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Ασφάλεια φορέα

Έγχρωμα εικονίδια

 Ξεκινήστε εδώ 
 HP Photosmart D5400 series 

 Μην συνδέετε το καλώδιο USB 
μέχρι να σας ζητηθεί στο βήμα 9 

 Εγκατάσταση του CD  Καλώδιο τροφοδοσίας 

 Βασικός οδηγός 

*
 Φωτογραφικό 
χαρτί 4 x 6 

 Εκτυπώσιμο CD  Καλώδιο USB 

 *Ενδέχεται να περιλαμβάνονται 

 Δοχείο έγχρωμης μελάνης 

 Κεφαλή εκτύπωσης 

α.  Αφαιρέστε πλήρως 
την ταινία από τη 
συσκευή. Αφαιρέστε 
την προστατευτική 
μεμβράνη από 
την οθόνη. 

 Αφαίρεση συσκευασίας 

β.  Ανοίξτε τη συσκευή 
και αφαιρέστε 
όλα τα υλικά 
συσκευασίας από 
το εσωτερικό της. 

α.  Συνδέστε 
το καλώδιο 
τροφοδοσίας και 
το τροφοδοτικό. 

β.  Πατήστε  για 
να ενεργοποιήσετε 
τη συσκευή. 

γ.  Αν σας ζητηθεί, 
επιλέξτε τη 
γλώσσα και τη 
χώρα/περιοχή. 

 Σύνδεση στην παροχή ρεύματος 

α.  Ανοίξτε τη θύρα 
πρόσβασης στο 
δοχείο μελάνης. 

 Εγκαταστήστε την κεφαλή εκτύπωσης 

β.  Σηκώστε σταθερά 
τη γκρι ασφάλεια, 
όπως υποδεικνύεται. 

γ.  Αφαιρέστε την 
κεφαλή εκτύπωσης 
από τη συσκευασία. 
  Μην αγγίζετε  τις 
επαφές χάλκινου 
χρώματος. 
  Μην γρατζουνάτε  
τις επαφές στον 
εκτυπωτή ή σε άλλη 
επιφάνεια. 

δ.  Κρατήστε την 
κεφαλή εκτύπωσης 
σε όρθια θέση, 
όπως υποδεικνύεται. 

ε.  Τοποθετήστε την 
κεφαλή εκτύπωσης 
στη συσκευή. 

στ.  Κατεβάστε αργά      
την ασφάλεια. 

 Εγκαταστήστε τα δοχεία μελάνης 

α.  Αφαιρέστε 
το πλαστικό 
περιτύλιγμα 
τραβώντας 
την πορτοκαλί 
προεξοχή. 

β.  Περιστρέψτε 
το πορτοκαλί 
καπάκι μέχρι 
να απασφαλίσει. 

γ.  Γυρίστε το δοχείο 
μελάνης, σύρετέ 
το στην κατάλληλη 
θύρα και στη 
συνέχεια πιέστε 
προς τα κάτω 
μέχρι να ασφαλίσει 
στη θέση του. 

ε.  Κλείστε τη θύρα 
πρόσβασης δοχείου 
μελάνης. 
 Η διαδικασία 
προετοιμασίας 
εγκατάστασης 
ξεκινά και θα 
διαρκέσει περίπου 
6 λεπτά. Η συσκευή 
θα αρχίσει να κάνει 
θόρυβο. 

στ.  Προχωρήστε 
στο επόμενο 
βήμα για να 
τοποθετήσετε το 
χαρτί. 

 Ενώ η διαδικασία προετοιμασίας εγκατάστασης 
βρίσκεται σε εξέλιξη, προχωρήστε στο επόμενο βήμα 
για να τοποθετήσετε το χαρτί. 

δ.  Επαναλάβετε τα 
βήματα α, β και 
γ για όλα τα δοχεία 
μελάνης. 

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:  Πρέπει να ολοκληρώσετε το βήμα 5α πριν 
από την εγκατάσταση των δοχείων μελάνης. 

α.  Ανασηκώστε το 
δίσκο εξόδου. 

 Τοποθέτηση χαρτιού 

β.  Σύρετε τον οδηγό 
πλάτους χαρτιού 
προς τα αριστερά. 

γ.  Τοποθετήστε  απλό 
λευκό χαρτί  στο 
βασικό δίσκο 
και σύρετε τους 
οδηγούς χαρτιού 
προς το χαρτί.  

δ.  Κατεβάστε το 
δίσκο εξόδου 
και πατήστε  OK . 

 Τοποθέτηση φωτογραφικού χαρτιού 

α.  Ανασηκώστε 
το κάλυμμα 
του δίσκου 
φωτογραφιών. 

β.  Τοποθετήστε 
φωτογραφικό χαρτί 
με τη  γυαλιστερή 
πλευρά προς τα 
κάτω  στο δίσκο 
φωτογραφιών. 
Σύρετε τους οδηγούς 
χαρτιού προς το 
φωτογραφικό χαρτί. 

γ.  Κατεβάστε 
το κάλυμμα 
του δίσκου 
φωτογραφιών μέχρι 
να κλείσει πλήρως. 

δ.  Τραβήξτε την 
προέκταση του 
δίσκου προς τα 
έξω και ανασηκώστε 
το εξάρτημα 
συγκράτησης 
χαρτιού. 

 Εκτύπωση σελίδας ευθυγράμμισης 
α.  Αφού τοποθετήσετε 
το χαρτί στο 
δίσκο, πατήστε το 
κουμπί  OK  και, στη 
συνέχεια, περιμένετε 
λίγα λεπτά μέχρι να 
εκτυπωθεί η σελίδα 
ευθυγράμμισης. 

β.  Όταν η σελίδα 
εκτυπωθεί, 
η ευθυγράμμιση 
έχει ολοκληρωθεί. 
Πατήστε το 
κουμπί  OK . 

 Περιεχόμενο συσκευασίας 
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 Εγκατάσταση λογισμικού - Για Windows 

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Μην συνδέετε το καλώδιο USB, μέχρι 
να σας ητηθεί. 
α.  Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας, συνδεθείτε αν 
χρειάζεται και, στη συνέχεια, περιμένετε μέχρι να 
εμφανιστεί η επιφάνεια εργασίας. Τοποθετήστε το CD και 
ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. 
  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:  Εάν δεν εμφανιστεί η οθόνη εκκίνησης, 
κάντε διπλό κλικ στο φάκελο  Ο υπολογιστής μου , διπλό 
κλικ στο εικονίδιο του  CD-ROM  με το λογότυπο HP και, 
στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο  setup.exe . 

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:  Αγοράστε ένα καλώδιο USB, αν δεν 
περιλαμβάνεται στη συσκευασία. 
β.  Μόλις εμφανιστεί το μήνυμα USB, συνδέστε το καλώδιο 

USB στη θύρα που βρίσκεται στο πίσω μέρος της 
συσκευής HP και, στη συνέχεια, σε οποιαδήποτε θύρα 
USB του υπολογιστή σας. Ακολουθήστε τις οδηγίες 
που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την 
εγκατάσταση του λογισμικού. 

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:  Αγοράστε ένα καλώδιο USB, αν δεν 
περιλαμβάνεται στη συσκευασία. 
α.  Συνδέστε το καλώδιο USB στη θύρα που βρίσκεται 
στο πίσω μέρος της συσκευής HP και, στη συνέχεια, 
σε οποιαδήποτε θύρα USB του υπολογιστή σας. 

β.  Τοποθετήστε το CD. 
γ.  Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο  HP Installer . 

 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται 
στην οθόνη. 

δ.  Ολοκληρώστε την οθόνη  Setup Assistant (Βοηθητικό 
πρόγραμμα εγκατάστασης).  

 Εξερευνήστε τις λειτουργίες 
 Αφού εγκαταστήσατε το πρόγραμμα λογισμικού HP 
Photosmart στον υπολογιστή σας, μπορείτε να δοκιμάσετε 
μία από τις λειτουργίες της συσκευής HP. 

 Εκτύπωση μιας φωτογραφίας από την 
κάρτα μνήμης 

γ.  Πατήστε τα βέλη 
για να προβάλετε  
τη φωτογραφία 
που επιθυμείτε 
και, στη συνέχεια, 
πατήστε  OK . 

δ.  Πατήστε το 
κουμπί  Εκτύπωση 
φωτογραφίας  που 
βρίσκεται στον 
πίνακα ελέγχου 
για να εκτυπωθεί 
η φωτογραφία. 

β.  Τοποθετήστε την 
κάρτα μνήμης της 
κάμεράς σας στην 
κατάλληλη θύρα 
κάρτας μνήμης στη 
συσκευή HP. 

α.  Αν δεν το έχετε ήδη 
κάνει, τοποθετήστε 
φωτογραφικό 
χαρτί στο δίσκο 
φωτογραφιών. 

 Αντιμετώπιση προβλημάτων 

  Πρόβλημα:  (για Windows) Εμφανίζεται η οθόνη 
“Προσθήκη υλικού” της Microsoft. 
  Ενέργεια:  Επιλέξτε ακύρωση σε όλες τις οθόνες. 
Αποσυνδέστε το καλώδιο USB και, στη συνέχεια, 
τοποθετήστε το πράσινο CD λογισμικού του HP. 

  Πρόβλημα:  (Μόνο για Windows) Δεν εμφανίστηκε η 
οθόνη που σας ζητά να συνδέσετε το καλώδιο USB. 
  Ενέργεια:  Επιλέξτε ακύρωση σε όλες τις οθόνες. 
Αφαιρέστε και, στη συνέχεια, τοποθετήστε ξανά το 
πράσινο CD λογισμικού του HP. 

  Πρόβλημα:  (Μόνο για Windows) Εμφανίζεται η οθόνη 
 Η εγκατάσταση της συσκευής δεν ολοκληρώθηκε . 
  Ενέργεια:  Αποσυνδέστε τη συσκευή και συνδέστε την 
ξανά. Ελέγξτε όλες τις συνδέσεις. Βεβαιωθείτε ότι το 
καλώδιο USB είναι συνδεδεμένο στον υπολογιστή. 
Μην συνδέετε το καλώδιο USB σε πληκτρολόγιο 
ή σε διανομέα USB που δεν τροφοδοτείται με ρεύμα. 

 Εγκατάσταση λογισμικού - Για Mac 

 Χρειάζεστε περισσότερες 
πληροφορίες? 

www.hp.com

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

  Για Windows:  Το κέντρο λειτουργιών HP παρέχει εύκολη 
πρόσβαση σε πολλές λειτουργίες της συσκευής και του 
λογισμικού HP, όπως στην κατάσταση της συσκευής, τις 
ρυθμίσεις, την παραγγελία αναλώσιμων και τη βοήθεια. 

 Χρήση λογισμικού HP 

  Για Mac:  Το HP Photosmart Studio σας επιτρέπει 
να οργανώνετε, να διαχειρίζεστε και να επεξεργάζεστε 
τις εικόνες και τα βίντεο. 

Printed in [country]


