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Ασφάλεια φορέα

Έγχρωμα εικονίδια

 Ξεκινήστε εδώ 
 HP Photosmart C5300 
All-in-One series 

 Μην συνδέσετε το καλώδιο USB 
έως ότου σας ζητηθεί στο βήμα 9 

 CD Εγκατάστασης  Καλώδιο Τροφοδοσίας 

 Βασικός Οδηγός 

*
 Φωτογραφικό 
χαρτί 4 X 6 

* Εκτυπώσιμο CD * Καλώδιο USB 

 *Ενδέχεται να περιλαμβάνονται 

 Δοχεία έγχρωμης 
μελάνης 

 Κεφαλή 
Εκτύπωσης 

α.  Αφαιρέστε όλες 
τις προστατευτικές 
ταινίες από τη 
συσκευή. Ρυθμίστε 
την οθόνη και 
αφαιρέστε την 
αυτοκόλλητη 
μεμβράνη 
προστασίας. 

 Αφαίρεση των υλικών συσκευασίας 

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

α.  Συνδέστε 
το καλώδιο 
τροφοδοσίας και 
το τροφοδοτικό. 

β.  Πατήστε το 
κουμπί  για να 
ενεργοποιήσετε 
τη συσκευή 
HP All-in-One. 

γ.  Εάν σας ζητηθεί, 
επιλέξτε γλώσσα 
και χώρα/περιοχή. 

 Σύνδεση με παροχή ρεύματος 

α.  Ανοίξτε τη θύρα 
εισόδου του 
δοχείου μελάνης. 

 Εγκαταστήστε την κεφαλή εκτύπωσης 

β.  Σηκώστε σταθερά 
την ασφάλεια 
γκρίζου χρώματος, 
όπως φαίνεται 
στο σχήμα. 

γ.  Αφαιρέστε την 
κεφαλή εκτύπωσης 
από τη συσκευασία. 
  Μην αγγίξετε  τις 
επαφές χάλκινου 
χρώματος. 
  Μην ξύσετε  τις 
επαφές πάνω στην 
εκτυπωτή ή σε άλλη 
επιφάνεια. 

ε.  Κρατήστε την 
κεφαλή εκτύπωσης 
σε όρθια θέση, 
όπως φαίνεται 
στο σχήμα. 

στ.  Τοποθετήστε την 
κεφαλή εκτύπωσης 
μέσα στη συσκευή, 
ώστε οι μωβ 
και οι πράσινες 
επαφές της 
κεφαλής να είναι 
ευθυγραμμισμένες 
με τις μωβ και 
πράσινες επαφές 
της συσκευής. 

ζ.  Κατεβάστε αργά 
την ασφάλεια. 

 Εγκατάσταση των δοχείων 
μελάνης 

α.  Αφαιρέστε 
το πλαστικό 
περιτύλιγμα 
τραβώντας 
την πορτοκαλί 
προεξοχή. 

β.  Γυρίστε το 
πορτοκαλί 
καπάκι για να 
το αφαιρέσετε. 

γ.  Αναποδογυρίστε 
το δοχείο μελάνης, 
τοποθετήστε το 
στην κατάλληλη 
θύρα υποδοχής 
και, στη συνέχεια, 
πιέστε το προς 
τα κάτω για να 
τοποθετηθεί σωστά 
στη θέση του μέχρι 
να ακουστεί ο 
χαρακτηριστικός 
ήχος κλικ. 

στ.  Κλείστε τη θύρα 
πρόσβασης των 
δοχείων μελάνης. 
 Θα ξεκινήσει 
η διαδικασία 
προετοιμασίας, 
η οποία διαρκεί 
περίπου 6 λεπτά. 
Θα ακούσετε 
τη συσκευή 
να αναπαράγει 
κάποιους 
χαρακτηριστικούς 
ήχους. 

 Καθώς προχωρά η διαδικασία προετοιμασίας, 
προχωρήστε στο επόμενο βήμα που είναι η φόρτωση 
του χαρτιού. 

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

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:  Θα πρέπει πρώτα να ολοκληρώσετε 
το βήμα 5α πριν εγκαταστήσετε τα δοχεία μελάνης. 

α.  Ανασηκώστε το 
δίσκο εξόδου. 

 Φόρτωση χαρτιού 

β.  Σύρετε τον οδηγό 
πλάτους χαρτιού 
προς τα αριστερά. 

γ.  Εισάγετε  απλό 
λευκό χαρτί  στον 
κύριο δίσκο 
και σύρετε το 
φωτογραφικό χαρτί 
περνώντας το μέσα 
από τους οδηγούς 
χαρτιού.  

ε.  Κατεβάστε το 
δίσκο εξόδου 
και πατήστε  OK . 

 Φόρτωση φωτογραφικού χαρτιού 
α.  Ανασηκώστε το 
καπάκι του δίσκου 
φωτογραφιών. 

β.  Φορτώστε το 
φωτογραφικό χαρτί 
με την  γυαλιστερή 
επιφάνεια 
στραμμένη προς 
τα κάτω  μέσα στο 
δίσκο φωτογραφιών. 
Σύρετε το 
φωτογραφικό χαρτί 
περνώντας το μέσα 
από τους οδηγούς 
χαρτιού. 

γ.  Κατεβάστε το 
κάλυμμα του δίσκου 
φωτογραφιών έως 
ότου κλείσει τελείως. 

ε.  Τραβήξτε προς 
τα έξω την 
προέκταση δίσκου 
και ανασηκώστε την 
ασφάλεια χαρτιού. 

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

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

 Περιεχόμενα Συσκευασίας 
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 Εγκατάσταση του λογισμικού - Windows 

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Μη συνδέσετε το καλώδιο USB έως ότου 
αυτό σας ζητηθεί. 
α.  Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας, συνδεθείτε, 
εφόσον αυτό είναι απαραίτητο, και στη συνέχεια 
περιμένετε να εμφανιστεί η επιφάνεια εργασίας. 
Εισάγετε το δίσκο CD και ακολουθήστε τις οδηγίες που 
θα εμφανιστούν 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:  Εάν δεν συμπεριλαμβάνεται κάποιο 
καλώδιο USB, αγοράστε το ξεχωριστά. 
β.  Όταν εμφανιστεί η ερώτηση για τη σύνδεση USB, 
συνδέστε το καλώδιο USB στην αντίστοιχη θύρα 
που βρίσκεται στο πίσω μέρος του HP All-in-One 
και, στη συνέχεια, σε οποιαδήποτε θύρα USB του 
υπολογιστή. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για 
να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του λογισμικού. 

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:  Εάν δεν συμπεριλαμβάνεται κάποιο 
καλώδιο USB, αγοράστε το ξεχωριστά. 
α.  Συνδέστε το καλώδιο USB στην αντίστοιχη θύρα που 
βρίσκεται στο πίσω μέρος του HP All-in-One και, στη 
συνέχεια, σε οποιαδήποτε θύρα USB του υπολογιστή. 

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

 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται 
στην οθόνη. 

ε.  Ολοκληρώστε τα βήματα της οθόνης του  Βοηθητικό 
πρόγραμμα ρυθμίσεων . 

 Εξερεύνηση των λειτουργιών 
 Αφού εγκαταστήσατε το πρόγραμμα λογισμικού HP 
Photosmart στον υπολογιστή, μπορείτε να δοκιμάσετε 
μερικές από τις λειτουργίες του HP All-in-One. 

 Εκτύπωση φωτογραφίας από κάρτα μνήμης 

 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 CD του HP All-in-One. 

  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 έπειτα τοποθετήστε ξανά το CD του 
HP All-in-One. 

  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 μη τροφοδοτούμενο διανομέα (hub) USB. 

 Εγκατάσταση του λογισμικού - Mac 

 Θέλετε να μάθετε περισσότερα; 
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  Windows:  Το Κέντρο λειτουργιών HP παρέχει άνετη 
πρόσβαση σε πολλές δυνατότητες της συσκευής 
και του λογισμικού HP που διαθέτετε, στις οποίες 
συμπεριλαμβάνονται η κατάσταση συσκευής, ρυθμίσεις, 
παραγγελία προμηθειών και βοήθεια. 

 Χρήση λογισμικού HP 

  Mac:  Το HP Photosmart Studio σας δίνει τη δυνατότητα 
να οργανώσετε, να διαχειριστείτε και να επεξεργαστείτε τις 
εικόνες και τα βίντεό σας. 

γ.  Όταν εμφανιστεί 
το μενού 
Φωτογραφιών στην 
έγχρωμη οθόνη 
γραφικών, πατήστε 
 OK  για να επιλέξετε 
 Προβολή . 

ε.  Πατήστε τα πλήκτρα 
με τα βέλη για 
να προβάλετε 
την φωτογραφία 
που θέλετε και, 
στη συνέχεια, 
πατήστε  OK  για 
να εμφανίσετε 
την επιλεγμένη 
φωτογραφία. 

στ.  Πατήστε  Εκτύπωση 
Φωτογραφιών  για 
να εμφανιστούν 
οι αντίστοιχες 
διαθέσιμες 
επιλογές. 

ζ.  Πατήστε  OK  για 
προεπισκόπηση 
της επιλεγμένης 
φωτογραφίας. 
 Πατήστε  OK  για 
εκτύπωση της 
φωτογραφίας. 

g.

β.  Εισάγετε την κάρτα 
μνήμης από τη 
φωτογραφική 
σας μηχανή στην 
κατάλληλη θύρα 
κάρτας μνήμης του 
HP All-in-One. 

α.  Εάν δεν το 
έχετε φροντίσει 
ακόμα, φορτώστε 
φωτογραφικό 
χαρτί στο δίσκο 
φωτογραφιών. 
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