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1 Βοήθεια HP Photosmart B010 series
Για πληροφορίες σχετικά µε το HP Photosmart, δείτε:

• Γνωριµία µε το HP Photosmart στη σελίδα 5
• Πώς µπορώ να; στη σελίδα 7
• Εκτύπωση στη σελίδα 9
• Αντιγραφή και σάρωση στη σελίδα 13
• Εργασία µε δοχεία µελάνης στη σελίδα 17
• Τεχνικές πληροφορίες στη σελίδα 27
• Τηλεφωνική υποστήριξη της HP στη σελίδα 25
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2 Γνωριµία µε το HP Photosmart
• Εξαρτήµατα του εκτυπωτή
• Λειτουργίες πίνακα ελέγχου

Εξαρτήµατα του εκτυπωτή
• Μπροστινή και επάνω όψη του HP Photosmart

1 Οθόνη

2 Πίνακας ελέγχου

3 Κουµπί ενεργοποίησης

4 ∆ίσκος χαρτιού

5 Επέκταση δίσκου χαρτιού (αναφέρεται και ως "επέκταση δίσκου")

6 Γυάλινη επιφάνεια

7 Πίσω όψη καλύµµατος

8 Κάλυµµα

9 Θύρα κασέτας

10 Περιοχή πρόσβασης δοχείων

11 Θέση αριθµού µοντέλου

12 Εξάρτηµα κεφαλής εκτύπωσης

• Πίσω όψη του HP Photosmart

Γνωριµία µε το HP Photosmart 5
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13 Πίσω θύρα

14 Πίσω θύρα USB

15 Σύνδεση τροφοδοσίας (Χρησιµοποιείτε τη συσκευή µόνο µε το τροφοδοτικό που παρέχεται από την HP).

Λειτουργίες πίνακα ελέγχου
Λειτουργίες πίνακα ελέγχου

1 Πίσω: Επιστρέφει στην προηγούµενη οθόνη.

2 Άκυρο: ∆ιακόπτει την τρέχουσα λειτουργία, επαναφέρει τις προεπιλεγµένες ρυθµίσεις.

3 Setup (Ρύθµιση): Ανοίγει το µενού Setup (Ρύθµιση) από όπου µπορείτε να εκτυπώσετε την αναφορά κατάστασης και να
ορίσετε γλώσσα και περιοχή.

4 Quick Forms (Γρήγορες φόρµες): Από την Αρχική οθόνη, ανοίγει το µενού Quick Forms (Γρήγορες φόρµες). Όταν
προβάλλονται οθόνες εκτός της Αρχικής, πραγµατοποιεί επιλογές που σχετίζονται µε την τρέχουσα οθόνη.

5 Σάρωση: Από την Αρχική οθόνη εκκινεί τη σάρωση του λογισµικού HP, βάσει του υπολογιστή που είναι συνδεδεµένος µε
τον εκτυπωτή. Όταν προβάλλονται οθόνες εκτός της Αρχικής, πραγµατοποιεί επιλογές που σχετίζονται µε την τρέχουσα
οθόνη.

6 Αντιγραφή: Από την Αρχική οθόνη, ανοίγει το µενού Αντιγραφή. Όταν προβάλλονται οθόνες εκτός της Αρχικής,
πραγµατοποιεί επιλογές που σχετίζονται µε την τρέχουσα οθόνη.
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3 Πώς µπορώ να;
Η ενότητα αυτή περιέχει συνδέσµους σε εργασίες που εκτελούνται συχνά, όπως η εκτύπωση φωτογραφιών, η
σάρωση και η δηµιουργία αντιγράφων.

• Σάρωση σε υπολογιστή στη σελίδα 13 • Αντικατάσταση των δοχείων στη σελίδα 18

• Αντιγραφή κειµένου ή µεικτών εγγράφων στη σελίδα 14 • Τοποθέτηση µέσου εκτύπωσης στη σελίδα 23

• Αποκαταστήστε την εµπλοκή χαρτιού από την πίσω θύρα
πρόσβασης στη σελίδα 26

• Λάβετε περισσότερη βοήθεια στη σελίδα 25
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4 Εκτύπωση

Εκτύπωση εγγράφων στη σελίδα 9

Εκτύπωση φωτογραφιών στη σελίδα 10

Εκτύπωση φακέλων στη σελίδα 11

Σχετικά θέµατα
• Τοποθέτηση µέσου εκτύπωσης στη σελίδα 23

Συµβουλές για επιτυχηµένη εκτύπωση στη σελίδα 11

Εκτύπωση εγγράφων
Οι περισσότερες ρυθµίσεις εκτύπωσης καθορίζονται από την εφαρµογή λογισµικού. Η µη αυτόµατη αλλαγή των
ρυθµίσεων είναι απαραίτητη µόνο όταν αλλάζετε την ποιότητα εκτύπωσης, όταν εκτυπώνετε σε χαρτί συγκεκριµένου
τύπου ή σε φιλµ διαφανειών ή όταν χρησιµοποιείτε ειδικές λειτουργίες.

Για εκτύπωση από εφαρµογή λογισµικού
1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο χαρτιού.
2. Στο µενού Αρχείο στην εφαρµογή λογισµικού, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση.
3. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι ο επιλεγµένος εκτυπωτής.
4. Εάν θέλετε να αλλάξετε κάποιες ρυθµίσεις, κάντε κλικ στο κουµπί που ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες.

Ανάλογα µε την εφαρµογή λογισµικού που χρησιµοποιείτε, το συγκεκριµένο κουµπί µπορεί να ονοµάζεται
Ιδιότητες, Επιλογές, Ρύθµιση εκτυπωτή, Εκτυπωτής ή Προτιµήσεις.

Σηµείωση Κατά την εκτύπωση φωτογραφιών, πρέπει να ενεργοποιήσετε επιλογές για το συγκεκριµένο
τύπο φωτογραφικού χαρτιού και για τη βελτίωση της φωτογραφίας.

5. Ενεργοποιήστε τις κατάλληλες επιλογές για την εργασία εκτύπωσης χρησιµοποιώντας τις λειτουργίες που είναι
διαθέσιµες στις καρτέλες Για προχωρηµένους, Συντοµεύσεις εκτύπωσης, Λειτουργίες και Χρώµα .

Συµβουλή Μπορείτε εύκολα να ορίσετε τις κατάλληλες επιλογές για την εργασία εκτύπωσης επιλέγοντας
µία από τις προκαθορισµένες εργασίες εκτύπωσης από την καρτέλα Συντοµεύσεις εκτύπωσης. Κάντε κλικ
σε έναν τύπο εργασίας εκτύπωσης στη λίστα Συντοµεύσεις εκτύπωσης. Οι προεπιλεγµένες ρυθµίσεις για
αυτόν τον τύπο εργασίας εκτύπωσης έχουν οριστεί και συνοψίζονται στην καρτέλα Συντοµεύσεις
εκτύπωσης. Εάν χρειάζεται, µπορείτε να προσαρµόσετε τις ρυθµίσεις εδώ και να αποθηκεύσετε τις
προσαρµοσµένες ρυθµίσεις ως νέα συντόµευση εκτύπωσης. Για να αποθηκεύσετε µια προσαρµοσµένη
συντόµευση εκτύπωσης, επιλέξτε τη συντόµευση και κάντε κλικ στο Αποθήκευση ως. Για να διαγράψετε
µια συντόµευση, επιλέξτε τη συντόµευση και κάντε κλικ στο ∆ιαγραφή.

6. Κάντε κλικ στο OK για να κλείσετε το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες.
7. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση ή OK για να ξεκινήσετε την εκτύπωση.

Σχετικά θέµατα
• Τοποθέτηση µέσου εκτύπωσης στη σελίδα 23

Συµβουλές για επιτυχηµένη εκτύπωση στη σελίδα 11
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Εκτύπωση φωτογραφιών
• Εκτύπωση φωτογραφιών που έχουν αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας στη σελίδα 10

Εκτύπωση φωτογραφιών που έχουν αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας
Για να εκτυπώσετε µια φωτογραφία σε φωτογραφικό χαρτί
1. Αφαιρέστε όλο το χαρτί από το δίσκο χαρτιού.
2. Τοποθετήστε το φωτογραφικό χαρτί µε την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω στη δεξιά πλευρά του δίσκου

χαρτιού.

3. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα µέσα µέχρι να σταµατήσει στην άκρη του χαρτιού.
4. Στο µενού Αρχείο στην εφαρµογή λογισµικού, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση.
5. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι ο επιλεγµένος εκτυπωτής.
6. Κάντε κλικ στο κουµπί που ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες.

Ανάλογα µε την εφαρµογή λογισµικού που χρησιµοποιείτε, το συγκεκριµένο κουµπί µπορεί να ονοµάζεται
Ιδιότητες, Επιλογές, Ρύθµιση εκτυπωτή, Εκτυπωτής ή Προτιµήσεις.

7. Κάντε κλικ στην καρτέλα ∆υνατότητες.
8. Στην περιοχή Βασικές επιλογές, από την αναπτυσσόµενη λίστα Τύπος χαρτιού, επιλέξτε Περισσότερα. Στη

συνέχεια, επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο φωτογραφικού χαρτιού.
9. Στην περιοχή Επιλογές αλλαγής µεγέθους, από την αναπτυσσόµενη λίστα Μέγεθος, επιλέξτε

Περισσότερα. Στη συνέχεια, επιλέξτε το κατάλληλο µέγεθος χαρτιού.
Αν το µέγεθος χαρτιού και ο τύπος χαρτιού δεν είναι συµβατά, τότε το λογισµικό του εκτυπωτή εµφανίζει µια
προειδοποίηση και σας επιτρέπει να επιλέξετε άλλο τύπο ή µέγεθος.

10. (Προαιρετικό) Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Εκτύπωση χωρίς περιθώρια εάν δεν είναι ήδη
ενεργοποιηµένο.
Εάν το µέγεθος και ο τύπος χαρτιού χωρίς περιθώρια δεν είναι συµβατά, το λογισµικό της συσκευής εµφανίζει
µια προειδοποίηση και σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε άλλον τύπο και µέγεθος χαρτιού.

11. Στην περιοχή Βασικές επιλογές, επιλέξτε µια ρύθµιση υψηλής ποιότητας εκτύπωσης, όπως Βέλτιστη από την
αναπτυσσόµενη λίστα Ποιότητα εκτύπωσης.

Σηµείωση Για να επιτύχετε την υψηλότερη δυνατή ανάλυση dpi, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη ρύθµιση
Μέγιστο dpi µε υποστηριζόµενους τύπους φωτογραφικού χαρτιού. Εάν η επιλογή Μέγιστο dpi δεν
περιλαµβάνεται στην αναπτυσσόµενη λίστα της επιλογής "Ποιότητα εκτύπωσης", µπορείτε να την
ενεργοποιήσετε από την καρτέλα Για προχωρηµένους.

12. Στην περιοχή Τεχνολογίες HP Real Life κάντε κλικ στην αναπτυσσόµενη λίστα ∆ιόρθωση φωτογραφίας και
ενεργοποιήστε κάποια από τις ακόλουθες επιλογές:
• Απενεργοποίηση:Το δεν εφαρµόζει Τεχνολογίες HP Real Life στην εικόνα.
• Βασικό: βελτιώνει εικόνες χαµηλής ανάλυσης. πραγµατοποιεί µέτρια ρύθµιση της ευκρίνειας της εικόνας.

13. Κάντε κλικ στο OK για να επιστρέψετε στο πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες.
14. Κάντε κλικ στο OK και έπειτα στην επιλογή Εκτύπωση ή στο OK στο πλαίσιο διαλόγου Εκτύπωση.

Κεφάλαιο 4
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Σηµείωση Μην αφήνετε χαρτί που δεν χρησιµοποιείται στο δίσκο χαρτιού. Το χαρτί ενδέχεται να κυρτώσει,
γεγονός που µπορεί να υποβαθµίσει την ποιότητα των εκτυπώσεών σας. Για καλύτερα αποτελέσµατα, µην
αφήνετε να στοιβάζονται εκτυπωµένες φωτογραφίες στο δίσκο χαρτιού.

Σχετικά θέµατα
• Τοποθέτηση µέσου εκτύπωσης στη σελίδα 23

Συµβουλές για επιτυχηµένη εκτύπωση στη σελίδα 11

Εκτύπωση φακέλων
Με τη συσκευή HP Photosmart, µπορείτε να εκτυπώσετε σε έναν φάκελο, σε οµάδα φακέλων ή σε φύλλα ετικετών
σχεδιασµένα για εκτυπωτές ψεκασµού.

Για να εκτυπώσετε µια οµάδα διευθύνσεων σε ετικέτες ή φακέλους
1. Εκτύπωση δοκιµαστικής σελίδας σε απλό χαρτί πρώτα
2. Τοποθετήστε τη δοκιµαστική σελίδα επάνω στο φύλλο ετικετών ή στο φάκελο και κρατήστε και τα δύο ψηλά στο

φως. Ελέγξτε τα διαστήµατα για κάθε µπλοκ κειµένου. Κάντε τις απαραίτητες ρυθµίσεις.
3. Τοποθετήστε τις ετικέτες ή τους φακέλους στο δίσκο χαρτιού

Προσοχή Μην χρησιµοποιείτε φακέλους µε άγκιστρα ή προθήκες. Μπορεί να κολλήσουν στους κυλίνδρους
και να προκαλέσουν εµπλοκές χαρτιού.

4. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα µέσα µέχρι να σταµατήσει στη στοίβα ετικετών ή φακέλων.
5. Εάν πραγµατοποιείτε εκτύπωση σε φακέλους

α. Εµφανίστε τις ρυθµίσεις εκτύπωσης και κάντε κλικ στην καρτέλα ∆υνατότητες.
β. Στην περιοχή Επιλογές αλλαγής µεγέθους, κάντε κλικ στο κατάλληλο µέγεθος φακέλου από τη λίστα

Μέγεθος.
6. Κάντε κλικ στο OK και έπειτα στην επιλογή Εκτύπωση ή στο OK στο πλαίσιο διαλόγου Εκτύπωση.

Σχετικά θέµατα
• Τοποθέτηση µέσου εκτύπωσης στη σελίδα 23

Συµβουλές για επιτυχηµένη εκτύπωση στη σελίδα 11

Συµβουλές για επιτυχηµένη εκτύπωση
Χρησιµοποιήστε τις ακόλουθες συµβουλές για επιτυχηµένη εκτύπωση.

Συµβουλές εκτύπωσης
• Χρησιµοποιήστε αυθεντικά δοχεία HP. Τα αυθεντικά δοχεία HP έχουν σχεδιαστεί και δοκιµαστεί µε εκτυπωτές

HP για να σας βοηθήσουν να παράγετε σπουδαία αποτελέσµατα κάθε φορά.
• Βεβαιωθείτε ότι τα δοχεία έχουν αρκετή µελάνη. Μπορείτε να ελέγξετε τα επίπεδα µελάνης στην Εργαλειοθήκη

εκτυπωτή από το λογισµικό.
• Τοποθετήστε µια στοίβα χαρτιού, όχι µόνο µία σελίδα. Χρησιµοποιήστε καθαρά και επίπεδα φύλλα χαρτιού ίδιου

µεγέθους. Βεβαιωθείτε ότι µόνο ένας τύπος χαρτιού τοποθετείται κάθε φορά.
• Ρυθµίζετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού στο δίσκο εισόδου ώστε να προσαρµόζεται σε όλα τα µέσα. Να

βεβαιώνεστε πάντα ότι ο οδηγός πλάτους χαρτιού δεν λυγίζει το χαρτί στο δίσκο εισόδου.
• Ορίστε τις ρυθµίσεις ποιότητας εκτύπωσης και µεγέθους χαρτιού σύµφωνα µε τον τύπο και το µέγεθος του

χαρτιού που έχει τοποθετηθεί στο δίσκο εισόδου.
• Χρησιµοποιήστε την προεπισκόπηση εκτύπωσης για να ελέγξετε τα περιθώρια. Να βεβαιώνεστε ότι οι ρυθµίσεις

περιθωρίων του εγγράφου δεν υπερβαίνουν την εκτυπώσιµη περιοχή του εκτυπωτή.

Συµβουλές για επιτυχηµένη εκτύπωση 11
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5 Αντιγραφή και σάρωση
• Σάρωση σε υπολογιστή
• Αντιγραφή κειµένου ή µεικτών εγγράφων
• Συµβουλές για επιτυχηµένη αντιγραφή και σάρωση

Σάρωση σε υπολογιστή
Σηµείωση Για να πραγµατοποιηθεί σάρωση ο εκτυπωτής πρέπει να συνδεθεί σε υπολογιστή µε εγκατεστηµένο
λογισµικό σάρωσης. Εάν απενεργοποιήσετε το λογισµικό ψηφιακής απεικόνισης HP, το κουµπί Σάρωση στην
οθόνη του εκτυπωτή δεν ανοίγει το λογισµικό σάρωσης HP. Εναλλακτικά, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το
Κέντρο λειτουργιών HP για να εκκινήσετε το λογισµικό σάρωσης.

Για σάρωση σε υπολογιστή
1. Τοποθετήστε το πρωτότυπο.

α. Σηκώστε το κάλυµµα της συσκευής.

β. Τοποθετήστε το πρωτότυπο µε την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω στη δεξιά µπροστινή γωνία της
γυάλινης επιφάνειας.

γ. Κλείστε το κάλυµµα.
2. Ξεκινήστε τη σάρωση.

Σηµείωση Πριν ξεκινήσετε τη σάρωση, βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι συνδεδεµένος µε τον υπολογιστή
σας µέσω καλωδίου USB.

Αντιγραφή και σάρωση 13

Α
ντ
ιγ
ρα

φ
ή 
κα

ι σ
άρ

ω
ση



α. Στην Αρχική οθόνη, πατήστε το κουµπί δίπλα στην επιλογή Σάρωση.
β. Όταν το παράθυρο προεπισκόπησης σάρωσης HP εµφανιστεί στον υπολογιστή σας, προσαρµόστε την

επιλεγµένη εικόνα όπως απαιτείται. Έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος.

Σχετικά θέµατα
• Συµβουλές για επιτυχηµένη αντιγραφή και σάρωση στη σελίδα 16

Αντιγραφή κειµένου ή µεικτών εγγράφων
Αντιγραφή κειµένου ή µεικτών εγγράφων
1. Κάντε ένα από τα εξής:

∆ηµιουργία ασπρόµαυρου αντιγράφου
α. Τοποθετήστε χαρτί.

� Τοποθετήστε χαρτί πλήρους µεγέθους στο δίσκο χαρτιού.

β. Τοποθετήστε το πρωτότυπο.
� Σηκώστε το κάλυµµα της συσκευής.

Συµβουλή Για να δηµιουργήσετε αντίγραφα από πρωτότυπα µεγάλου πάχους, όπως βιβλία,
µπορείτε να αφαιρέσετε το κάλυµµα.

� Τοποθετήστε το πρωτότυπο µε την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω στη δεξιά µπροστινή γωνία της
γυάλινης επιφάνειας.
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� Κλείστε το κάλυµµα.
γ. Επιλέξτε Αντιγραφή.

� Στην Αρχική οθόνη, πατήστε το κουµπί δίπλα στην επιλογή Αντιγραφή.
� Πατήστε το κουµπί δίπλα στο Ασπρόµαυρο αντίγραφο.
� Πατήστε το κουµπί δίπλα στην επιλογή Ασπρόµαυρο αντίγραφο για να αυξήσετε τον αριθµό

αντιγράφων.
δ. Ξεκινήστε την αντιγραφή.

� Περιµένετε για δύο δευτερόλεπτα. Έπειτα η λειτουργία έγχρωµης αντιγραφής ξεκινάει.

∆ηµιουργία έγχρωµου αντιγράφου
α. Τοποθετήστε χαρτί.

� Τοποθετήστε χαρτί πλήρους µεγέθους στο δίσκο χαρτιού.

β. Τοποθετήστε το πρωτότυπο.
� Σηκώστε το κάλυµµα της συσκευής.

Συµβουλή Για να δηµιουργήσετε αντίγραφα από πρωτότυπα µεγάλου πάχους, όπως βιβλία,
µπορείτε να αφαιρέσετε το κάλυµµα.

� Τοποθετήστε το πρωτότυπο µε την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω στη δεξιά µπροστινή γωνία της
γυάλινης επιφάνειας.

Αντιγραφή κειµένου ή µεικτών εγγράφων 15
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� Κλείστε το κάλυµµα.
γ. Επιλέξτε Αντιγραφή.

� Στην Αρχική οθόνη, πατήστε το κουµπί δίπλα στην επιλογή Αντιγραφή.
� Πατήστε το κουµπί δίπλα στο Έγχρωµη αντιγραφή.
� Πατήστε το κουµπί δίπλα στην επιλογή Έγχρωµη αντιγραφή για να αυξήσετε τον αριθµό αντιγράφων.

δ. Ξεκινήστε την αντιγραφή.
� Περιµένετε για δύο δευτερόλεπτα. Έπειτα η λειτουργία έγχρωµης αντιγραφής ξεκινάει.

2. ∆είτε το βίντεο για αυτό το θέµα.

Σχετικά θέµατα
• Συµβουλές για επιτυχηµένη αντιγραφή και σάρωση στη σελίδα 16

Συµβουλές για επιτυχηµένη αντιγραφή και σάρωση
Χρησιµοποιήστε τις ακόλουθες συµβουλές για επιτυχηµένη αντιγραφή και σάρωση:

• ∆ιατηρείτε καθαρή τη γυάλινη επιφάνεια και το πίσω µέρος του καλύµµατος. Ο σαρωτής ερµηνεύει οτιδήποτε
εντοπίσει στη γυάλινη επιφάνεια ως τµήµα της εικόνας.

• Τοποθετήστε το πρωτότυπό σας µε την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω στη δεξιά µπροστινή γωνία της
γυάλινης επιφάνειας.

• Για την αντιγραφή ή σάρωση ενός βιβλίου ή άλλων πρωτοτύπων µεγάλου πάχους, αφαιρέστε το κάλυµµα.
• Για να δηµιουργήσετε ένα αντίγραφο µεγάλων διαστάσεων από ένα πολύ µικρό πρωτότυπο, σαρώστε το

πρωτότυπο στον υπολογιστή, αλλάξτε το µέγεθος της εικόνας στο λογισµικό σάρωσης και, στη συνέχεια,
εκτυπώστε ένα αντίγραφο της µεγεθυµένης εικόνας.

• Για να αποφύγετε λανθασµένο ή ελλιπές σαρωµένο κείµενο, βεβαιωθείτε ότι η φωτεινότητα έχει ρυθµιστεί σωστά
στο λογισµικό.

• Εάν το έγγραφο που θα σαρωθεί έχει πολύπλοκη διάταξη, επιλέξτε το πλαισιωµένο κείµενο ως ρύθµιση του
εγγράφου σάρωσης στο λογισµικό. Με αυτή τη ρύθµιση η διάταξη και η µορφοποίηση του κειµένου διατηρούνται.

• Εάν η σαρωµένη εικόνα έχει περικοπεί λανθασµένα, απενεργοποιήστε τη λειτουργία αυτόµατης περικοπής στο
λογισµικό και πραγµατοποιήστε µη αυτόµατη περικοπή της σαρωµένης εικόνας.

• Πριν ξεκινήσετε µια σάρωση, βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής σας είναι συνδεδεµένος σε υπολογιστή µε
εγκατεστηµένο λογισµικό σάρωσης.

• Εκτός από το λογισµικό σάρωσης HP, µπορείτε να ξεκινήσετε µια σάρωση απευθείας από ένα πρόγραµµα
συµβατό µε TWAIN ή από ένα πρόγραµµα Λήψης εικόνας των Windows (WIA), όπως το Microsoft Word. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το πώς να εκκινήσετε µια σάρωση από αυτά τα προγράµµατα, δείτε την
τεκµηρίωσή τους ή τη βοήθεια λογισµικού HP Photosmart.
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6 Εργασία µε δοχεία µελάνης
• Έλεγχος των εκτιµώµενων επιπέδων µελάνης
• Αυτόµατος καθαρισµός κεφαλής εκτύπωσης
• Αντικατάσταση των δοχείων
• Παραγγελία αναλωσίµων µελάνης
• Πληροφορίες εγγύησης δοχείου
• Συµβουλές για εργασία µε µελάνη

Έλεγχος των εκτιµώµενων επιπέδων µελάνης
Μπορείτε εύκολα να ελέγξετε το επίπεδο παροχής µελάνης, ώστε να καθορίσετε πόσο σύντοµα θα πρέπει
ενδεχοµένως να αντικαταστήσετε ένα δοχείο µελάνης. Το επίπεδο παροχής µελάνης δείχνει κατά προσέγγιση την
ποσότητα µελάνης που αποµένει στα δοχεία.

Σηµείωση 1 Εάν έχετε τοποθετήσει ένα ξαναγεµισµένο ή ανακατασκευασµένο δοχείο µελάνης ή ένα δοχείο
που έχει χρησιµοποιηθεί σε άλλο εκτυπωτή, ο δείκτης στάθµης µελάνης µπορεί να µην είναι ακριβής ή να µην
είναι διαθέσιµος.

Σηµείωση 2 Οι προειδοποιήσεις και οι δείκτες στάθµης µελάνης παρέχουν εκτιµήσεις αποκλειστικά για λόγους
προγραµµατισµού. Όταν λάβετε ένα προειδοποιητικό µήνυµα χαµηλής στάθµης µελάνης, φροντίστε να έχετε
διαθέσιµο ένα ανταλλακτικό δοχείο για να αποφύγετε πιθανές καθυστερήσεις στην εκτύπωση. ∆εν χρειάζεται
να αντικαθιστάτε τα δοχεία προτού γίνει µη αποδεκτή η ποιότητα εκτύπωσης.

Σηµείωση 3 Η µελάνη από τα δοχεία χρησιµοποιείται στη διαδικασία εκτύπωσης µε διάφορους τρόπους, όπως
κατά τη διαδικασία προετοιµασίας της συσκευής και των δοχείων για εκτύπωση, και κατά τη συντήρηση των
κεφαλών εκτύπωσης, η οποία διατηρεί τα ακροφύσια εκτύπωσης καθαρά και τη ροή της µελάνης οµαλή. Επίσης,
παραµένει στο δοχείο ένα υπόλειµµα της µελάνης αφού αυτή εξαντληθεί. Για περισσότερες πληροφορίες,
επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/inkusage.

Για να ελέγξετε τα επίπεδα µελάνης από το λογισµικό HP Photosmart
1. Στο Κέντρο λειτουργιών HP κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθµίσεις, τοποθετήστε το δείκτη στη επιλογή Ρυθµίσεις

εκτύπωσης και κάντε κλικ στο Εργαλειοθήκη εκτυπωτή.

Σηµείωση Μπορείτε επίσης να ανοίξετε την Εργαλειοθήκη εκτυπωτή από το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες
εκτύπωσης. Στο πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες εκτύπωσης κάντε κλικ στην καρτέλα Χαρακτηριστικά και
έπειτα στο κουµπί Υπηρεσίες εκτυπωτή.

Εµφανίζεται η Εργαλειοθήκη εκτυπωτή.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Εκτιµώµενα επίπεδα µελάνης.

Εµφανίζονται τα εκτιµώµενα επίπεδα µελάνης για τα δοχεία.

Σχετικά θέµατα
• Παραγγελία αναλωσίµων µελάνης στη σελίδα 20

Συµβουλές για εργασία µε µελάνη στη σελίδα 21

Αυτόµατος καθαρισµός κεφαλής εκτύπωσης
Για να πραγµατοποιήσετε καθαρισµό της κεφαλής εκτύπωσης από το λογισµικό HP Photosmart

Σηµείωση Η κεφαλή εκτύπωσης χρειάζεται καθαρισµό µόνο εάν η ποιότητα εκτύπωσης δεν είναι αποδεκτή.

1. Τοποθετήστε απλό, λευκό, µη χρησιµοποιηµένο χαρτί Α4 ή legal στο δίσκο χαρτιού.
2. Στο Κέντρο λειτουργιών HP, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθµίσεις.

Εργασία µε δοχεία µελάνης 17
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3. Στην περιοχή Ρυθµίσεις εκτύπωσης, επιλέξτε 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 Χαρακτηριστικά και
έπειτα επιλέξτε Υπηρεσίες εκτυπωτή.

Εµφανίζεται η Εργαλειοθήκη εκτυπωτή.
4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Συντήρηση συσκευής.
5. Κάντε κλικ στην επιλογή Καθαρισµός της κεφαλής εκτύπωσης.
6. Ακολουθήστε τις προτροπές µέχρι να µείνετε ικανοποιηµένοι µε την ποιότητα της εκτύπωσης και επιλέξτε

Τέλος.
Υπάρχουν δύο στάδια καθαρισµού. Το κάθε στάδιο διαρκεί περίπου δύο λεπτά, χρησιµοποιεί ένα φύλλο χαρτί
και αυξανόµενη ποσότητα µελάνης. Μετά από κάθε στάδιο, επιθεωρήστε την ποιότητα της εκτυπωµένης
σελίδας. Θα πρέπει να προχωρήσετε στην επόµενη φάση καθαρισµού µόνο εάν η ποιότητα εκτύπωσης είναι
χαµηλή.
Εάν η ποιότητα εκτύπωσης εξακολουθεί να µην σας ικανοποιεί µετά την ολοκλήρωση και των δύο σταδίων
καθαρισµού, επιχειρήστε ευθυγράµµιση του εκτυπωτή. Εάν τα προβλήµατα ποιότητας εκτύπωσης παραµένουν
µετά τον καθαρισµό και την ευθυγράµµιση, επικοινωνήστε µε την υποστήριξη της HP.

Αφού καθαρίσετε την κεφαλή εκτύπωσης, εκτυπώστε µια αναφορά ποιότητας εκτύπωσης. Αξιολογήστε την
αναφορά ποιότητας εκτύπωσης για να δείτε εάν συνεχίζει να υπάρχει το πρόβληµα ποιότητας εκτύπωσης.

Σχετικά θέµατα
• Παραγγελία αναλωσίµων µελάνης στη σελίδα 20

Συµβουλές για εργασία µε µελάνη στη σελίδα 21

Αντικατάσταση των δοχείων
Για να αντικαταστήσετε τα δοχεία µελάνης
1. Ελέγξτε ότι η συσκευή λειτουργεί.
2. Αφαιρέστε το δοχείο.

α. Ανοίξτε τη θύρα πρόσβασης στα δοχεία µελάνης.

Περιµένετε µέχρι ο φορέας εκτύπωσης να µετακινηθεί στο κέντρο της συσκευής.
β. Πατήστε την προεξοχή στο δοχείο και έπειτα αφαιρέστε το από την υποδοχή.

Κεφάλαιο 6

18 Εργασία µε δοχεία µελάνης

Εργασία µε δοχεία µελάνης



3. Τοποθετήστε νέο δοχείο.
α. Αφαιρέστε το δοχείο από τη συσκευασία.

β. Περιστρέψτε το πορτοκαλί καπάκι για να το αφαιρέσετε. Ίσως χρειαστεί να περιστρέψετε µε δύναµη για να
αφαιρέσετε το καπάκι.

γ. Ακολουθήστε τα έγχρωµα εικονίδια και έπειτα σύρετε το δοχείο στην υποδοχή µέχρι να κουµπώσει στη θέση
του.
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δ. Κλείστε τη θύρα των δοχείων.

4. ∆είτε το βίντεο για αυτό το θέµα.

Σχετικά θέµατα
• Παραγγελία αναλωσίµων µελάνης στη σελίδα 20

Συµβουλές για εργασία µε µελάνη στη σελίδα 21

Παραγγελία αναλωσίµων µελάνης
Για να µάθετε ποια αναλώσιµα HP λειτουργούν στη συσκευή σας, να παραγγείλετε αναλώσιµα online ή να
δηµιουργήσετε µια εκτυπώσιµη λίστα αγορών, ανοίξτε το Κέντρο λειτουργιών HP και επιλέξτε τη λειτουργία online
αγορών.

Στα µηνύµατα ειδοποίησης µελανιού εµφανίζονται επίσης πληροφορίες για τα δοχεία και συνδέσεις για online
αγορές. Επίσης, µπορείτε να βρείτε πληροφορίες για δοχεία µελάνης και δυνατότητα παραγγελίας online, αν
επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/buy/supplies.

Σηµείωση Η online παραγγελία δοχείων µελάνης δεν υποστηρίζεται σε όλες τις χώρες/περιοχές. Εάν δεν
υποστηρίζεται στη δική σας χώρα/περιοχή, επικοινωνήστε µε έναν τοπικό µεταπωλητή της HP για πληροφορίες
σχετικά µε την αγορά δοχείων µελάνης.

Πληροφορίες εγγύησης δοχείου
Η εγγύηση των δοχείων HP ισχύει όταν το προϊόν χρησιµοποιείται µε την προοριζόµενη συσκευή εκτύπωσης HP.
Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει προϊόντα µελάνης HP που έχουν ξαναγεµιστεί, ανακατασκευαστεί, αναπωληθεί,
χρησιµοποιηθεί µε λάθος τρόπο ή τροποποιηθεί.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, το προϊόν καλύπτεται εφόσον δεν έχει εξαντληθεί το µελάνι ΗΡ και δεν
έχει λήξει η ηµεροµηνία εγγύησης. Η ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης, σε µορφή ΕΕΕΕ/ΜΜ, αναγράφεται στο προϊόν
ως εξής:
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Για ένα αντίγραφο της δήλωσης περιορισµένης εγγύησης της HP, ανατρέξτε στην έντυπη τεκµηρίωση που συνόδευε
τη συσκευή.

Συµβουλές για εργασία µε µελάνη
Χρησιµοποιήστε τις ακόλουθες συµβουλές για να εργαστείτε µε δοχεία µελάνης:

• Χρησιµοποιήστε τα σωστά δοχεία µελάνης για τον εκτυπωτή σας. Για µια λίστα συµβατών δοχείων µελάνης,
δείτε την έντυπη τεκµηρίωση που συνοδεύει τον εκτυπωτή. Εναλλακτικά, δείτε την Εργαλειοθήκη εκτυπωτή
στο λογισµικό.

• Τοποθετήστε τα δοχεία µελάνης στις σωστές υποδοχές. Αντιστοιχίστε το χρώµα και το εικονίδιο κάθε δοχείου
µε το χρώµα και το εικονίδιο κάθε θύρας. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα δοχεία έχουν κουµπώσει στη θέση τους.

• Χρησιµοποιήστε αυθεντικά δοχεία µελάνης HP. Τα αυθεντικά δοχεία µελάνης HP έχουν σχεδιαστεί και
δοκιµαστεί µε εκτυπωτές HP για να σας βοηθήσουν να παράγετε σπουδαία αποτελέσµατα κάθε φορά.

• Όταν λαµβάνετε ένα µήνυµα προειδοποίησης για τη µελάνη ίσως πρέπει να προµηθευτείτε δοχεία
αντικατάστασης. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγετε πιθανές καθυστερήσεις. ∆εν χρειάζεται να αντικαταστήσετε τα
δοχεία µελάνης προτού γίνει µη αποδεκτή η ποιότητα εκτύπωσης.

• Εάν η ποιότητα εκτύπωσης δεν είναι αποδεκτή, βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή εκτύπωσης είναι καθαρή. Ακολουθήστε
τις οδηγίες από το µενού Εργαλεία στην οθόνη του εκτυπωτή. Εναλλακτικά, δείτε την Εργαλειοθήκη εκτυπωτή
στο λογισµικό.
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7 Βασικές πληροφορίες για το χαρτί

Τοποθέτηση µέσου εκτύπωσης
1. Κάντε ένα από τα εξής:

Τοποθέτηση χαρτιού µικρού µεγέθους
α. Χαµηλώστε το δίσκο χαρτιού.

� Σύρετε τον οδηγό πλάτους του χαρτιού προς τα έξω.

β. Τοποθετήστε χαρτί.
� Τοποθετήστε τη στοίβα φωτογραφικού χαρτιού στο δίσκο χαρτιού µε το στενό άκρο προς τα εµπρός και

την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω.

� Σύρετε τη στοίβα χαρτιού εµπρός µέχρι να σταµατήσει.

Σηµείωση Εάν το φωτογραφικό χαρτί που χρησιµοποιείτε έχει διάτρητες προεξοχές, τοποθετήστε
το φωτογραφικό χαρτί έτσι ώστε οι προεξοχές να βρίσκονται προς το µέρος σας.

� Σπρώξτε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα µέσα, µέχρι να σταµατήσει στην άκρη του χαρτιού.
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Τοποθέτηση χαρτιού πλήρους µεγέθους
α. Χαµηλώστε το δίσκο χαρτιού.

� Σύρετε τον οδηγό πλάτους του χαρτιού προς τα έξω.

β. Τοποθετήστε χαρτί.
� Τοποθετήστε τη στοίβα χαρτιού στο δίσκο χαρτιού µε το στενό άκρο προς τα εµπρός και την πλευρά

εκτύπωσης προς τα κάτω.

� Σύρετε τη στοίβα χαρτιού εµπρός µέχρι να σταµατήσει.
� Σπρώξτε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα µέσα, µέχρι να σταµατήσει στην άκρη του χαρτιού.

2. ∆είτε το βίντεο για αυτό το θέµα.

Κεφάλαιο 7
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8 Υποστήριξη HP
• Λάβετε περισσότερη βοήθεια
• Τηλεφωνική υποστήριξη της HP
• Πρόσθετες επιλογές εγγύησης

Λάβετε περισσότερη βοήθεια

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια για το HP Photosmart πληκτρολογώντας µια
λέξη κλειδί στο πεδίο Αναζήτηση επάνω αριστερά στην εφαρµογή προβολής βοήθειας. Θα παρατίθενται τίτλοι
σχετικών θεµάτων, τόσο για τοπικά όσο και για online θέµατα.

Για να επικοινωνήσετε µε την Υποστήριξη HP, κάντε κλικ εδώ για να συνδεθείτε.

Τηλεφωνική υποστήριξη της HP
Οι επιλογές τηλεφωνικής υποστήριξης και η διαθεσιµότητα τους διαφέρουν ανά προϊόν, χώρα/περιοχή και γλώσσα.

Αυτή η ενότητα περιλαµβάνει τα παρακάτω θέµατα:

• Χρονική περίοδος τηλεφωνικής υποστήριξης
• Πραγµατοποίηση κλήσης
• Μετά την περίοδο τηλεφωνικής υποστήριξης

Χρονική περίοδος τηλεφωνικής υποστήριξης
∆ιατίθεται τηλεφωνική υποστήριξη για ένα έτος στη Β. Αµερική, την Ασία Ειρηνικού, και τη Λατινική Αµερική
(συµπεριλαµβανοµένου του Μεξικού). Για να δείτε τη διάρκεια της τηλεφωνικής υποστήριξης στην Ευρώπη, τη Μέση
Ανατολή και την Αφρική, µεταβείτε στη διεύθυνση www.hp.com/support. Ισχύουν οι χρεώσεις της τηλεφωνικής
εταιρείας.

Πραγµατοποίηση κλήσης
Καλέστε την υποστήριξη της HP ενώ είστε µπροστά στον υπολογιστή και στο προϊόν. Θα πρέπει να είστε έτοιµοι
να δώσετε τις παρακάτω πληροφορίες:

• Όνοµα συσκευής (HP Photosmart B010 series)
• Αριθµό σειράς (βρίσκεται στο πίσω ή κάτω µέρος του προϊόντος)
• 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 (π.χ. καταιγίδα, µετακίνηση του προϊόντος, κλπ.);

Για τη λίστα των αριθµών τηλεφώνου υποστήριξης, επισκεφθείτε www.hp.com/support.

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.

Υποστήριξη HP 25
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Πρόσθετες επιλογές εγγύησης
∆ιατίθενται πρόσθετες υπηρεσίες επισκευής για τη συσκευή HP Photosmart µε πρόσθετη χρέωση. 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.

Αποκαταστήστε την εµπλοκή χαρτιού από την πίσω θύρα
πρόσβασης

Για να αποκαταστήσετε µια εµπλοκή χαρτιού από την πίσω θύρα πρόσβασης
1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Αφαιρέστε την πίσω θύρα.

3. Αφαιρέστε το µπλοκαρισµένο χαρτί.
4. Τοποθετήστε ξανά την πίσω θύρα.

5. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
6. ∆οκιµάστε ξανά να εκτυπώσετε.
7. ∆είτε το βίντεο για αυτό το θέµα.

Κεφάλαιο 8
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9 Τεχνικές πληροφορίες
Σε αυτήν την ενότητα παρέχονται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι πληροφορίες διεθνών κανονισµών για τη
συσκευή HP Photosmart.

Για πρόσθετες προδιαγραφές, ανατρέξτε στο έντυπο υλικό τεκµηρίωσης που συνοδεύει τη συσκευή HP Photosmart.

Αυτή η ενότητα περιλαµβάνει τα παρακάτω θέµατα:

• Ειδοποίηση
• Προδιαγραφές προϊόντος
• Περιβαλλοντικό πρόγραµµα διαχείρισης προϊόντος
• Κανονισµοί

Ειδοποίηση

Προδιαγραφές προϊόντος
Σε αυτή την ενότητα παρέχονται οι τεχνικές προδιαγραφές για το HP Photosmart. Για πλήρεις προδιαγραφές του
προϊόντος, δείτε το Φύλλο δεδοµένων προϊόντος στην τοποθεσία www.hp.com/support.

Απαιτήσεις συστήµατος

Οι απαιτήσεις του συστήµατος και του λογισµικού βρίσκονται στο αρχείο Readme.

Για πληροφορίες σχετικά µε µελλοντικές εκδόσεις του λειτουργικού συστήµατος και υποστήριξη, επισκεφτείτε την
ηλεκτρονική τοποθεσία υποστήριξης της ΗΡ στο web στη διεύθυνση www.hp.com/support.

Προδιαγραφές περιβάλλοντος
• Συνιστώµενο εύρος θερµοκρασίας λειτουργίας: 15 ºC έως 32 ºC (59 ºF έως 90 ºF)
• Επιτρεπόµενα όρια θερµοκρασίας λειτουργίας: 5 ºC έως 40 ºC (41 ºF έως 104 ºF)
• Υγρασία: 20% έως 80% σχετική υγρασία χωρίς συµπύκνωση (συνιστάται), 25 ºC Μέγιστο σηµείο δρόσου
• Όρια θερµοκρασίας εκτός λειτουργίας (αποθήκευση): -40 ºC έως 60 ºC (-40 ºF έως 140 ºF)
• Η εκτύπωση από τη συσκευή HP Photosmart µπορεί να είναι ελαφρώς παραµορφωµένη εάν υπάρχουν ισχυρά

ηλεκτροµαγνητικά πεδία.
• Η HP συνιστά τη χρήση ενός καλωδίου USB µήκους µικρότερου ή ίσου µε 3 m για τον περιορισµό του θορύβου

από ισχυρά ηλεκτροµαγνητικά πεδία.

Προδιαγραφές χαρτιού

Τύπος Βάρος χαρτιού ∆ίσκος χαρτιού*

Απλό χαρτί Έως 20 λίβρες (έως 75 gsm) Έως 125 (χαρτί 20 λιβρών)

Χαρτί Legal Έως 20 λίβρες (έως 75 gsm) Έως 125 (χαρτί 20 λιβρών)

Κάρτες ευρετηρίου Κάρτες ευρετηρίου 110 λίβρες µέγ. (200
gsm)

Έως 40

Κάρτες Χαγκάκι Κάρτες ευρετηρίου 110 λίβρες µέγ. (200
gsm)

Έως 40
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Τύπος Βάρος χαρτιού ∆ίσκος χαρτιού*

Φάκελοι 20 έως 24 λίβρες (75 έως 90 gsm) Έως 15

Φωτογραφικό χαρτί 13 x 18 cm (5 x 7 ίντσες) 145 λίβρες
(236 gsm)

Έως 40

Φωτογραφικό χαρτί 10 x 15 cm (4 x 6 ίντσες) 145 λίβρες
(236 gsm)

Έως 40

Φωτογραφικό χαρτί 216 x 279 mm (8,5 x 11
ίντσες)

145 λίβρες
(236 gsm)

Έως 40

* Μέγιστη χωρητικότητα.

Σηµείωση Για πλήρη λίστα µε τους υποστηριζόµενους τύπους µέσων, ανατρέξτε στο πρόγραµµα οδήγησης
του εκτυπωτή.

Προδιαγραφές εκτύπωσης
• Η ταχύτητα εκτύπωσης διαφέρει ανάλογα µε την πολυπλοκότητα του εγγράφου
• Εκτύπωση σε µέγεθος Panorama
• Μέθοδος: Θερµική εκτύπωση inkjet drop-on-demand
• Γλώσσα: PCL3 GUI

Προδιαγραφές σάρωσης
• Συµπεριλαµβάνεται πρόγραµµα επεξεργασίας εικόνας (Image editor)
• Περιβάλλον λογισµικού συµβατό µε το πρότυπο Twain
• Ανάλυση: έως 1200 x 2400 ppi οπτικής ανάλυσης, 19.200 ppi βελτιωµένη (λογισµικό)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την ανάλυση ppi, ανατρέξτε στο λογισµικό του σαρωτή.
• Έγχρωµη: 48 bit χρώµατος, 8 bit κλίµακα του γκρι (256 επίπεδα του γκρι)
• Μέγιστο µέγεθος σάρωσης από γυάλινη επιφάνεια: 21,6 x 29,7 cm

Προδιαγραφές αντιγραφής
• Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας
• Ο µέγιστος αριθµός αντιγράφων ποικίλλει ανάλογα µε το µοντέλο.
• Η ταχύτητα της αντιγραφής διαφέρει ανάλογα µε την πολυπλοκότητα του εγγράφου και το µοντέλο
• Μέγιστη µεγέθυνση αντιγράφων από 200-400% (ανάλογα µε το µοντέλο)
• Μέγιστη σµίκρυνση αντιγράφων από 25-50% (ανάλογα µε το µοντέλο)

Απόδοση δοχείων µελάνης

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/learnaboutsupplies για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις
υπολογιζόµενες αποδόσεις δοχείων.

Ανάλυση εκτύπωσης

Για να βρείτε την καλύτερη ανάλυση εκτύπωσης, ανατρέξτε στο λογισµικό του εκτυπωτή.

Περιβαλλοντικό πρόγραµµα διαχείρισης προϊόντος
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 µέρη υψηλής
προτεραιότητας έχουν σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπουν την εύκολη πρόσβαση, προκειµένου να είναι δυνατή η
αποτελεσµατική αποσυναρµολόγηση και επισκευή τους.

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

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

Κεφάλαιο 9
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Αυτή η ενότητα περιλαµβάνει τα παρακάτω θέµατα:

• Συµβουλές φιλικές προς το περιβάλλον
• Χρήση χαρτιού
• Πλαστικά εξαρτήµατα
• Φύλλα δεδοµένων ασφάλειας υλικού
• Κατανάλωση ενέργειας
• Πρόγραµµα ανακύκλωσης
• Πρόγραµµα ανακύκλωσης αναλωσίµων για εκτυπωτές ψεκασµού HP
• Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union
• Χηµικές ουσίες
• Battery disposal in the Netherlands
• Battery disposal in Taiwan
• Attention California users
• EU battery directive

Συµβουλές φιλικές προς το περιβάλλον
Η HP δεσµεύεται να βοηθήσει τους πελάτες της να µειώσουν το ενεργειακό τους αποτύπωµα. Η HP παρέχει τις
παρακάτω φιλικές προς το περιβάλλον συµβουλές για να σας βοηθήσει να εστιάσετε σε τρόπους εκτίµησης και
µείωσης του αντίκτυπου των επιλογών εκτύπωσης που πραγµατοποιείτε. Εκτός από συγκεκριµένα χαρακτηριστικά
αυτού του προϊόντος, µπορείτε να επισκεφθείτε την τοποθεσία οικολογικών λύσεων της HP στο web για
περισσότερες πληροφορίες γύρω από τις περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες της HP.

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

Τα οικολογικά χαρακτηριστικά της συσκευής σας
• Έξυπνη εκτύπωση µέσω Web της: Το περιβάλλον εργασίας του Έξυπνη εκτύπωση µέσω Web της HP

περιλαµβάνει τα παράθυρα Βιβλίο αποσπασµάτων και Επεξεργασία αποσπασµάτων όπου µπορείτε να
αποθηκεύσετε, να οργανώσετε ή να εκτυπώσετε κλιπ που έχετε συλλέξει από το Web.

• Πληροφορίες εξοικονόµησης ενέργειας: Για να διαπιστώσετε την κατάσταση πιστοποίησης ENERGY
STAR® για αυτή την συσκευή, δείτε Κατανάλωση ενέργειας στη σελίδα 29.

• Ανακυκλωµένα υλικά: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την ανακύκλωση των προϊόντων της HP,
επισκεφτείτε την τοποθεσία:
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Χρήση χαρτιού
Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση ανακυκλωµένου χαρτιού σύµφωνα µε τα πρότυπα DIN 19309 και EN
12281:2002.

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

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

www.hp.com/go/msds

Κατανάλωση ενέργειας
Ο εξοπλισµός εκτύπωσης και απεικόνισης της Hewlett-Packard που φέρει το λογότυπο ENERGY STAR® έχει
εγκριθεί σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ENERGY STAR για εξοπλισµό απεικόνισης που έχει ορίσει η υπηρεσία
περιβαλλοντικής προστασίας των ΗΠΑ. Το παρακάτω σήµα θα εµφανίζεται σε προϊόντα απεικόνισης µε
πιστοποίηση ENERGY STAR:
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Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε µοντέλα προϊόντων απεικόνισης µε πιστοποίηση ENERGY STAR υπάρχουν
στη διεύθυνση: www.hp.com/go/energystar

Πρόγραµµα ανακύκλωσης
Η HP προσφέρει πληθώρα προγραµµάτων επιστροφής και ανακύκλωσης προϊόντων σε πολλές χώρες/περιοχές,
και συνεργάζεται µε ορισµένα από τα µεγαλύτερα κέντρα ανακύκλωσης ηλεκτρονικών ανά τον κόσµο. Η HP δεν
εξαντλεί τους φυσικούς πόρους µεταπωλώντας ορισµένα από τα πιο δηµοφιλή της προϊόντα. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά µε την ανακύκλωση των προϊόντων της HP, 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 µελάνης, χωρίς χρέωση. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την παρακάτω τοποθεσία Web:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/
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Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union

Χηµικές ουσίες
Η HP έχει δεσµευθεί να παρέχει στους πελάτες της πληροφορίες σχετικά µε τις χηµικές ουσίες στα προϊόντα της,
όπως απαιτείται για να συµµορφώνεται µε τις νόµιµες απαιτήσεις όπως αυτές των κανονισµών REACH (Κανονισµός
ΕΚ Αρ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου). Αναφορά χηµικών πληροφοριών για το
προϊόν µπορεί να βρεθεί στη διεύθυνση: www.hp.com/go/reach.

Battery disposal in the Netherlands

Περιβαλλοντικό πρόγραµµα διαχείρισης προϊόντος 31
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Battery disposal in Taiwan

Attention California users
The battery supplied with this product may contain perchlorate material. Special handling may apply. For more
information, go to the following Web site:

www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate
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EU battery directive

Κανονισµοί
Η συσκευή HP Photosmart πληροί τις απαιτήσεις προϊόντος που έχουν τεθεί από ρυθµιστικούς φορείς της χώρας/
περιοχής σας.

Αυτή η ενότητα περιλαµβάνει τα παρακάτω θέµατα:

Κανονισµοί 33
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• Κωδικός αναγνώρισης µοντέλου σύµφωνα µε τους κανονισµούς
• FCC statement
• VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan
• Notice to users in Japan about the power cord
• Notice to users in Korea
• Notice to users in Germany
• Noise emission statement for Germany
• HP Photosmart B010 series declaration of conformity

Κωδικός αναγνώρισης µοντέλου σύµφωνα µε τους κανονισµούς
Για σκοπούς αναγνώρισης σε σχέση µε τους κανονισµούς, στο προϊόν σας έχει εκχωρηθεί ένας Κωδικός
αναγνώρισης. Ο Κωδικός αναγνώρισης για το προϊόν σας είναι SNPRH-0903. Ο κωδικός αναγνώρισης δεν θα
πρέπει να συγχέεται µε το εµπορικό όνοµα (HP Photosmart B010 series κ.λπ.) ή τους αριθµούς προϊόντος (CN255B
κ.λπ.).

FCC statement

VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan
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Notice to users in Japan about the power cord

Notice to users in Korea

Notice to users in Germany

Noise emission statement for Germany
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HP Photosmart B010 series declaration of conformity

Κεφάλαιο 9

36 Τεχνικές πληροφορίες

Τεχνικές π
ληροφ

ορίες



Ευρετήριο

Α
ανακύκλωση

δοχεία µελάνης 30
αντιγραφή

προδιαγραφές 28
απαιτήσεις συστήµατος 27

∆
διαφάνειες

προδιαγραφές 27

Ε
εγγύηση 26
εκτύπωση

προδιαγραφές 28
ετικέτες

προδιαγραφές 27

Κ
κανονισµοί 33
κουµπιά, πίνακας ελέγχου 6

Μ
µετά την περίοδο υποστήριξης 25

Π
περιβάλλον

Περιβαλλοντικό πρόγραµµα
διαχείρισης προϊόντος 28

προδιαγραφές περιβάλλοντος 27
πίνακας ελέγχου

κουµπιά 6
λειτουργίες 6

Σ
σάρωση

προδιαγραφές σάρωσης 28
σηµειώσεις κανονισµών

αριθµός αναγνώρισης µοντέλου
κανονισµών 34

Τ
τεχνικές πληροφορίες

απαιτήσεις συστήµατος 27
προδιαγραφές αντιγραφής 28
προδιαγραφές εκτύπωσης 28
προδιαγραφές περιβάλλοντος 27
προδιαγραφές σάρωσης 28
προδιαγραφές χαρτιού 27

τηλεφωνική υποστήριξη 25

Υ
υποστήριξη πελατών

εγγύηση 26

Φ
φάκελοι

προδιαγραφές 27
φωτογραφικό χαρτί

προδιαγραφές 27
φωτογραφικό χαρτί 10 x 15 cm

προδιαγραφές 27

Χ
χαρτί

προδιαγραφές 27
χαρτί legal

προδιαγραφές 27
χαρτί letter

προδιαγραφές 27
χρονική περίοδος τηλεφωνικής

υποστήριξης
χρονική περίοδος υποστήριξης 25

37

Ευ
ρε
τή
ρι
ο



38

Ευρετήριο


	Περιεχόμενα
	Βοήθεια HP Photosmart B010 series
	Γνωριμία με το HP Photosmart
	Εξαρτήματα του εκτυπωτή
	Λειτουργίες πίνακα ελέγχου

	Πώς μπορώ να;
	Εκτύπωση
	Συμβουλές για επιτυχημένη εκτύπωση

	Αντιγραφή και σάρωση
	Σάρωση σε υπολογιστή
	Αντιγραφή κειμένου ή μεικτών εγγράφων
	Συμβουλές για επιτυχημένη αντιγραφή και σάρωση

	Εργασία με δοχεία μελάνης
	Έλεγχος των εκτιμώμενων επιπέδων μελάνης
	Αυτόματος καθαρισμός κεφαλής εκτύπωσης
	Αντικατάσταση των δοχείων
	Παραγγελία αναλωσίμων μελάνης
	Πληροφορίες εγγύησης δοχείου
	Συμβουλές για εργασία με μελάνη

	Υποστήριξη HP
	Λάβετε περισσότερη βοήθεια
	Τηλεφωνική υποστήριξη της HP
	Χρονική περίοδος τηλεφωνικής υποστήριξης
	Πραγματοποίηση κλήσης
	Μετά την περίοδο τηλεφωνικής υποστήριξης

	Πρόσθετες επιλογές εγγύησης

	Τεχνικές πληροφορίες
	Ειδοποίηση
	Προδιαγραφές προϊόντος
	Περιβαλλοντικό πρόγραμμα διαχείρισης προϊόντος
	Συμβουλές φιλικές προς το περιβάλλον
	Χρήση χαρτιού
	Πλαστικά εξαρτήματα
	Φύλλα δεδομένων ασφάλειας υλικού
	Κατανάλωση ενέργειας
	Πρόγραμμα ανακύκλωσης
	Πρόγραμμα ανακύκλωσης αναλωσίμων για εκτυπωτές ψεκασμού HP
	Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union
	Χημικές ουσίες
	Battery disposal in the Netherlands
	Battery disposal in Taiwan
	Attention California users
	EU battery directive

	Κανονισμοί
	Κωδικός αναγνώρισης μοντέλου σύμφωνα με τους κανονισμούς
	FCC statement
	VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan
	Notice to users in Japan about the power cord
	Notice to users in Korea
	Notice to users in Germany
	Noise emission statement for Germany
	HP Photosmart B010 series declaration of conformity


	Ευρετήριο


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Oblique
    /Symbol
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /ZapfDingbats
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.33333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU <FEFF0046004f00520020004100630072006f006200610074002000360020004f004e004c0059000d0048005000490045002000530063007200650065006e0020004f007000740069006d0069007a00650064002000530065007400740069006e006700200066006f00720020004100630072006f006200610074002000360020004f004e004c0059>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


