

στη σωστή θύρα 148
αποτυχία ελέγχου σωστού

τύπου 149
προέκταση 159

κανονική ποιότητα
αντιγραφής 44

κανονιστικός αριθµός
µοντέλου 190

Καρτέλα "Υπηρεσίες",
Εργαλειοθήκη (Windows)
82

Καρτέλα Device Services
(Υπηρεσίες συσκευής) 82

κάρτες
δίσκος που υποστηρίζουν

24
οδηγίες 23

κατακόρυφες λωρίδες στα
αντίγραφα, αντιµετώπιση
προβληµάτων 141

κατάργηση εγκατάστασης
λογισµικού
Mac OS 116
Windows 114

κατάσταση
αναλώσιµα 79
µηνύµατα 16

κείµενο
αντιµετώπιση

προβληµάτων 134, 137,
138

βελτίωση σε αντίγραφα 46
δεν είναι δυνατή η

επεξεργασία µετά τη
σάρωση, αντιµετώπιση
προβληµάτων 144

δεν είναι πλήρως
συµπληρωµένο στα
αντίγραφα 141

δυσανάγνωστη σάρωση
146

δυσανάγνωστο στα
αντίγραφα, αντιµετώπιση
προβληµάτων 141

εισαγωγή από τον πίνακα
ελέγχου 19

λείπει από τη σάρωση,
αντιµετώπιση
προβληµάτων 143

µουτζούρες στα
αντίγραφα 142

κενές σελίδες, αντιµετώπιση
προβληµάτων
αντιγραφή 140
εκτύπωση 133

Κέντρο λειτουργιών 17
Κέντρο λειτουργιών HP 17
κεφαλίδα, φαξ 71
κοινή χρήση 14
κοινή χρήση συσκευής

Mac OS 113
Windows 112

Ευρετήριο
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κοκκώδεις ή λευκές λωρίδες στα
αντίγραφα, αντιµετώπιση
προβληµάτων 142

κουκίδες ή ραβδώσεις,
αντιµετώπιση προβληµάτων
αντίγραφα 141

κουκίδες, αντιµετώπιση
προβληµάτων
σάρωση 146

κουµπί "Ενεργοποίηση" 13
κουµπί OK 13
κουµπιά γρήγορης κλήσης ενός

πατήµατος 13
κουµπιά, πίνακας ελέγχου 12
κύκλος λειτουργίας 179
κωδικός αναγνώρισης

συνδροµητή 71

Λ
Λ∆Σ. δείτε λειτουργία

διόρθωσης σφάλµατος
λείπουν γραµµές ή κουκίδες,

αντιµετώπιση
προβληµάτων 138

λειτουργία
αντιµετώπιση

προβληµάτων 132
λειτουργία ανεπιθύµητων

αριθµών φαξ 69
λειτουργία διόρθωσης

σφάλµατος 63
λειτουργία διόρθωσης

σφαλµάτων, φαξ 73
λευκές λωρίδες ή ραβδώσεις,

αντιµετώπιση προβληµάτων
αντίγραφα 141, 142
σαρώσεις 145

λευκές σελίδες, αντιµετώπιση
προβληµάτων
σάρωση 146

λευκή λωρίδα, καθαρισµός
130

λήψη φαξ
αντιµετώπιση

προβληµάτων 153, 156
αριθµός κτύπων πριν την

απάντηση 72
αυτόµατα 63
λειτουργία αυτόµατης

απάντησης 71
µη αυτόµατη 64
µπλοκάρισµα αριθµών 69

προώθηση 67
τηλεπαραλαβή 66

λογισµικό
εγγύηση 168
εγκατάσταση σε Mac OS

112
εγκατάσταση σε Windows

110
κατάργηση εγκατάστασης

από τα Windows 114
κατάργηση εγκατάστασης

από Mac OS 116
τύποι σύνδεσης 14
HP Photosmart 17
OCR 51

λογισµικό HP Photosmart
αποστολή σαρώσεων σε

προγράµµατα 50
λογισµικό Photosmart

αποστολή σαρώσεων σε
προγράµµατα 50

λοξές σελίδες, αντιµετώπιση
προβληµάτων
αντίγραφο 142
σάρωση 145

λοξές, αντιµετώπιση
προβληµάτων
εκτύπωση 139

λυχνίες, πίνακας ελέγχου 12

Μ
µαύρες και λευκές σελίδες

φαξ 53
µαύρες κουκίδες ή ραβδώσεις,

αντιµετώπιση προβληµάτων
αντίγραφα 141
σάρωση 146

µέγεθος
αντιµετώπιση προβληµάτων

αντιγραφής 141
σαρώσεις, αντιµετώπιση

προβληµάτων 146
µέγεθος χαρτιού

ρύθµιση αντιγραφής 42
µελάνι απλώνεται, αντιµετώπιση

προβληµάτων 136
Μενού "Αντιγραφή" 15
Μενού "Σάρωση" 15
Μενού "Φαξ" 15
µενού, πίνακας ελέγχου 15
µέσα εκτύπωσης

αµφίπλευρη εκτύπωση 38

αντιµετώπιση προβληµάτων
τροφοδοσίας 139

επιλογή 22
προδιαγραφές 24
τοποθέτηση µέσου

εκτύπωσης 25
υποστηριζόµενα µεγέθη

24
υποστηριζόµενα µεγέθη και

βάρη 24
Χωρητικότητα ADF 22
HP, παραγγελία 165

µέσα εκτύπωσης ειδικού
µεγέθους
οδηγίες 23

µέσο
εκτύπωση σε ειδικό µέσο

προσαρµοσµένου
µεγέθους 31

µέσο εκτύπωσης
λοξές σελίδες 139

µέσο προσαρµοσµένου
µεγέθους
εκτύπωση σε 31

µετά την περίοδο
υποστήριξης 172

µετάδοση φαξ
αποστολή 58

µεταφορά συσκευής 174
µη αυτόµατες εργασίες φαξ

λήψη 64
µη αυτόµατη αποστολή φαξ

αποστολή 54, 56
µηνύµατα για κρίσιµα

σφάλµατα 16
µηνύµατα σφάλµατος

αδύνατη η ενεργοποίηση του
αρχείου προέλευσης
TWAIN 144

πίνακας ελέγχου 16
µητρώο, φαξ

εκτύπωση 77
µνήµη

αποθήκευση φαξ 65
διαγραφή φαξ 66
επανεκτύπωση φαξ 66
προδιαγραφές 180

µόντεµ
κοινή µε φαξ και φωνητική

γραµµή (παράλληλα
τηλεφωνικά
συστήµατα) 97
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κοινή χρήση µε φαξ και
φωνητικό ταχυδροµείο
(παράλληλα τηλεφωνικά
συστήµατα) 107

κοινό µε φαξ (παράλληλα
τηλεφωνικά
συστήµατα) 94

κοινό µε φαξ και τηλεφωνητή
(παράλληλα τηλεφωνικά
συστήµατα) 103

µόντεµ τηλεφώνου
κοινή µε φωνητική γραµµή

(παράλληλα τηλεφωνικά
συστήµατα) 97

κοινή χρήση µε φαξ και
φωνητικό ταχυδροµείο
(παράλληλα τηλεφωνικά
συστήµατα) 107

κοινό µε φαξ (παράλληλα
τηλεφωνικά
συστήµατα) 94

κοινό µε φαξ και τηλεφωνητή
(παράλληλα τηλεφωνικά
συστήµατα) 103

µόντεµ υπολογιστή
κοινή µε φαξ και φωνητική

γραµµή (παράλληλα
τηλεφωνικά
συστήµατα) 97

κοινή χρήση µε φαξ και
φωνητικό ταχυδροµείο
(παράλληλα τηλεφωνικά
συστήµατα) 107

κοινό µε φαξ (παράλληλα
τηλεφωνικά
συστήµατα) 94

κοινό µε φαξ και τηλεφωνητή
(παράλληλα τηλεφωνικά
συστήµατα) 103

µπλοκαρισµένοι αριθµοί φαξ
ρύθµιση 69

Ο
οδηγός έναρξης χρήσης 9
οµάδες, γρήγορη κλήση

ρύθµιση 33

Π
παλµική κλήση 73
παρακολούθηση κλήσης 56,

58

παράλληλα τηλεφωνικά
συστήµατα
ρύθµιση διακριτού ήχου

κλήσης 90
ρύθµιση κοινής γραµµής

92
ρύθµιση µόντεµ 94, 97
ρύθµιση µόντεµ και

τηλεφωνητή 103
ρύθµιση µόντεµ και

φωνητικό ταχυδροµείο
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(παράλληλα τηλεφωνικά
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(παράλληλα τηλεφωνικά
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συστήµατα) 90
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συστήµατα) 101, 103
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τηλεφωνικά συστήµατα
84

φωνητικό ταχυδροµείο
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συστήµατα) 93
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Windows 110
ρυθµός baud 74

Σ
σάρωση
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προβληµάτων 142
από πρόγραµµα συµβατό

µε TWAIN ή WIA 50

από τον πίνακα ελέγχου
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αποστολή σε πρόγραµµα
49

αργή 143
επεξεργασία εικόνων 51
κουµπί 'Σάρωση σε' 13
µηνύµατα σφάλµατος 144
ποιότητα 145
προδιαγραφές σάρωσης
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ρυθµίσεις για 52
OCR 51

σαρωτής
καθαρισµός 128

σειριακά τηλεφωνικά συστήµατα
τύποι ρύθµισης 84
χώρες/περιοχές µε 84
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αντίγραφα 141
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45
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σύνδεση USB
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ρύθµιση Windows 110
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λωρίδας 130
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συστήµατα 90
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ταχύτητα

αντιγραφή 44
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χαρτί A4 26
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προδιαγραφές 182
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γραµµατοσειρές 179
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ηλεκτρονική 169
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αναφορές επιβεβαίωσης
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αναφορές σφαλµάτων 77
αντίθεση 62
αντιµετώπιση

προβληµάτων 146
αντιµετώπιση προβληµάτων

τηλεφωνητών 159
αποστολή 53
αποστολή φαξ σε πολλούς

παραλήπτες 58
αποστολή, αντιµετώπιση

προβληµάτων 155, 158
αποτυχία ελέγχου 147
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απάντηση 72
αυτόµατη απάντηση 71
γραµµή ISDN, ρύθµιση
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διαγραφή από τη µνήµη
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διακριτός ήχος κλήσης,
αλλαγή συνδυασµού
κτύπων 72

εισαγωγή κειµένου και
συµβόλων 19

έλεγχος κατάστασης
γραµµής, αποτυχία 152

έλεγχος πρίζας, αποτυχία
148

έλεγχος ρύθµισης 75
έλεγχος σύνδεσης καλωδίου

τηλεφώνου, αποτυχία
148

έλεγχος τόνου κλήσης,
αποτυχία 151

έλεγχος τύπου καλωδίου
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149

επανεκτύπωση 66
επιλογές επανάκλησης 73
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κεφαλίδα 71
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λειτουργία απάντησης 12,
71

λειτουργία διόρθωσης
σφάλµατος 63

λειτουργία διόρθωσης
σφαλµάτων 73

λήψη 63
λήψη, αντιµετώπιση

προβληµάτων 153
µέγεθος χαρτιού 68
µη αυτόµατη λήψη 64
µητρώο, εκτύπωση 77
µόντεµ και τηλεφωνητής,
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συστήµατα) 103

µόντεµ και φωνητική
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συστήµατα) 97

µόντεµ υπολογιστή και
φωνητικό ταχυδροµείο,
κοινή χρήση µε
(παράλληλα τηλεφωνικά
συστήµατα) 107

µόντεµ, κοινό µε
(παράλληλα τηλεφωνικά
συστήµατα) 94

µπλοκάρισµα αριθµών 69
ξεχωριστή γραµµή φαξ

(παράλληλα τηλεφωνικά
συστήµατα) 88

οµάδες γρήγορης κλήσης,
ρύθµιση 33

παρακολούθηση κλήσης
56, 58

παράλληλα τηλεφωνικά
συστήµατα 84

παύση 19
πιο ανοιχτό ή πιο σκούρο

62
πιο σκούρο ή πιο ανοιχτό

62
προγραµµατισµός 57
προδιαγραφές 181
προεπιλεγµένες

ρυθµίσεις 62
προώθηση 67
ρυθµίσεις 60
ρυθµίσεις, αλλαγή 71
ρύθµιση 83
ρύθµιση διακριτού ήχου

κλήσης (παράλληλα

τηλεφωνικά
συστήµατα) 90

ρύθµιση κοινής γραµµής
τηλεφώνου (παράλληλα
τηλεφωνικά
συστήµατα) 92

σµίκρυνση 68
σύστηµα PBX, ρύθµιση

(παράλληλα τηλεφωνικά
συστήµατα) 90

ταχύτητα 74
τηλεπαραλαβή για λήψη

66
τηλεφωνητής και µόντεµ,

κοινά µε (παράλληλα
τηλεφωνικά
συστήµατα) 103

τηλεφωνητής, ρύθµιση
(παράλληλα τηλεφωνικά
συστήµατα) 101

τύποι ρύθµισης 84
τύπος κλήσης, ρύθµιση 73
υπερβολικό κοντό καλώδιο

τηλεφώνου 159
φωνητικό ταχυδροµείο,

ρύθµιση (παράλληλα
τηλεφωνικά
συστήµατα) 93

φωτογραφίες 60
DSL, ρύθµιση (παράλληλα

τηλεφωνικά
συστήµατα) 88

Internet, µέσω 74
send, αντιµετώπιση

προβληµάτων 153
φωνητικό ταχυδροµείο

ρύθµιση µε φαξ (παράλληλα
τηλεφωνικά
συστήµατα) 93

ρύθµιση µε φαξ και µόντεµ
υπολογιστή (παράλληλα
τηλεφωνικά
συστήµατα) 107

φωτεινή ένδειξη προσοχής 12
φωτογραφίες

βελτίωση αντιγράφων 47
επεξεργασία σαρώσεων

51
φαξ 60

φωτογραφικό µέσο
οδηγίες 23

φωτογραφικό χαρτί
αντιγραφή 43
τοποθέτηση 27

φωτογραφικό χαρτί 10 x 15 εκ
τοποθέτηση 27

φωτογραφικό χαρτί 10 x 15
ιντσών
αντιγραφή 42

φωτογραφικό χαρτί 4 x 6 ίντσες
αντιγραφή 42

φωτογραφικό χαρτί 4 x 6 ιντσών,
τοποθέτηση 27

Χ
χαρτί

εµπλοκές 161, 163
µέγεθος, ρύθµιση για φαξ

68
συνιστώµενοι τύποι

αντιγραφής 43
legal σε letter, αντιγραφή

45
χαρτί A4, τοποθέτηση 26
χαρτί legal

αντιγραφή 42
τοποθέτηση 26

χαρτί letter
αντιγραφή 43
τοποθέτηση 26

χρονική περίοδος τηλεφωνικής
υποστήριξης
χρονική περίοδος

υποστήριξης 170
χρώµα

αντίγραφα 47
χρώµατα

ανακατεµένα 138
αντιµετώπιση

προβληµάτων 138
ασπρόµαυρες σελίδες,

αντιµετώπιση
προβληµάτων 137

αχνά ή θαµπά 137
λάθος 137

χωρητικότητα
δίσκοι 24
ADF 22
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A
ADF (αυτόµατος τροφοδότης

εγγράφων)
υποστηριζόµενα µεγέθη

µέσων 24
χωρητικότητα 22

ADSL, ρύθµιση φαξ µε
παράλληλα τηλεφωνικά

συστήµατα 88

C
customer support

Korea 173

D
Declaration of Conformity

(DOC) 191
DOC 191
DSL, ρύθµιση φαξ µε

παράλληλα τηλεφωνικά
συστήµατα 88

F
fax

λήψη, αντιµετώπιση
προβληµάτων 156

FoIP 74

H
HP Photosmart Studio

αποστολή σαρώσεων σε
προγράµµατα 50

HP Printer Utility (Mac OS)
άνοιγµα 82
καρτέλες 83
ρυθµίσεις διαχειριστή 80

I
Internet

φαξ, µε χρήση 74

M
Mac OS

απαιτήσεις συστήµατος
180

εγκατάσταση λογισµικού
113

εκτύπωση σε µέσα ειδικού ή
προσαρµοσµένου
µεγέθους 32

κατάργηση εγκατάστασης
λογισµικού 116

κοινή χρήση συσκευής
113

ρυθµίσεις εκτύπωσης 38
HP Photosmart Studio 17
HP Printer Utility 82

O
OCR

αντιµετώπιση
προβληµάτων 144

επεξεργασία σαρωµένου
εγγράφου 51

P
Photosmart Studio

αποστολή σαρώσεων σε
προγράµµατα 50

print
ρυθµίσεις 37

R
readme 9

T
TWAIN

αδύνατη η ενεργοποίηση του
αρχείου προέλευσης
144

σάρωση από 50

W
WIA (Windows Image

Application), σάρωση από
50

Windows
αµφίπλευρη εκτύπωση 39
απαιτήσεις συστήµατος

180
εγκατάσταση λογισµικού

110
εκτύπωση σε µέσα ειδικού ή

προσαρµοσµένου
µεγέθους 32

κατάργηση εγκατάστασης
λογισµικού 114

Κέντρο λειτουργιών HP 17
κοινή χρήση συσκευής

112

λογισµικό HP Photosmart
17

ρυθµίσεις εκτύπωσης 37
Windows Image Application

(WIA), σάρωση από 50
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