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HP Photosmart eStation C510 series - Εφαρµογές
εκτύπωσης

Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τον εκτυπωτή για να πραγµατοποιήσετε αναζήτηση περιεχοµένου και να το
εκτυπώσετε χωρίς υπολογιστή.

Το νέο HP Photosmart eStation ανοίγει ένα νέο παράθυρο στην εκτύπωση µέσω internet—απευθείας από τον
εκτυπωτή σας. Η βελτιωµένη οθόνη HP Touchsmart διευκολύνει την εκτύπωση του αγαπηµένου σας
περιεχοµένου Web χωρίς τη χρήση υπολογιστή. Μπορείτε να επιλέξετε από ένα µεγάλο εύρος εφαρµογών ή ακόµη
και να δηµιουργήσετε τις δικές σας. Επίσης, µπορείτε να δηµιουργήσετε εντυπωσιακές φωτογραφίες και
καθηµερινές εκτυπώσεις χρησιµοποιώντας κάθε είδους προέλευση.

Χρησιµοποιήστε την οθόνη TouchSmart και τις Εφαρµογές εκτύπωσης—συντοµεύσεις σε ένα εύρος
µορφοποιηµένου περιεχοµένου Web—για να εκτυπώσετε χάρτες, φωτογραφίες, παιχνίδια Sudoku, σελίδες
ζωγραφικής, ηµερολόγια, ειδήσεις και πολλά άλλα χωρίς υπολογιστή.

Μάθετε πώς να χρησιµοποιείτε τις Εφαρµογές εκτύπωσης στο  HP ePrintCenter.

HP Photosmart eStation C510 series - Περιγραφή των
εξωτερικών τµηµάτων της συσκευής

• Μπροστινή όψη του εκτυπωτή
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http://www.hp.com/go/eprintcenter


1 Κάλυµµα

2 Προστατευτικό καλύµµατος

3 Γυάλινη επιφάνεια

4 Η HP eStation Zeen (αναφέρεται και ως αφαιρούµενη έγχρωµη οθόνη γραφικών, αφαιρούµενη οθόνη ή οθόνη).

5 ∆ίσκος φωτογραφικού χαρτιού

6 Οδηγός πλάτους χαρτιού για το δίσκο φωτογραφικού χαρτιού

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

8 Υποδοχή κάρτας µνήµης για κάρτες Secure Digital

9 Οδηγός πλάτους χαρτιού για τον κύριο δίσκο

10 Κύριος δίσκος (αναφέρεται και ως "δίσκος εισόδου")

11 ∆ίσκος εξόδου

12 Θύρα δοχείου

13 Ενεργοποίηση: Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη συσκευή. Όταν η συσκευή είναι απενεργοποιηµένη, µια ελάχιστη
ποσότητα ενέργειας συνεχίζει να χρησιµοποιείται. Για να διακόψετε κάθε παροχή ισχύος, απενεργοποιήστε τη συσκευή
και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.

14 Φωτεινή ένδειξη ασύρµατου δικτύου: Όταν είναι αναµµένη, αυτό σηµαίνει ότι η ασύρµατη λειτουργία του βασικού
εκτυπωτή είναι ενεργοποιηµένη και ότι υπάρχει σύνδεση σε δίκτυο. Όταν είναι σβηστή, αυτό σηµαίνει ότι η ασύρµατη
λειτουργία του βασικού εκτυπωτή είναι απενεργοποιηµένη. Όταν αναβοσβήνει, αυτό σηµαίνει ότι η ασύρµατη
λειτουργία του βασικού εκτυπωτή είναι ενεργοποιηµένη αλλά δεν υπάρχει σύνδεση σε δίκτυο.

15 Φωτεινή ένδειξη HP ePrint: Όταν είναι αναµµένη, αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει σύνδεση µε το διακοµιστή ePrint. Όταν
είναι σβηστή, αυτό σηµαίνει ότι δεν υπάρχει σύνδεση στο διακοµιστή ePrint.

• Πίσω όψη της οθόνης

Κεφάλαιο 1
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16 Υποδοχή ακουστικών

17 Υποδοχή κάρτας µνήµης για κάρτες Secure Digital

18 Αύξηση έντασης ήχου

19 Μείωση έντασης ήχου

20 Ηχείο

21 Υποδοχή σύνδεσης

22 Υποδοχή USB: Για χρήση όταν η οθόνη δεν είναι συνδεδεµένη

23 Υποδοχή τροφοδοσίας: Για χρήση όταν η οθόνη δεν είναι συνδεδεµένη

24 Κουµπί λειτουργίας

25 Κεραία ασύρµατης λειτουργίας

• ∆ευτερεύουσα οθόνη πίσω από την αφαιρούµενη οθόνη

26 Άκυρο

27 Ασπρόµαυρη αντιγραφή

28 Έγχρωµη αντιγραφή

29 Τροφοδοσία χαρτιού

30 Φωτεινή ένδειξη προσοχής

31 Υποδοχή σύνδεσης για την αφαιρούµενη οθόνη

HP Photosmart eStation C510 series - Περιγραφή των εξωτερικών τµηµάτων της συσκευής 5



• Επάνω και πίσω όψη του εκτυπωτή

32 Εξάρτηµα κεφαλής εκτύπωσης

33 Περιοχή πρόσβασης δοχείων

34 Αριθµός µοντέλου και θέση ετικέτας επιλογών µελάνης

35 Πίσω θύρα USB

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

37 Εξάρτηµα εκτύπωσης διπλής όψεως

HP Photosmart eStation C510 series - Χρήση της
αφαιρούµενης οθόνης

Η αφαιρούµενη οθόνη αυτού του προϊόντος είναι επίσης γνωστή ως HP eStation Zeen ή Zeen. Ανακαλύψτε πόσο
εύκολο είναι να περιηγηθείτε στις οθόνες και τα µενού, να προσαρµόσετε την Αρχική οθόνη σας και να διαχειριστείτε
τις εφαρµογές σας. ∆είτε παρουσιάσεις µε κινούµενα γραφικά που θα σας βοηθήσουν να µάθετε πώς θα
επωφεληθείτε πλήρως από την HP eStation Zeen.

Περιήγηση στην Αρχική οθόνη

Βασικές αρχές πλοήγησης
Μάθετε πώς να πραγµατοποιείτε πλοήγηση και να χρησιµοποιείτε την HP eStation Zeen.

Κεφάλαιο 1
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Χρήση των κουµπιών ελέγχου πλοήγησης

Χρήση των κουµπιών ελέγχου πλοήγησης

Λειτουργία Περιγραφή λειτουργίας

Πατήστε σε αυτό το κουµπί για να επιστρέψετε στην Αρχική
οθόνη από οποιοδήποτε σηµείο.

Πατήστε σε αυτό το κουµπί για να µετακινηθείτε στην οθόνη
που προβάλατε προηγουµένως.

Πατήστε σε αυτό το κουµπί για να εµφανίσετε τα µενού που
είναι διαθέσιµα από την οθόνη που προβάλετε.
Πατήστε στο κουµπί του µενού από την Αρχική οθόνη για να
προβάλετε τα παρακάτω δευτερεύοντα µενού: Αρχική σελίδα
διαχείρισης, Ειδοποιήσεις συστήµατος, Πίνακας συστήµατος
και Ρυθµίσεις.

Περιστροφή της οθόνης.
Μπορείτε προβάλετε την οθόνη σε οριζόντιο ή κατακόρυφο προσανατολισµό.

Προβολή περισσότερων σελίδων της Αρχικής οθόνης
Για εναλλαγή µεταξύ των σελίδων, γλυστρίστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά το δάκτυλό σας.

HP Photosmart eStation C510 series - Χρήση της αφαιρούµενης οθόνης 7



Εναλλαγή µεταξύ λιστών
Για να προβάλετε περιεχόµενα επάνω ή κάτω από την περιοχή της οθόνης, γλυστρίστε προς τα επάνω ή προς τα
κάτω το δάκτυλό σας.

Μετακίνηση σε εφαρµογή
Πατήστε στην καρτέλα επάνω από τη γραµµή των Αγαπηµένων εφαρµογών για να προβάλετε όλες τις εφαρµογές.
Πατήστε και κρατήστε µια εφαρµογή και, στη συνέχεια, σύρετέ την στο σηµείο που θέλετε.

Σηµείωση Η µόνη εφαρµογή που δεν µπορείτε να µετακινήσετε ή να καταργήσετε είναι η εφαρµογή του
εκτυπωτή. Πρέπει να βρίσκεται πάντα στη γραµµή των αγαπηµένων Apps.

Κλείστε τα δάκτυλά σας για σµίκρυνση, ανοίξτε τα για µεγέθυνση
Όταν προβάλετε µια φωτογραφία στην εφαρµογή Πινακοθήκη HP, µπορείτε να κλείσετε τα δάκτυλά σας στην οθόνη
για σµίκρυνση της εικόνας και να ανοίξετε τα δάκτυλά σας για µεγέθυνση της εικόνας.

Επιλογές κουµπιού λειτουργίας
Όταν αφαιρέσετε την HP eStation Zeen από το βασικό εκτυπωτή, µπορείτε να µειώσετε την κατανάλωση της
µπαταρίας της οθόνης (χωρίς να την απενεργοποιήσετε) πατώντας το κουµπί λειτουργίας στην πίσω πλευρά.
Πατήστε ξανά το κουµπί λειτουργίας για να επιστρέψετε στην οθόνη που εµφανιζόταν πριν την θέσετε σε αναστολή
λειτουργίας.

Για να απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία της µπαταρίας στην HP eStation Zeen ενώ την έχετε αφαιρέσει από τον
βασικό εκτυπωτή, πιέστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί λειτουργίας στην πίσω πλευρά για µερικά δευτερόλεπτα
µέχρι να εµφανιστεί το µενού Επιλογές παροχής ενέργειας και, στη συνέχεια, πατήστε στην επιλογή
Τερµατισµός. Από το µενού αυτό, έχετε επίσης τη δυνατότητα απενεργοποίησης της ασύρµατης σύνδεσης,
σίγασης των ήχων της οθόνης ή ακύρωσης.

Εάν δεν εµφανιστεί το µενού Επιλογές παροχής ενέργειας όταν πατήσετε παρατεταµένα το κουµπί
λειτουργίας για µερικά δευτερόλεπτα, µπορείτε να πραγµατοποιήσετε επαναφορά της HP eStation Zeen.

Ορισµένες συνθήκες σφάλµατος απαιτούν επαναφορά της HP eStation Zeen προκειµένου να επιλυθεί το σφάλµα.
Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε επαναφορά της HP eStation Zeen για να επιλύσετε οποιοδήποτε από τα παρακάτω
προβλήµατα:

Κεφάλαιο 1
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• Η HP eStation Zeen δεν αποκρίνεται στις επιλογές ή στα πατήµατα κουµπιών για παρατεταµένο χρονικό
διάστηµα.

• Η οθόνη έχει παγώσει.
• Το κουµπί Ενεργοποίηση δεν αποκρίνεται.

Για να πραγµατοποιήσετε επαναφορά της HP eStation Zeen, πατήστε παρατεταµένα το κουµπί λειτουργίας για
τουλάχιστον 8 δευτερόλεπτα.

∆ιαχείριση Αρχικής οθόνης
Μπορείτε να προσαρµόσετε την περιοχή γραφικών στοιχείων των σελίδων Αρχικής οθόνης που χρησιµοποιείτε, να
προσθέσετε νέες σελίδες και να αλλάξετε τη διάταξη των σελίδων.

∆ιαχείριση της περιοχής γραφικών στοιχείων
Μπορείτε να προσαρµόσετε την περιοχή γραφικών στοιχείων των σελίδων Αρχικής οθόνης που χρησιµοποιείτε
τοποθετώντας στοιχεία διάφορων µεγεθών από τη Βιβλιοθήκη γραφικών στοιχείων στο Πλέγµα 4 επί 4.

Το παρόν προϊόν συνοδεύεται από τρεις σελίδες Αρχικής οθόνης ήδη συµπληρωµένες. Μπορείτε να προσθέσετε
µέχρι και πέντε από ένα σύνολο οκτώ σελίδων Αρχικής οθόνης. Μπορείτε να µετακινήσετε και να καταργήσετε
στοιχεία, αλλά και να προσθέσετε γραφικά στοιχεία, εφαρµογές και σελιδοδείκτες σε µια σελίδα Αρχικής οθόνης.

HP Photosmart eStation C510 series - Χρήση της αφαιρούµενης οθόνης 9



Προβολή της Βιβλιοθήκης γραφικών στοιχείων

Για να προβάλετε τη Βιβλιοθήκη γραφικών στοιχείων

1. Επιλέξτε την εφαρµογή Γραφικά στοιχεία και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.
2. Γλυστρίστε προς τα αριστερά και προς τα δεξιά το δάκτυλό σας για να δείτε όλα τα διαθέσιµα γραφικά στοιχεία.

Ο χώρος πλέγµατος που καλύπτει το κάθε γραφικό στοιχείο εµφανίζεται στο πλέγµα µικρού µεγέθους στα δεξιά
του εικονιδίου του γραφικού στοιχείου στη Βιβλιοθήκη γραφικών στοιχείων.

Σηµείωση Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση στην οθόνη ∆ιαχείριση γραφικών στοιχείων/Βιβλιοθήκη
γραφικών στοιχείων πατώντας στο κουµπί Μενού και επιλέγοντας ∆ιαχείριση Αρχικής οθόνης, ή κτυπώντας
την τελευταία (κενή) σελίδα της Αρχικής οθόνης.

3. Προβάλετε τις διαθέσιµες εφαρµογές που θα τοποθετήσετε στην περιοχή των γραφικών στοιχείων πατώντας
στο κουµπί Μενού και, στη συνέχεια, στην επιλογή Προσθήκη εφαρµογών.

4. Προβάλετε τους διαθέσιµους σελιδοδείκτες που µπορούν να τοποθετηθούν στην περιοχή των γραφικών
στοιχείων πατώντας στο κουµπί Μενού και, στη συνέχεια, στην επιλογή Προσθήκη σελιδοδεικτών.

Τοποθέτηση στοιχείου στην περιοχή γραφικών στοιχείων

Για να τοποθετήσετε ένα στοιχείο στην περιοχή γραφικών στοιχείων:

1. Επιλέξτε την εφαρµογή Γραφικά στοιχεία και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

Σηµείωση Εάν θέλετε να προσθέσετε ένα διαφορετικό τύπο στοιχείου (µια εφαρµογή ή ένα σελιδοδείκτη
αντί για ένα γραφικό στοιχείο), προβάλετε το συγκεκριµένο τύπο στοιχείου στη Βιβλιοθήκη γραφικών
στοιχείων ακολουθώντας τις οδηγίες της προηγούµενης ενότητας, “Προβολή της Βιβλιοθήκης γραφικών
στοιχείων”.

2. Γλυστρίστε προς τα αριστερά ή τα δεξιά το δάκτυλό σας για να εµφανίσετε τη σελίδα της Αρχικής οθόνης στην
οποία θέλετε να τοποθετήσετε ένα στοιχείο.

3. Για να τοποθετήσετε ένα στοιχεία, σύρετέ το από τη Βιβλιοθήκη γραφικών στοιχείων στην περιοχή γραφικών
στοιχείων και τοποθετήστε το στη θέση του πλέγµατος που θέλετε.

Σηµείωση Έαν υπάρχει κάποιο στοιχείο στη θέση του πλέγµατος που θέλετε να τοποθετήσετε το νέο
στοιχείο, πρέπει είτε να το µετακινήσετε, είτε να το καταργήσετε πριν τοποθετήσετε το νέο στοιχείο.

4. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές, πατήστε στο κουµπί Τέλος για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές και να επιστρέψετε
στην Αρχική σελίδα.

Κεφάλαιο 1
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Μεταφορά στοιχείου στην περιοχή γραφικών στοιχείων

Για να µεταφέρετε ένα στοιχείο στην περιοχή γραφικών στοιχείων:

1. Πατήστε στην εφαρµογή Γραφικά στοιχεία και, στη συνέχεια, πατήστε στο κουµπί OK.
2. Γλυστρίστε προς τα αριστερά ή τα δεξιά το δάκτυλό σας για να εµφανίσετε τη σελίδα της Αρχικής οθόνης στην

οποία θέλετε να µετακινήσετε ένα στοιχείο.
3. Πατήστε και κρατήστε το στοιχείο που θέλετε να µετακινήσετε για µερικά δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, σύρετέ

το σε ένα κενό χώρο στην περιοχή γραφικών στοιχείων.

Σηµείωση Εάν υπάρχει ήδη ένα στοιχείο στην περιοχή που θέλετε να µετακινήσετε ένα άλλο στοιχείο, θα
πρέπει να το µετακινήσετε ή να το καταργήσετε πριν συνεχίσετε.

4. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές, πατήστε στο κουµπί Τέλος για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές και να επιστρέψετε
στην Αρχική οθόνη.

Κατάργηση στοιχείου από την περιοχή γραφικών στοιχείων

Για να καταργήσετε ένα στοιχείο από την περιοχή γραφικών στοιχείων

1. Πατήστε στην εφαρµογή Γραφικά στοιχεία και, στη συνέχεια, πατήστε στο κουµπί OK.
2. Γλυστρίστε προς τα αριστερά ή τα δεξιά το δάκτυλό σας για να εµφανίσετε τη σελίδα της Αρχικής οθόνης στην

οποία θέλετε να µετακινήσετε ένα στοιχείο.
3. Πατήστε και κρατήστε το στοιχείο που θέλετε να καταργήσετε για µερικά δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια,

µετακινήστε το στην περιοχή Απόθεση στοιχείου γραφικών για κατάργηση στην κάτω πλευρά της οθόνης.

Σηµείωση Όταν καταργείτε ένα στοιχείο, αυτό παραµένει διαθέσιµο στη Βιβλιοθήκη στοιχείων γραφικών.

4. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές, πατήστε στο κουµπί Τέλος για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές και να επιστρέψετε
στην Αρχική οθόνη.

Προσθήκη σελίδας Αρχικής οθόνης
Το προϊόν συνοδεύεται από τρεις σελίδες Αρχικής οθόνης, οι οποίες διαθέτουν ήδη στοιχεία στην περιοχή γραφικών
στοιχείων. Μπορείτε να προσθέσετε µέχρι και πέντε από ένα σύνολο οκτώ σελίδων Αρχικής οθόνης.

Για προσθήκη µιας νέας σελίδας Αρχικής οθόνης:

1. Από την Αρχική οθόνη, γλυστρίστε το δάκτυλό σας προς τα αριστερά, περάστε όλες τις σελίδες Αρχικής οθόνης
µέχρι να εµφανιστεί η κενή σελίδα.
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2. Κτυπήστε την κενή σελίδα Αρχικής οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε στο κουµπί OK για να προβάλετε την
οθόνη ∆ιαχείριση στοιχείου γραφικών στη Βιβλιοθήκη στοιχείων γραφικών.

3. Πιέστε και κρατήστε ένα στοιχείο γραφικών από τη Βιβλιοθήκη στοιχείων γραφικών και, στη συνέχεια,
µεταφέρετέ το στην κενή σελίδα για να αρχίσετε να γεµίζετε την περιοχή των στοιχείων γραφικών µιας νέας
σελίδας Αρχικής οθόνης.

4. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές, πατήστε στο κουµπί Τέλος για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές και να επιστρέψετε
στην Αρχική σελίδα.

Σηµείωση Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση στην περιοχή για να προσθέσετε µια νέα σελίδα Αρχικής
οθόνης χρησιµοποιώντας την Εφαρµογή στοιχείων γραφικών ή πάρωνας στο κουµπί Μενού και επιλέγοντας
∆ιαχείριση Αρχικής οθόνης.

Κεφάλαιο 1

12



Κατάργηση σελίδας Αρχικής οθόνης
Για να καταργήσετε µια σελίδα Αρχικής οθόνης:

1. Καταργήστε όλα τα στοιχεία στην περιοχή γραφικών στοιχείων.
2. Πατήστε στο κουµπί Τέλος για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές και να επιστρέψετε στην Αρχική οθόνη.

Αναδιάταξη των σελίδων Αρχικής οθόνης
Για να αλλάξετε τη διάταξη των σελίδων Αρχικής οθόνης:

1. Πατήστε στο κουµπί Μενού, πατήστε στην επιλογή ∆ιαχείριση Αρχικής οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε
στο κουµπί OK για να προβάλετε την οθόνη ∆ιαχείρισης γραφικών στοιχείων.

2. Πατήστε στο κουµπί Αναδιάταξη στην επάνω δεξιά πλευρά της οθόνης για να προβάλετε την οθόνη
Αναδιάταξης σελίδων.

3. Πατήστε, κρατήστε και µεταφέρετε τις σελίδες Αρχικής οθόνης στην επιθυµητή θέση για να αλλάξετε τη διάταξή
τους.

4. Πατήστε στο κουµπί Τέλος για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές και να επιστρέψετε στην Αρχική οθόνη.

∆ιαχείριση των εφαρµογών σας
Οι εφαρµογές σας αποθηκεύονται στη γραµµή Αγαπηµένων εφαρµογών και στο Συρτάρι εφαρµογών. Έχετε
δυνατότητα αναδιάταξης, προσθήκης, ταξινόµησης και διαγραφής εφαρµογών. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε
Σελιδοδείκτες Web στο Συρτάρι εφαρµογών.

Προβολή όλων των εφαρµογών στο Συρτάρι εφαρµογών
Πατήστε στην καρτέλα στην επάνω πλευρά της γραµµής Αγαπηµένων εφαρµογών για να ανοίξετε το Συρτάρι
εφαρµογών.
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Προσθήκη εφαρµογών
Για να προσθέσετε µια νέα εφαρµογή, ανοίξτε το Συρτάρι εφαρµογών και πατήστε στην επιλογή "Προσθήκη
περισσότερων" στην κάτω πλευρά της οθόνης. Επιλέξτε οποιαδήποτε από τις διαθέσιµες εφαρµογές.

Σηµείωση Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε σύνδεση Internet στην HP eStation Zeen πριν δοκιµάσετε να προσθέσετε
µια εφαρµογή.

Ταξινόµηση εφαρµογών
Οι εφαρµογές στο Συρτάρι εφαρµογών µπορούν να ταξινοµηθούν αλφαβητικά ή ανά κατηγορία. Εάν τις
ταξινοµήσετε ανά κατηγορία, οι εφαρµογές οµαδοποιούνται ανά Εφαρµογές, Εφαρµογές εκτύπωσης και
Σελιδοδείκτες.

Για να ταξινοµήσετε εφαρµογές:
1. Ανοίξτε το Συρτάρι εφαρµογών και πατήστε στην επιλογή Περιήγηση ανά στην κάτω πλευρά της οθόνης.
2. Πατήστε στην επιλογή Αλφαβητική ή Κατηγορία για να ενεργοποιήσετε την επιλογή ταξινόµησης που θέλετε.

Προσθήκη Σελιδοδείκτη Web
Μπορείτε να επιλέξετε από ένα εύρος Σελιδοδεικτών Web για να προσθέσετε στο Συρτάρι εφαρµογών. Αυτοί οι
σελιδοδείκτες αποτελούν συντοµεύσεις σε διάφορες τοποθεσίες Web.

Για να προσθέσετε Σελιδοδείκτη Web
1. Ανοίξτε το Συρτάρι εφαρµογών και πατήστε στην επιλογή Προσθήκη σελιδοδείκτη στην κάτω πλευρά της

οθόνης.
2. Πατήστε στην επιλογή Προσθήκη σελιδοδείκτη.
3. Πατήστε στο Σελιδοδείκτη που θέλετε να προσθέσετε στο Συρτάρι εφαρµογών.

∆ιαγραφή εφαρµογών
Ορισµένες εφαρµογές δεν είναι δυνατό να διαγραφούν και εµφανίζονται απενεργοποιηµένες όταν αποκτάτε
πρόσβαση στη δυνατότητα διαγραφής.

Κεφάλαιο 1
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Για να διαγράψετε µια εφαρµογή:
1. Ανοίξτε το Συρτάρι εφαρµογών και πατήστε στο κουµπί ∆ιαγραφή. Οι εφαρµογές που δεν είναι δυνατό να

διαγραφούν εµφανίζονται απενεργοποιηµένες ενώ εκείνες που µπορούν να διαγραφούν συνοδεύονται από την
ένδειξη “X”.

2. Πατήστε στην εφαρµογή που θέλετε να διαγράψετε.
3. Πατήστε στο κουµπί Άκυρο για να ακυρώσετε τη διαγραφή ή το κουµπί ∆ιαγραφή για να συνεχίσετε τη διαγραφή

της εφαρµογής.
4. Πατήστε στο κουµπί Τέλος όταν ολοκληρώσετε τη διαγραφή των εφαρµογών για να επιστρέψετε στο Συρτάρι

εφαρµογών.

Χρήση των ρυθµίσεων του Πίνακα
Από τον Πίνακα, µπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλες τις ρυθµίσεις για τον βασικό εκτυπωτή και την HP eStation
Zeen. Για να χρησιµοποιήσετε µερικές από τις ρυθµίσεις, θα πρέπει να συνδέσετε την HP eStation Zeen στον βασικό
εκτυπωτή.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη του Πίνακα συστήµατος και να προβάλετε όλες τις διαθέσιµες ρυθµίσεις,
πατήστε στη γραµµή ειδοποιήσεων και, στη συνέχεια, πατήστε στην καρτέλα Πίνακας στην επάνω δεξιά πλευρά
της οθόνης.
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Ρυθµίσεις ηµεροµηνίας και ώρας
Πατήστε στην επιλογή Ρυθµίσεις ηµεροµηνίας & ώρας στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης "Πίνακας
συστήµατος".

Μπορείτε να ρυθµίσετε την ηµεροµηνία, την ώρα, τη ζώνη ώρας, τη µορφή ώρας και τη µορφή ηµεροµηνίας.

Κεφάλαιο 1
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Οι Ρυθµίσεις ασύρµατης λειτουργίας για την HP eStation Zeen και τον βασικό εκτυπωτή
Πατήστε στην επιλογή Ρυθµίσεις ασύρµατης λειτουργίας στη γραµµή "Ασύρµατη λειτουργία οθόνης" ή "Ασύρµατη
λειτουργία εκτυπωτή" της οθόνης "Πίνακας συστήµατος".

Χρησιµοποιήστε τις ρυθµίσεις ασύρµατης λειτουργίας για να συνδέσετε τη HP eStation Zeen και το βασικό εκτυπωτή
σε ένα ασύρµατο δίκτυο και να ελέγξετε την κατάσταση της σύνδεσης. Εάν η HP eStation Zeen αφαιρεθεί από τον
βασικό εκτυπωτή, µπορούν να συνδεθούν σε διαφορετικά ασύρµατα δίκτυα.

Χρησιµοποιήστε τις παρακάτω οδηγίες για να αποκαταστήσετε τη σύνδεση ασύρµατου δικτύου ή για να προσθέσετε
νέο ασύρµατο δίκτυο.

Έλεγχος της κατάστασης της ασύρµατης σύνδεσης της HP eStation Zeen

Κοιτάξτε τη γραµµή κάτω από την ένδειξη Ασύρµατη λειτουργία οθόνης στην οθόνη "Πίνακας συστήµατος".

Εάν η HP eStation Zeen συνδέεται σε δίκτυο, εµφανίζεται το όνοµα του δικτύου στη γραµµή αυτή. Εάν δεν συνδέεται
σε δίκτυο, εµφανίζεται η κατάσταση.

Μπορείτε να επιλέξετε Ρυθµίσεις ασύρµατης λειτουργίας για να ανοίξετε το µενού "Ρυθµίσεις ασύρµατης
λειτουργίας".

Έλεγχος της κατάστασης της ασύρµατης σύνδεσης του βασικού εκτυπωτή

Η HP eStation Zeen πρέπει να είναι συνδεδεµένη ή να βρίσκεται εντός του εύρους του ασύρµατου δικτύου του
βασικού εκτυπωτή για να ελέγξει την κατάσταση σύνδεσης του βασικού εκτυπωτή.

Κοιτάξτε τη γραµµή κάτω από την ένδειξη Ασύρµατη λειτουργία εκτυπωτή στην οθόνη "Πίνακας συστήµατος".

Εάν ο βασικός εκτυπωτής συνδέεται σε δίκτυο, το όνοµα του δικτύου εµφανίζεται στη γραµµή αυτή. Εάν δεν
συνδέεται σε δίκτυο, εµφανίζεται η κατάσταση.

Μπορείτε να επιλέξετε Ρυθµίσεις ασύρµατης λειτουργίας για να ανοίξετε το µενού "Ρυθµίσεις ασύρµατης
λειτουργίας".

Ανίχνευση για διαθέσιµα ασύρµατα δίκτυα

Πατήστε στην επιλογή Σάρωση στην κάτω πλευρά της οθόνης "Ρυθµίσεις ασύρµατης λειτουργίας". Τα διαθέσιµα
δίκτυα αναφέρονται σε λίστα στην περιοχή ∆ίκτυα Wi-Fi της οθόνης. Τα ασφαλή δίκτυα υποδεικνύονται µε το
σύµβολο λουκέτου.

Προσθήκη νέου ασύρµατου δικτύου

Για να προσθέσετε νέο ασύρµατο δίκτυο:
1. Πατήστε στην επιλογή Προσθήκη δικτύου Wi-Fi στην κάτω πλευρά της οθόνης "Ρυθµίσεις ασύρµατης

λειτουργίας".
2. Εισαγάγετε το όνοµα δικτύου (SSID).
3. Επιλέξτε έναν τύπο ασφάλειας από το αναπτυσσόµενο µενού πριν από την εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης

ασύρµατης λειτουργίας.
4. Εισαγάγετε ένα κλειδί ασφαλείας, εάν υπάρχει.
5. Πατήστε στο κουµπί Αποθήκευση για να συνεχίσετε.

Για να προσθέσετε ένα δίκτυο WPS:
1. Πατήστε στην επιλογή Προσθήκη δικτύου WPS στην οθόνη "Ρυθµίσεις ασύρµατης λειτουργίας".
2. Επιλέξτε ένα SSID από την αναπτυσσόµενη λίστα Επιλογή SSID.
3. Επιλέξτε τη µέθοδο WPS από την αναπτυσσόµενη λίστα Μέθοδος WPS .
4. Εισαγάγετε το PIN του δικτύου.
5. Πατήστε στο κουµπί Έναρξη για να προσθέσετε το νέο δίκτυο.

Σύνδεση σε διαθέσιµο ασύρµατο δίκτυο

Για να συνδεθείτε σε δίκτυο που αναγράφεται στην περιοχή "∆ίκτυα Wi-Fi" της οθόνης "Ρυθµίσεις ασύρµατης
λειτουργίας", πατήστε στο όνοµα του δικτύου. Εφόσον συνδεθείτε, η περιοχή κατάστασης κάτω από το όνοµα του
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δικτύου εµφανίζει την ένδειξη Συνδέθηκε. Εάν το δίκτυο δεν είναι εντός του εύρους, η κατάσταση αυτή υποδεικνύεται
στην περιοχή κατάστασης.

Συµβουλή Εάν βρίσκεστε εκτός του εύρους των ασύρµατων δικτύων και θέλετε να συνδεθείτε σε κάποιο δίκτυο
µόλις βρεθείτε εντός του εύρους του, πατήστε στο πλαίσιο ελέγχου στην περιοχή "Ειδοποιήσεις δικτύου" της
οθόνης "Ρυθµίσεις ασύρµατης λειτουργίας" για να εµφανιστεί το σηµάδι ελέγχου. Όταν υπάρχει διαθέσιµο δίκτυο,
εµφανίζεται το ακόλουθο σύµβολο στη γραµµή ειδοποιήσεων.

Συγχρονισµός της HP eStation Zeen και του βασικού εκτυπωτή στο ίδιο ασύρµατο δίκτυο

Όταν η HP eStation Zeen και ο βασικός εκτυπωτής βρίσκονται εντός του εύρους του ίδιου ασύρµατου δικτύου,
µπορούν και τα δύο να συνδεθούν σε αυτό και να επικοινωνούν µεταξύ τους µέσω του συγκεκριµένου δικτύου.

Για να τα συγχρονίσετε, πατήστε στην επιλογή Συγχρονισµός δικτύων στην οθόνη "Ρυθµίσεις ασύρµατης
λειτουργίας".

∆ιαγραφή ασύρµατου δικτύου από τη λίστα ασύρµατων δικτύων

Για να καταργήσετε ένα ασύρµατο δίκτυο, πατήστε στο όνοµα στη λίστα διαθέσιµων δικτύων στην περιοχή
"∆ίκτυα Wi-Fi" και, στη συνέχεια, πατήστε στην επιλογή Παράβλεψη.

Προβολή της κατάστασης τροφοδοσίας της µπαταρίας
Κοιτάξτε την περιοχή Τροφοδοσία στην οθόνη "Πίνακας συστήµατος". Η τροφοδοσία της µπαταρίας εµφανίζεται
ως ποσοστό της πλήρους χωρητικότητας. Πατήστε στην επιλογή Κατάσταση στη δεξιά πλευρά της περιοχής
"Τροφοδοσία" για να εµφανίσετε περισσότερες λεπτοµέρειες.

Σηµείωση Η πλήρης φόρτιση της µπαταρίας από την κατάσταση 0% διαρκεί περίπου 2 ώρες. Η µπαταρία
µπορεί να φορτιστεί ξανά εάν συνδεθεί στον βασικό εκτυπωτή ή σε φορτιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος
(πωλείται ξεχωριστά).

Ρυθµίσεις συντήρησης του εκτυπωτή
Για να εµφανίσετε την οθόνη "Συντήρηση εκτυπωτή", πατήστε στην επιλογή Ρυθµίσεις εκτυπωτή, η οποία
βρίσκεται στα δεξιά της περιοχής "Εκτιµώµενα επίπεδα µελάνης" στον "Πίνακα συστήµατος".

Χρησιµοποιήστε τις ρυθµίσεις στην οθόνη "Συντήρηση εκτυπωτή" για να ελέγξετε τα εκτιµώµενα επίπεδα µελάνης,
να λάβετε πληροφορίες σχετικά µε τα αναλώσιµα, να εκτυπώσετε αναφορές και να εκτελέσετε εργασίες συντήρησης
του συστήµατος όταν είναι απαραίτητο.

Προβολή εκτιµώµενων επιπέδων µελάνης

Για να προβάλετε τα εκτιµώµενα επίπεδα µελάνης στην οθόνη "Πίνακας συστήµατος", η HP eStation Zeen θα πρέπει
να είναι συνδεδεµένη στον βασικό εκτυπωτή. Γραφήµατα ράβδων δείχνουν την κατά προσέγγιση ποσότητα της
µελάνης που είναι διαθέσιµη σε κάθε δοχείο µελάνης.

Προβολή πληροφοριών αγοράς αναλωσίµων

Πατήστε στην επιλογή Πληροφορίες αγοράς αναλωσίµων στην οθόνη "Συντήρηση εκτυπωτή".

Εκτύπωση της Αναφοράς κατάστασης εκτυπωτή

Αγγίξτε την επιλογή Αναφορά κατάστασης εκτυπωτή στην οθόνη "Συντήρηση εκτυπωτή".

Εκτύπωση της Αναφοράς ποιότητας εκτύπωσης

Πατήστε στην επιλογή Εκτύπωση αναφοράς ποιότητας στην οθόνη "Συντήρηση εκτυπωτή".
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Ρυθµίσεις Υπηρεσιών Web

Ενεργοποιήστε τις Υπηρεσίες Web για να χρησιµοποιήσετε τη δυνατότητα ePrint και µερικές από τις
Εφαρµογές εκτύπωσης
1. Πατήστε στην επιλογή Υπηρεσίες Web για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα ePrint. Εµφανίζεται το παράθυρο

Όρων χρήσης.
2. Πατήστε στο κουµπί Ναι για να αποδεχτείτε τους Όρους χρήσης και να ενεργοποιήσετε τις Υπηρεσίες Web.

Έλεγχος κατάστασης κάρτας SD και εσωτερικού χώρου αποθήκευσης
Μπορείτε να παρακολουθείτε τη χωρητικότητα του εσωτερικού χώρου αποθήκευσης και της κάρτας SD της HP
Zeen. Ο διαθέσιµος χώρος αποθήκευσης εµφανίζεται στην περιοχή Κάρτα SD& Εσωτερικός χώρος
αποθήκευσης στην οθόνη "Πίνακας συστήµατος".

Προσαρµογή της έντασης ήχου των µέσων και του εκτυπωτή
Τα στοιχεία ελέγχου της έντασης ήχου βρίσκονται στην περιοχή Γρήγορες ρυθµίσεις της οθόνης "Πίνακας
συστήµατος".

Για να προσαρµόσετε την ένταση ήχου της µουσικής και των βίντεο που αναπαράγονται στην HP eStation Zeen,
πατήστε στα στοιχεία ελέγχου "συν" (+) ή "µείον" (-) δίπλα στην επιλογή Ένταση ήχου µέσων.

Για να προσαρµόσετε την ένταση ήχου του εκτυπωτή, πατήστε στα στοιχεία ελέγχου "συν" (+) ή "µείον" (-) δίπλα
στην επιλογή Ένταση ήχου εκτυπωτή.

Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε τα κουµπιά έντασης στην πίσω πλευρά της οθόνης για να ρυθµίσετε την
ένταση.

Αλλαγή της φωτεινότητας της οθόνης
Για να προσαρµόσετε τη φωτεινότητα της οθόνης HP eStation Zeen, πατήστε στα στοιχεία ελέγχου "συν" (+) ή
"µείον" (-) δίπλα στην επιλογή Φωτεινότητα στην περιοχή "Γρήγορες ρυθµίσεις".

Μενού Βοήθειας µε κινούµενα γραφικά
Χρησιµοποιήστε το µενού Βοήθειας για να προβάλετε προγράµµατα εκµάθησης σχετικά µε τον τρόπο χρήσης της
αφαιρούµενης οθόνης.

Αλλαγή των ρυθµίσεων ασφάλειας
Χρησιµοποιήστε την οθόνη "Ρυθµίσεις ασφαλείας" για να ορίσετε το µοτίβο ξεκλειδώµατος της οθόνης στην
οθόνη HP eStation Zeen και να ελέγξετε τη ρύθµιση κωδικών πρόσβασης.

Για πρόσβαση στην οθόνη "Ρυθµίσεις ασφαλείας":
1. Πατήστε στην επιλογή Περισσότερες ρυθµίσεις στην κάτω πλευρά της οθόνης "Πίνακας συστήµατος".
2. Πατήστε στην επιλογή Εργαλεία.
3. Επιλέξτε Ασφάλεια.

Για να ορίσετε το µοτίβο ξεκλειδώµατος της οθόνης για τη λήξη των χρονικών ορίων της οθόνης και µετά
από την ενεργοποίηση:
1. Πατήστε στην επιλογή Ορσµός µοτίβου ξεκλειδώµατος στην οθόνη "Ρυθµίσεις ασφαλείας".
2. ∆ιαβάστε τις οδηγίες σχετικά µε τον τρόπο ορισµού του προσωπικού σας µοτίβου ξεκλειδώµατος και, στη

συνέχεια, πατήστε στο κουµπί Επόµενο.
3. Προβάλετε τα κινούµενα γραφικά µε ένα δείγµα µοτίβου ξεκλειδώµατος και, στη συνέχεια, πατήστε το κουµπί

Επόµενο.
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4. ∆ηµιουργήστε το προσωπικό σας νέο µοτίβο ξεκλειδώµατος και πατήστε στο κουµπί Συνέχεια.
5. Επαναλάβετε το νέο σας µοτίβο ξεκλειδώµατος και πατήστε στο κουµπί Επιβεβαίωση.

Σηµείωση Για να απενεργοποιηθεί η απαίτηση µοτίβου, πατήστε στο πλαίσιο ελέγχου Απαίτηση
µοτίβου για να καταργήσετε το σηµάδι ελέγχου. Θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε το µοτίβο και, στη
συνέχεια, το µοτίβο θα απενεργοποιηθεί.

Πατήστε στο πλαίσιο ελέγχου στη περιοχή Ορατοί κωδικοί πρόσβασης της οθόνης "Ρυθµίσεις ασφαλείας" για να
εµφανίζεται ο κωδικός πρόσβασης καθώς πληκτρολογείτε. Για να µην είναι ορατός ο κωδικός πρόσβασης καθώς
πληκτρολογείτε, πατήστε στο πλαίσιο ελέγχου για να καταργήσετε το σηµάδι ελέγχου.

Λήψη ενηµερώσεων προϊόντων
Το προϊόν αυτό πραγµατοποιεί αυτόµατα έλεγχο για ενηµερώσεις µία φορά την εβδοµάδα και ειδοποιείστε όταν µια
ενηµέρωση είναι έτοιµη για εγκατάσταση.

Για να πραγµατοποιείται έλεγχος για ενηµερώσεις οποιαδήποτε ώρα, χρησιµοποιήστε τη δυνατότητα
"Ενηµερώσεις προϊόντος":
1. Πατήστε στην επιλογή Περισσότερες ρυθµίσεις στην κάτω πλευρά της οθόνης "Πίνακας συστήµατος".
2. Πατήστε στην επιλογή Εργαλεία.
3. Επιλέξτε Ενηµερώσεις προϊόντος.
4. Επιλέξτε Ελέγξτε για ενηµερώσεις τώρα.

Αλλαγή των ρυθµίσεων ήχων και οθόνης

Ανακαλύψτε πώς µπορείτε να αλλάξετε τις διάφορες ρυθµίσεις στην οθόνη Ρυθµίσεις ήχου & οθόνης:
1. Πατήστε στην επιλογή Περισσότερες ρυθµίσεις στην κάτω πλευρά της οθόνης "Πίνακας συστήµατος".
2. Πατήστε στην επιλογή Προτιµήσεις.
3. Επιλέξτε Ήχος & οθόνη.

Λήψη πληροφοριών συσκευής
Εξετάστε τις επιλογές στην οθόνη Πληροφορίες για τη συσκευή για να µάθετε περισσότερα σχετικά µε τη HP
eStation Zeen.

Για να προβάλετε την οθόνη "Πληροφορίες για τη συσκευή":
1. Πατήστε στην επιλογή Περισσότερες ρυθµίσεις στην κάτω πλευρά της οθόνης "Πίνακας συστήµατος".
2. Επιλέξτε Πληροφορίες για τη συσκευή.

Προβολή λεπτοµερειών ειδοποιήσεων συστήµατος
Όταν προβάλετε την Αρχική οθόνη, η οθόνη σας ειδοποιεί σχετικά µε διάφορες συνθήκες κατάστασης µε µικρά
σύµβολα στην αριστερή πλευρά της γραµµής ειδοποιήσεων.

Για να προβάλετε τις λεπτοµέρειες σχετικά µε τα σύµβολα ειδοποιήσεων που εµφανίζονται, πατήστε στη γραµµή
ειδοποιήσεων στην επάνω πλευρά της Αρχικής οθόνης.

Σηµείωση Για να διαγράψετε ειδοποιήσεις, πατήστε στην επιλογή Απαλοιφή ειδοποιήσεων.
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HP Photosmart eStation C510 series - Αγορά και
ανάγνωση βιβλίων, περιοδικών και εφηµερίδων

Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε την HP eStation Zeen για την αγορά και ανάγνωση βιβλίων, περιοδικών και
εφηµερίδων από το ψηφιακό βιβλιοπωλείο HP Barnes & Noble. Όταν ρυθµίσετε το λογαριασµό σας HP Barnes &
Noble, θα λάβετε αυτόµατα δωρεάν βιβλία για να ξεκινήσετε την ψηφιακή σας βιβλιοθήκη. Μετά από την αγορά
κάποιας έκδοσης, αυτή αποθηκεύεται online στη βιβλιοθήκη eBook που έχει συσχετιστεί µε το λογαριασµό σας.
Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη βιβλιοθήκη αυτή από οποιοδήποτε eReader αφού συνδεθείτε στο λογαριασµό
σας.

Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε την HP eStation Zeen για να διαβάσετε βιβλία και άλλα έγγραφα από
προελεύσεις εκτός του Ψηφιακού βιβλιοπωλείου Barnes & Noble της HP. Απλώς φορτώστε τα αρχεία σε µια
κάρτα SD και τοποθετήστε την κάρτα SD στην HP eStation Zeen.

Το eReader υποστηρίζει έγγραφα σε µορφή .epub και .pdf. Για την ανάγνωση εγγράφων σε µορφές αρχείων που
δεν υποστηρίζονται από το eReader, ανατρέξτε στην ενότητα "Ανάγνωση βιβλίων και άλλων εγγράφων από
κάρτα SD”.

Σηµείωση Το Ψηφιακό βιβλιοπωλείο Barnes & Noble της HP είναι διαθέσιµο µόνο στις ΗΠΑ.

Εγγραφή για δωρεάν λογαριασµό στο Ψηφιακό βιβλιοπωλείο Barnes & Noble της HP
Για να µπορέσετε να αγοράσετε περιεχόµενο από το ψηφιακό βιβλιοπωλείο Barnes & Noble, θα πρέπει είτε να
δηµιουργήσετε νέο λογαριασµό, είτε να συνδεθείτε σε έναν υπάρχοντα λογαριασµό Barnes & Noble στην HP
eStation Zeen. Για να συνδεθείτε σε υπάρχοντα λογαριασµό Barnes & Noble, απλά πατήστε στην εφαρµογή
"Βιβλιοπωλείο", πατήστε στο εικονίδιο "Λογαριασµός" στη γραµµή µενού και εισαγάγετε τα στοιχεία σύνδεσής σας.
Όταν συνδέεστε σε έναν υπάρχοντα λογαριασµό, όλες οι προηγούµενες αγορές σας είναι διαθέσιµες σε αυτό το
eReader.

Εγγραφή για δωρεάν λογαριασµό στο Ψηφιακό βιβλιοπωλείο Barnes & Noble της HP
1. Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε ασύρµατη σύνδεση και ενεργή σύνδεση Internet στην HP eStation Zeen.
2. Πατήστε στην εφαρµογή "Βιβλιοπωλείο".
3. Πατήστε στο εικονίδιο "Λογαριασµός" στη γραµµή µενού.
4. Πατήστε ∆ηµιουργία λογαριασµού.
5. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να δηµιουργήσετε ένα λογαριασµό.
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Αγορά και λήψη βιβλίων, περιοδικών και εφηµερίδων

Σηµείωση Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε σύνδεση Internet στην HP eStation Zeen πριν δοκιµάσετε να
πραγµατοποιήσετε αγορά. Για να πραγµατοποιήσετε αγορές, χρειάζεστε επίσης ένα λογαριασµό Barnes &
Noble και πιστωτική κάρτα.

Αγορά και λήψη βιβλίου
1. Επιλέξτε την εφαρµογή Βιβλιοπωλείο.
2. Γλυστρίστε προς τα επάνω το δάκτυλό σας για να δείτε πρόσθετο περιεχόµενο και, στη συνέχεια, πατήστε στην

επιλογή Books (Βιβλία). Αναζητήστε ένα βιβλίο κάνοντας περιήγηση ή πατώντας στην επιλογή Search
(Αναζήτηση) στην κάτω πλευρά της οθόνης. Πατήστε στο βιβλίο που θέλετε να αγοράσετε. Μπορείτε να
διαβάσετε ένα δείγµα του βιβλίου ή µια κριτική πριν το αγοράσετε. Επιστρέψτε στην επιλογή αγοράς του βιβλίου
αγγίζοντας το όνοµα του βιβλίου στην επάνω αριστερή πλευρά της οθόνης.

3. Πατήστε στο εικονίδιο "Λογαριασµός" στη γραµµή µενού για να εισαγάγετε τα στοιχεία σύνδεσής σας.
4. Για αγορά του βιβλίου, πατήστε στην επιλογή Buy (Αγορά).
5. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην οθόνη για την αγορά.
6. Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, πατήστε στην επιλογή Read now (Ανάγνωση τώρα) και το νέο σας βιβλίο ανοίγει

µε τα στοιχεία ελέγχου του eReader.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις γραµµές µενού του eReader, ανατρέξτε στο δευτερεύον θέµα
"Χρήση των γραµµών µενού του eReader" της ενότητας "Χρήση του eReader".

Αγορά και λήψη περιοδικού
1. Επιλέξτε την εφαρµογή Βιβλιοπωλείο.
2. Γλυστρίστε προς τα επάνω το δάχτυλό σας για να δείτε πρόσθετο περιεχόµενο και, στη συνέχεια, πατήστε στην

επιλογή Magazines (Περιοδικά). Γλυστρίστε προς τα επάνω το δάχτυλό σας για να δείτε όλα όσα αναγράφονται
στη λίστα και πατήστε στην επιλογή Load More (Φόρτωση περισσότερων) στην κάτω πλευρά της λίστας όταν
είναι διαθέσιµη για να εµφανίσετε περισσότερο περιεχόµενο.

3. Αγοράστε ένα µεµονωµένο τεύχος ή εγγραφείτε στο περιοδικό. Όταν αγοράζετε µια εγγραφή σε περιοδικό, έχετε
µια δωρεάν δοκιµαστική περίοδο 14 ηµερών. Η πρώτη χρέωση της συνδροµής σας εµφανίζεται 14 ηµέρες µετά
την έναρξη της συνδροµής σας. Μπορείτε να ακυρώσετε τη συνδροµή σας οποιαδήποτε στιγµή εντός αυτών
των 14 ηµερών χρησιµοποιώντας την οθόνη "Λογαριασµός" ή πραγµατοποιώντας σύνδεση στο λογαριασµό
σας στο Barnes & Noble. Εάν θέλετε να διαβάσετε κριτικές σχετικά µε το περιοδικό, πατήστε στην περιοχή
Customer Reviews (Κριτικές πελατών). Όταν ολοκληρώσετε, επιστρέψτε στην επιλογή αγοράς του περιοδικού
αγγίζοντας το όνοµα του περιοδικού στην επάνω αριστερή πλευρά της οθόνης.

4. Πατήστε στην επιλογή Buy This Issue (Αγορά αυτού του τεύχους) ή Subscribe (Εγγραφή).
5. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην οθόνη για την αγορά.
6. Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, πατήστε στην επιλογή Read now (Ανάγνωση τώρα) και το νέο σας περιοδικό ανοίγει

µε τα στοιχεία ελέγχου του eReader.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις γραµµές µενού του eReader, ανατρέξτε στο δευτερεύον θέµα
"Χρήση των γραµµών µενού του eReader" της ενότητας "Χρήση του eReader".

Αγορά και λήψη εφηµερίδας

Χρησιµοποιήστε τις παρακάτω οδηγίες για την αγορά και λήψη εφηµερίδων.

1. Πατήστε στην εφαρµογή Βιβλιοπωλείο. Εµφανίζεται η οθόνη "Discover" (Ανακαλύψτε) του Ψηφιακού
βιβλιοπωλείου Barnes & Noble.

2. Γλυστρίστε προς τα επάνω το δάχτυλό σας για να δείτε πρόσθετο περιεχόµενο και, στη συνέχεια, πατήστε στην
επιλογή Newspapers (Εφηµερίδες). Εµφανίζονται οι εφηµερίδες που είναι διαθέσιµες για αγορά. Γλυστρίστε
προς τα επάνω το δάχτυλό σας για να δείτε όλα όσα αναγράφονται στη λίστα και πατήστε στην επιλογή Add
10 more (Προσθήκη 10 περισσότερων) στην κάτω πλευρά της λίστας όταν είναι διαθέσιµη για να εµφανίσετε
περισσότερο περιεχόµενο.
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3. Αγοράστε ένα µεµονωµένο τεύχος ή γίνετε συνδροµητής της εφηµερίδας. Όταν αγοράζετε µια συνδροµή σε
εφηµερίδα, έχετε µια δωρεάν δοκιµαστική περίοδο 14 ηµερών. Η πρώτη χρέωση της συνδροµής σας γίνεται 14
ηµέρες µετά την έναρξή της. Μπορείτε να ακυρώσετε τη συνδροµή σας οποιαδήποτε στιγµή σε αυτό το διάστηµα
των 14 ηµερών χρησιµοποιώντας την οθόνη "Λογαριασµός" ή πραγµατοποιώντας σύνδεση στο λογαριασµό
σας Barnes & Noble. Εάν θέλετε να διαβάσετε κριτικές σχετικά µε την εφηµερίδα, πατήστε στην περιοχή
Customer Reviews (Κριτικές πελατών). Όταν ολοκληρώσετε, επιστρέψτε στην επιλογή αγοράς της εφηµερίδας
πατώντας στο όνοµα της εφηµερίδας στην επάνω αριστερή πλευρά της οθόνης.

4. Πατήστε στην επιλογή Buy This Issue (Αγορά αυτού του τεύχους) ή Subscribe (Εγγραφή).
5. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην οθόνη για την αγορά.
6. Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, πατήστε στην επιλογή Read Now (Ανάγνωση τώρα) και η νέα σας εφηµερίδα ανοίγει

µε τα στοιχεία ελέγχου του eReader.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις γραµµές µενού του eReader, ανατρέξτε στο δευτερεύον θέµα
"Χρήση των γραµµών µενού του eReader" της ενότητας "Χρήση του eReader".

Είστε έτοιµοι να διαβάσετε τη νέα σας εφηµερίδα.

Για περιήγηση σε µια λίστα όλων των εφηµερίδων που έχετε λάβει στην HP eStation Zeen, πατήστε στην εφαρµογή
Εφηµερίδες. Πατήστε στην εφηµερίδα που θέλετε να διαβάσετε και θα ανοίξει.

Σηµείωση Αφού εγγραφείτε σε µια εφηµερίδα ή περιοδικό, µπορείτε να διαχειριστείτε τη συνδροµή σας
χρησιµοποιώντας την εφαρµογή Internet για να µεταβείτε στη διεύθυνση  http://hp.barnesandnoble.com όπου
µπορείτε να συνδεθείτε και να δείτε τη σελίδα µε τους λογαριασµούς σας.

Άνοιγµα βιβλίων, περιοδικών και εφηµερίδων που έχετε λάβει
▲ • Για να ανοίξετε βιβλία, πατήστε στην εφαρµογή Βιβλία.

• Για να ανοίξετε περιοδικά, πατήστε στην εφαρµογή Περιοδικά.
• Για να ανοίξετε εφηµερίδες, πατήστε στην εφαρµογή Εφηµερίδες.

Ράφια ηλεκτρονικής ανάγνωσης
Καθεµία από τις εφαρµογές "Βιβλία", "Περιοδικά" και "Εφηµερίδες" περιλαµβάνει ένα ράφι µε όλες τις εκδόσεις που
έχετε αγοράσει, είτε τις έχετε λάβει είτε όχι. Για να εµφανιστούν οι τίτλοι στο ράφι, θα πρέπει να καταχωρίσετε το
λογαριασµό σας στην εφαρµογή "Βιβλιοπωλείο". Εάν το ράφι είναι άδεια την πρώτη φορά που εµφανίζεται, πατήστε
το κουµπί ανανέωσης στην κάτω γραµµή για να το συγχρονίσετε µε την online βιβλιοθήκη ηλεκτρονικών βιβλίων
του Barnes & Noble που διαθέτετε. Μόλις ολοκληρωθεί ο συγχρονισµός του ραφιού, περάστε το δάχτυλό σας για
να δείτε επιπλέον εκδόσεις στο ράφι σας.

Όταν δεν έχει γίνει λήψη µιας έκδοση, η εικόνα στο εξώφυλλο είναι σκούρα και στο πάνω µέρος του εξωφύλλου
εµφανίζεται ένα εικονίδιο λήψης. Πατήστε το εικονίδιο λήψης για να λάβετε την έκδοση και να την διαβάσετε.

Όταν έχει γίνει λήψη µιας έκδοσης, το εξώφυλλο δεν εµφανίζεται πια σκούρο. Εάν δεν έχετε διαβάσει την έκδοση,
θα έχει έναν µικρό, πράσινο κύκλο στην κάτω αριστερή γωνία του εξωφύλλου. Εάν πατήσετε παρατεταµένα σε ένα
ληφθέν στοιχείο στο ράφι για ένα δευτερόλεπτο, θα εµφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου µε επιπλέον πληροφορίες
και επιλογές. Οι επιλογές εξαρτώνται από την κατάσταση της έκδοσης.

Καταστάσεις εκδόσεων
Αρχειοθετηµένο – Πρόκειται για ένα βιβλίο, περιοδικό ή εφηµερίδα που αρχειοθετήσατε κάποια στιγµή. Η
αρχειοθέτηση διαγράφει το τοπικό αντίγραφο από τη συσκευή, το οποίο όµως µπορείτε πάντα να λάβετε από τη
βιβλιοθήκη ηλεκτρονικών βιβλίων του Barnes & Noble δωρεάν. Από προεπιλογή, τα αρχειοθετηµένα στοιχεία είναι
κρυµµένα στο ράφι. Αυτό µπορεί να αλλάξει από τις ρυθµίσεις του ραφιού.

Αποθηκευµένο – Ισχύει µόνο για περιοδικά και εφηµερίδες. Τα περιοδικά µε αυτή την κατάσταση δηµοσίευσης
είναι µόνιµα και δεν διαγράφονται αυτόµατα όταν υπερβαίνετε ένα συγκεκριµένο αριθµό τευχών στα ράφια
περιοδικών ή εφηµερίδων.

Σηµείωση Μόνο τα παλαιότερα τεύχη περιοδικών που έχετε αποκτήσει µέσω συνδροµής διαγράφονται
αυτόµατα. Όλα τα βιβλίο και τα περιοδικά ενός τεύχους είναι µόνιµα και δεν διαγράφονται ποτέ αυτόµατα από
το ράφι.
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Προσφορά – Πρόκειται για ένα βιβλίο που έχει προσφερθεί να σας δανείσει κάποιος φίλος σας. Έχετε 7 ηµέρες να
αποδεχτείτε την προσφορά και 14 ηµέρες για να διαβάσετε το βιβλίο δωρεάν. Εάν δεν θέλετε να το διαβάσετε,
µπορείτε να αρνηθείτε την προσφορά, έτσι ώστε ο φίλος σας να µπορεί να το δανείσει σε κάποιον άλλον.

Ο φίλος σας µπορεί να δανείσει ένα βιβλίο µόνο µία φορά βάσει τίτλου. Για να µπορέσετε να το λάβετε και να το
διαβάσετε, θα πρέπει να αποδεχτείτε την προσφορά. Για να δανείσετε εσείς ένα βιβλίο, µεταβείτε στην τοποθεσία
web http://myhp.barnesandnoble.com/ebooks/ebookslibrary.html και συνδεθείτε. Μεταβείτε στη βιβλιοθήκη
ηλεκτρονικών βιβλίων που διαθέτετε για να δείτε ποιες εκδόσεις µπορείτε να δανείσετε. Ο δανεισµός σε φίλο µπορεί
να γίνει µόνο από την τοποθεσία web.

∆ανεισµένο – Πρόκειται για ένα βιβλίο που έχετε δανειστεί από φίλο σας. Έχετε 14 ηµέρες να το διαβάσετε και
µπορείτε να το επιστρέψετε ανά πάσα στιγµή. Εάν δεν κάνετε τίποτα, το βιβλίο θα επιστραφεί εν τέλει στο φίλο σας.

Επιστραµµένο – Πρόκειται για ένα βιβλίο που είχατε δανειστεί από φίλο σας και το έχετε επιστρέψει. ∆εν µπορείτε
να λάβετε και να διαβάσετε ξανά αυτό το βιβλίο.

∆είγµα – Πρόκειται για δείγµα ενός βιβλίου. Όταν αγοράσετε την ολοκληρωµένη έκδοση του βιβλίου, θα
αντικατασταθεί. Όταν αποφασίσετε να αγοράσετε το ολοκληρωµένο βιβλίο, δεν θα µεταφερθούν τυχόν σηµειώσεις,
σελιδοδείκτες και επισηµάνσεις.

Ληγµένο – Πρόκειται για βιβλίο που είχατε δανειστεί από φίλο, αλλά δεν το επιστρέψατε. Μετά από 14 ηµέρες
επιστρέφεται αυτόµατα και επισηµαίνεται ως "Ληγµένο".

∆ανεισµένο – Πρόκειται για βιβλίο που έχετε δανείσει σε φίλο σας. Όσο το βιβλίο είναι δανεισµένο, δεν µπορείτε
να το διαβάσετε.

Χρήση του eReader

Εναλλαγή σελίδων µιας έκδοσης

Πατήστε στη δεξιά πλευρά της οθόνης ή µετακινήστε το δάχτυλό σας από δεξιά προς αριστερά για να µεταφερθείτε
στην επόµενη σελίδα και πατήστε στην αριστερή πλευρά της οθόνης ή µετακινήστε το δάχτυλό σας από αριστερά
προς δεξιά για να µεταφερθείτε στην προηγούµενη σελίδα.

Χρήση των γραµµών µενού του eReader

Όταν ανοίγετε µια έκδοση για πρώτη φορά, οι γραµµές µενού του eReader εµφανίζονται στην επάνω και στην κάτω
πλευρά της οθόνης για µερικά δευτερόλεπτα. Πατήστε στο µέσο της οθόνης για να εµφανίσετε ξανά τις γραµµές
µενού του eReader για αρκετά δευτερόλεπτα.

Ανάγνωση βιβλίων και άλλων εγγράφων από κάρτα SD

Ανάγνωση βιβλίων σε µορφή .epub και .pdf
1. Φορτώστε το αρχείο βιβλίου σε κάρτα SD και εισαγάγετε την κάρτα SD στην HP eStation Zeen.
2. Πατήστε στην εφαρµογή Αρχεία.
3. Εντοπίστε το αρχείο βιβλίου κτυπώντας το δάκτυλό σας προς τα επάνω ή προς τα κάτω στην οθόνη για να δείτε

τα περιεχόµενα της κάρτας SD.
4. Πατήστε στο αρχείο βιβλίου που θέλετε να διαβάσετε.

Ανάγνωση εγγράφων σε άλλες µορφές

Σηµείωση Εάν το έγγραφό σας είναι σε κάποια από τις παρακάτω µορφές, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για
να το διαβάσετε χρησιµοποιώντας την εφαρµογή Quick Office (αντί του
eReader): .doc, .docx, .docm, .ppt, .pptx, .pps, .xls, .xlsx, .txt, .html και .pdf.

1. Φορτώστε το αρχείο εγγράφου σε κάρτα SD και εισαγάγετε την κάρτα SD στην HP eStation Zeen.
2. Πατήστε στην εφαρµογή QuickOffice.
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3. Πατήστε στην επιλογή Κάρτα SD.
4. Πατήστε στο έγγραφο που θέλετε να διαβάσετε.

Γλυστρίστε το δάκτυλό σας προς τα επάνω και προς τα κάτω για να µετακινηθείτε στο έγγραφο.
Για µεγέθυνση ή σµίκρυνση του εγγράφου, κτυπήστε την οθόνη για να εµφανιστούν τα στοιχεία ελέγχου
µεγέθυνσης και σµίκρυνσης (+/-), στη συνέχεια κτυπήστε το σηµείο + ή – για να αυξήσετε ή να µειώσετε το
µέγεθος του κειµένου.

Ανάγνωση µορφών βιβλίου Adobe Digital Edition

Πολλές τοποθεσίες web διανέµουν βιβλία που διαβάζονται µε την εφαρµογή Adobe Digital Editions, την οποία
µπορείτε να λάβετε και να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας δωρεάν από τη διεύθυνση http://www.adobe.com/
products/digitaleditions.

Αντιγραφή βιβλίου από τον υπολογιστή σας στην HP eStation Zeen

Σηµείωση Για να εκτελέσετε αυτή τη διαδικασία, πρέπει να χρησιµοποιήσετε ένα καλώδιο mini-USB
(αγοράζεται ξεχωριστά).

1. Ανοίξτε το Adobe Digital Editions στον υπολογιστή σας.
2. Εισαγάγετε µια κάρτα SD στην HP eStation Zeen.
3. Συνδέστε το µικρό άκρο του καλωδίου mini USB στην HP eStation Zeen και το άλλο άκρο στον υπολογιστή σας.
4. Αγγιξτε την περιοχή Ειδοποίηση στην επάνω αριστερή πλευρά της οθόνης, πατήστε στην επιλογή USB

συνδέθηκε και, στη συνέχεια, πατήστε στην επιλογή Μοντάρισµα.
5. Όταν εµφανιστεί η επιλογή του Βοηθού ρύθµισης συσκευής στην Adobe Digital Editions στον υπολογιστή σας,

κάντε κλικ στην επιλογή Έγκριση συσκευής και, όταν εµφανιστεί η οθόνη ολοκλήρωσης της εργασίας, κάντε
κλικ στο κουµπί Ολοκληρώθηκε.

6. Τα βιβλία σας εµφανίζονται στη δεξιά πλευρά της οθόνης Adobe Digital Editions. Πραγµατοποιήστε µεταφορά
και απόθεση βιβλίου στο ράφι της HP eStation Zeen, στη αριστερή πλευρά της οθόνης.

7. Στον υπολογιστή σας, χρησιµοποιήστε τα µενού των Windows για να καταργήσετε τη συσκευή USB µε ασφάλεια.
8. Στην HP eStation Zeen, πατήστε στην περιοχή Ειδοποίηση, πατήστε στην επιλογή Απενεργοποίηση

αποθήκευσης σε USB και, στη συνέχεια, την επιλογή Απενεργοποίηση.
9. Τώρα µπορείτε να καταργήσετε µε ασφάλεια το καλώδιο από την HP eStation Zeen και από τον υπολογιστή

σας.
10. Στην HP eStation Zeen, πατήστε στην εφαρµογή Αρχεία. Πατήστε στον φάκελο Ψηφιακές εκδόσεις για να

βρείτε το βιβλίο που µόλις αντιγράψατε. Πατήστε στο βιβλίο για να το ανοίξετε και διαβάστε το.

HP Photosmart eStation C510 series - Χρήση των
εφαρµογών

Όταν αγοράζετε αυτό το προϊόν, παρέχεται ένα πλήθος εφαρµογών στη γραµµή "Αγαπηµένες εφαρµογές" και στο
"Συρτάρι εφαρµογών". Στη ενότητα αυτή περιγράφεται η κάθε µία από αυτές τις προεπιλεγµένες εφαρµογές.

Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερες εφαρµογές ανοίγοντας το "Συρτάρι εφαρµογών" και αγγίζοντας την επιλογή
Προσθήκη περισσότερων. Για πληροφορίες σχετικά µε τη διαχείριση των εφαρµογών σας (αναδιάταξη,
προσθήκη, ταξινόµηση και διαγραφή), ανατρέξτε στο θέµα “Χρήση της αφαιρούµενης οθόνης”.

Σηµείωση Οι εφαρµογές παρέχονται ανάλογα µε τη διαθεσιµότητά τους σε κατόχους του HP Photosmart
eStation C510 series. Η HP και οι υπηρεσίες παροχής περιεχοµένου τρίτων ενδέχεται, περιοδικά, να διαθέτουν
πρόσθετες εφαρµογές, να βελτιώνουν, να τροποποιούν ή να καταργούν υπάρχουσες εφαρµογές βάσει των
Όρων χρήσης της HP (www.hp.com/go/ePrintCenter).
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Εφαρµογές διαθέσιµες στο Συρτάρι εφαρµογών

Εφαρµογές διαθέσιµες στο Συρτάρι εφαρµογών

Εικονίδιο εφαρµογής Περιγραφή εφαρµογής

Βιβλία Αγγίξτε αυτή την εφαρµογή για να περιηγηθείτε σε µια
λίστα όλων των βιβλίων που έχετε λάβει στην οθόνη HP
eStation Zeen. Πατήστε στην επιλογή Περιήγηση ανά για να
πραγµατοποιήσετε περιήγηση ανά τίτλο, συγγραφέα, θέµα,
ηµεροµηνία έκδοσης, ηµεροµηνία προσθήκης ή αγαπηµένα.
Πατήστε στο βιβλίο που θέλετε να διαβάσετε για να το ανοίξετε.
Για πληροφορίες σχετικά µε την αγορά, τη λήψη και την
ανάγνωση βιβλίων, ανατρέξτε στο θέµα “Αγορά και ανάγνωση
βιβλίων, περιοδικών και εφηµερίδων”.

Βιβλιοπωλείο Πατήστε στην εφαρµογή αυτή για να
περιηγηθείτε στις εκδόσεις του Barnes & Noble eBookstore.
Για πληροφορίες σχετικά µε την αγορά, τη λήψη και την
ανάγνωση εκδόσεων, ανατρέξτε στο θέµα “Αγορά και
ανάγνωση βιβλίων, περιοδικών και εφηµερίδων”.

Περιήγηση Αγγίξτε αυτή την εφαρµογή για περιήγηση και
εκτύπωση από το Web.

Συµβουλή Ενώ προβάλετε µια ιστοσελίδα, µπορείτε να
δηµιουργήσετε ένα απόσπασµα αγγίζοντας την επιλογή
Περισσότερα και, στη συνέχεια, την επιλογή  Απόσπασµα
ιστοσελίδας. Ανοίξτε την εφαρµογή "Αποσπάσµατα" για να
προβάλετε και να εκτυπώσετε τα αποσπάσµατά σας.

Αποσπάσµατα Αγγίξτε αυτή την εφαρµογή για να προβάλετε
και να εκτυπώσετε τα αποσπάσµατα κειµένου και εικόνων που
έχετε δηµιουργήσει από έγγραφα, µηνύµατα ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου και προελεύσεις Web.
Πατήστε στην επιλογή Φιτράρισµα για να προβάλετε την
προελευση των αποσπασµάτων και τα αποσπάσµατα ανά
τύπο προέλευσης (Βιβλία, Ιστοσελίδα κλπ.)
Επιλέξε ένα ή περισσότερα αποσπάσµατα, πατήστε στην
επιλογή Ετικέτα και εισαγάγετε ένα όνοµα για τα
αποσπάσµατα. Στη συνέχεια, πατήστε στην επιλογή
Φιλτράρισµα για να προβάλετε τα αποσπάσµατα
οµαδοποιηµένα ανά όνοµα ετικέτας.
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Μπορείτε επίσης να πραγµατοποιήσετε αναζήτηση
αποσπασµάτων για κείµενο που έχετε εισαγάγει αλλά και να
διαγράψετε και να εκτυπώσετε αποσπάσµατα.

Ρολόι Αγγίξτε αυτή την εφαρµογή για προβολή ρολογιών σε
διαφορετικές ζώνες ώρας, προσθήκη ρολογιών, ρύθµιση
αφύπνισης, ρύθµιση χρονόµετρου και πρόσβαση σε άλλες
ρυθµίσεις του ρολογιού.

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Αγγίξτε αυτή την εφαρµογή για να
διαβάσετε µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
χρησιµοποιώντας την υπάρχουσα υπηρεσία ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου POP, IMAP ή Exchange. Με τη βοήθεια αυτής
της εφαρµογής, µπορείτε και να εκτυπώσετε τα µηνύµατα του
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σας.

Facebook Αγγίξτε αυτή την εφαρµογή για να συνδεθείτε στο
λογαριασµό σας στο Facebook.
Εάν δεν διαθέτετε ήδη ένα λογαριασµό στο Facebook,
µπορείτε να δηµιουργήσετε µεταβαίνοντας στην τοποθεσία
www.facebook.com. Αφού δηµιουργήσετε ένα λογαριασµό,
µπορείτε να συνδέεστε σε αυτόν χρησιµοποιώντας την
εφαρµογή Facebook.

Αρχεία Αγγίξτε αυτή την εφαρµογή για να προβάλετε τα αρχεία
στην κάρτα SD που έχει τοποθετηθεί στη συσκευή. Με την
εφαρµογή αυτή, µπορείτε να ανοίξετε και να διαβάσετε αρχεία.
Πατήστε στην επιλογή Περιήγηση ανά για να ταξινοµήσετε
αλφαβητικά τα αρχεία που εµφανίζονται ανά όνοµα αρχείου ή
ανά ηµεροµηνία προσθήκης.
Πατήστε στην επιλογή Αναζήτηση για να πραγµατοποιήσετε
αναζήτηση µιας λέξης-κλειδί στα ονόµατα των αρχείων σας.

Ηµερολόγιο Google Εάν δεν διαθέτετε ήδη ένα λογαριασµό
στο Ηµερολόγιο Google, µπορείτε να δηµιουργήσετε
µεταβαίνοντας στην τοποθεσία www.google.com/accounts.
Μετά τη δηµιουργία λογαριασµού, µπορείτε να συνδέεστε σε
αυτόν χρησιµοποιώντας την εφαρµογή Ηµερολόγιο.

Πινακοθήκη HP Αγγίξτε αυτή την εφαρµογή για να προβάλετε
τις φωτογραφίες και τις ταινίες σας και για να εκτυπώσετε τις
φωτογραφίες.
Αγγίξτε ένα άλµπουµ για να προβάλετε όλες τις εικόνες και τα
βίντεο του άλµπουµ.
Αγγίξτε µια εικόνα στο άλµπουµ για να την προβάλετε σε
µέγεθος πλήρους οθόνης.
Αγγίξτε ένα βίντεο για αναπαραγωγή.
Όταν ανοίγετε µια εικόνα για πρώτη φορά, εµφανίζονται τα
µενού της Πινακοθήκης HP για µερικά δευτερόλεπτα. Για να
προβάλετε τα µενού ξανά, κτυπήστε την οθόνη. Αγγίξτε ένα
µενού για να το ανοίξετε.
Πατήστε στα εικονίδια στην επάνω αριστερή πλευρά της
οθόνης για εναλλαγή µεταξύ της Προβολής Πινακοθήκης (όλα
τα άλµπουµ), της Προβολής µικρογραφιών (όλες οι εικόνες σε
ένα συγκεκριµένο άλµπουµ) και της τρέχουσας εικόνας.
Μπορείτε να επιλέξτε πολλές εικόνες για εκτύπωση.
Παρουσίαση: Προβάλετε µια παρουσίαση όλων των εικόνων
αυτού του άλµπουµ, περιστρέψτε και περικόψτε µια εικόνα,
διαγράψτε µια εικόνα και στείλτε µια εικόνα µέσω ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου.
Περισσότερα: Ορίστε µια εικόνα ως φόντο της οθόνης
ξεκλειδώµατος και προβάλετε τις λεπτοµέρειες της εικόνας
(συµπεριλαµβανοµένου του ονόµατος του αρχείου, του τύπου

Εφαρµογές διαθέσιµες στο Συρτάρι εφαρµογών (συνέχεια)
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του αρχείου, της ηµεροµηνίας λήψης, του ονόµατος του
άλµπουµ και της θέσης).

Σύνδεσµος Υποστήριξης HP στο Web Αγγίξτε αυτή την
εφαρµογή για συντόµευση στην τοποθεσία Υποστήριξης της
HP στο Web, όπου µπορείτε να βρείτε περισσότερες
πληροφορίες σχετικά µε το προϊόν της HP που χρησιµοποιείτε
και να λάβετε βοήθεια.

Περιοδικά Για περιήγηση σε µια λίστα όλων των περιοδικών
που έχετε λάβει στην HP eStation Zeen, πατήστε στην
εφαρµογή Περιοδικά. Πατήστε στο περιοδικό που θέλετε να
διαβάσετε και θα ανοίξει.
Αγγίξτε αυτήν την εφαρµογή για αγορά, λήψη και ανάγνωση
περιοδικών. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο
θέµα “Αγορά και ανάγνωση βιβλίων, περιοδικών και
εφηµερίδων”.

Μουσική  Αγγίξτε αυτή την εφαρµογή για αναπαραγωγή
αρχείων µουσικής σε µορφή .mp3, .mpeg4 και .m4a.
Χρησιµοποιήστε τα στοιχεία ελέγχου έντασης ήχου στην πίσω
πλευρά της HP eStation Zeen για αύξηση ή µείωση της
έντασης του ήχου. Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε τα
στοιχεία ελέγχου έντασης ήχου στις οθόνες "Πίνακας" ή
"Ρυθµίσεις".

Eιδήσεις στο Internet Αγγίξτε αυτή την εφαρµογή για να
διαβάσετε και να εκτυπώσετε τις πιο πρόσφατες ειδήσεις.
Μπορείτε να προσαρµόσετε αυτήν την εφαρµογή µε τις
αγαπηµένες σας τοποθεσίες ειδήσεων στο Web.

Εφηµερίδες Αγγίξτε αυτή την εφαρµογή για αγορά, λήψη και
ανάγνωση εφηµερίδων. Για περισσότερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στο θέµα “Αγορά και ανάγνωση βιβλίων, περιοδικών
και εφηµερίδων”.
Για περιήγηση σε µια λίστα όλων των εφηµερίδων που έχετε
λάβει στην HP eStation Zeen, πατήστε στην εφαρµογή
Εφηµερίδες. Πατήστε στην εφηµερίδα που θέλετε να
διαβάσετε και θα ανοίξει.

Εκτυπωτής Αγγίξτε αυτή την εφαρµογή για πρόσβαση στις
λειτουργίες "Αντιγραφή", "Σάρωση" και "Φαξ". Κάθε µία από
αυτές τις λειτουργίες περιγράφεται λεπτοµερώς στα παρακάτω
θέµατα: "Αντιγραφή κειµένου ή µεικτών εγγράφων", "Σάρωση
σε υπολογιστή", "Σάρωση σε κάρτα µνήµης" και "Σάρωση και
λήψη φαξ µε το eFax®" .

QuickOffice Αγγίξτε αυτή την εφαρµογή για εκκίνηση του
QuickOffice, µιας εφαρµογής για την προβολή και την
εκτύπωση εγγράφων από την κάρτα SD που έχει τοποθετηθεί.
Μπορείτε να προβάλετε και να εκτυπώσετε έγγραφα στις εξής
µορφές: .doc, .docm, .docx, .html, .pdf, .pps, .ppt, .pptx, .txt, .
xls και .xlsx.
Γλυστρίστε το δάκτυλό σας προς τα επάνω και προς τα κάτω
για να µετακινηθείτε στο έγγραφο. Για µεγέθυνση ή σµίκρυνση
του εγγράφου, κτυπήστε την οθόνη για να εµφανιστούν τα
στοιχεία ελέγχου µεγέθυνσης και σµίκρυνσης (+/-), στη
συνέχεια κτυπήστε το σηµείο + ή – για να αυξήσετε ή να
µειώσετε το µέγεθος του κειµένου.
Πατήστε στην επιλογή Μενού για να χρησιµοποιήσετε
πρόσθετες λειτουργίες συµπεριλαµβανοµένης της
αναζήτησης, της προβολής επιλογών, των εκτύπωσης και
άλλων.

Κεφάλαιο 1
Εφαρµογές διαθέσιµες στο Συρτάρι εφαρµογών (συνέχεια)
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Εικονίδιο εφαρµογής Περιγραφή εφαρµογής

Προφύλαξη οθόνης Αγγίξτε αυτή την εφαρµογή για να
ελέγξετε τις ρυθµίσεις της προφύλαξης οθόνης. Μπορείτε να
χρησιµοποιήσετε αυτές τις ρυθµίσεις για να προβάλετε µια
παρουσίαση όλων των φωτογραφιών σας στην κάρτα SD ως
προφύλαξη οθόνης.

Ρυθµίσεις Αγγίξτε αυτή την εφαρµογή για µια γρήγορη
συντόµευση στην οθόνη "Ρυθµίσεις", από την οποία µπορείτε
να έχετε πρόσβαση στις ρυθµίσεις της συσκευής. Για
πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση των ρυθµίσεων της
συσκευής, ανατρέξτε στο θέµα “Χρήση της αφαιρούµενης
οθόνης”.

Snapfish Αγγίξτε αυτή την εφαρµογή για να συνδεθείτε στο
λογαριασµό σας στο Snapfish ή για να δηµιουργήσετε ένα νέο
λογαριασµό. Χρησιµοποιήστε το Snapfish για κοινή χρήση και
αποθήκευση των φωτογραφιών σας, εκτύπωση φωτογραφιών
στο σπίτι ή ηλεκτρονική παραγγελία φωτογραφιών.

Γραφικά στοιχεία Αγγίξτε αυτή την εφαρµογή για να
προσαρµόσετε την περιοχή των γραφικών στοιχείων στις
σελίδες της Αρχικής σας οθόνης χρησιµοποιώντας τη
Βιβλιοθήκη γραφικών στοιχείων, για προσθήκη νέων σελίδων
και αναδιάταξη σελίδων.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση αυτής της
εφαρµογής για προσαρµογή των σελίδων της Αρχικής σας
οθόνης, ανατρέξτε στο θέµα “Χρήση της αφαιρούµενης
οθόνης”.

Yahoo! Daily Digest Αγγίξτε αυτή την εφαρµογή για
πρόσβαση στο Yahoo! Daily Digest, όπου µπορείτε να
προβάλετε τα πιο πρόσφατα δελτία καιρού, ειδήσεις, µετοχές
και αποτελέσµατα αγώνων.

Yahoo! Mail Αγγίξτε αυτή την εφαρµογή για σύνδεση στο
λογαριασµό σας στο Yahoo! Mail ή για δηµιουργία νέου
λογαριασµού Yahoo!.

Yahoo! Messenger Αγγίξτε αυτή την εφαρµογή για σύνδεση
στο λογαριασµό άµεσης ανταλλαγής µηνυµάτων στο Yahoo!
ή για δηµιουργία νέου λογαριασµού Yahoo!.

HP Photosmart eStation C510 series - Αποστολή και λήψη
φαξ µε την υπηρεσία eFax® Brand Online Fax Service

Ο εκτυπωτής HP Photosmart eStation C510 series πραγµατοποιεί ανταλλαγή φαξ χωρίς τηλεφωνική γραµµή. Ο
εκτυπωτής στέλνει και λαµβάνει φαξ µε τη βοήθεια του eFax®, µιας υπηρεσίας ανταλλαγής φαξ βασισµένης στο
web. Η υπηρεσία αυτή είναι δωρεάν όταν στέλνετε έως και 20 σελίδες και λαµβάνετε έως και 20 σελίδες το µήνα.

Εφαρµογές διαθέσιµες στο Συρτάρι εφαρµογών (συνέχεια)
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Εάν θέλετε να στείλετε ή να λάβετε περισσότερες σελίδες ανά µήνα, µπορείτε να κάνετε αναβάθµιση στην
υπηρεσία eFax Plus®, και θα επιβάλλεται µια µηνιαία χρέωση στο λογαριασµό σας.

Όταν χρησιµοποιείτε το eFax®, το έγγραφό σας σαρώνεται από τον εκτυπωτή, αποστέλλεται ασύρµατα στο
διακοµιστή του eFax® και, στη συνέχεια, στον αριθµό φαξ του παραλήπτη.

Για να χρησιµοποιήσετε την υπηρεσία eFax®, ο εκτυπωτής θα πρέπει να διαθέτει σύνδεση Internet και θα πρέπει
να έχουν ενεργοποιηθεί οι Υπηρεσίες Web για να έχει ο εκτυπωτής δυνατότητα επικοινωνίας µε το διακοµιστή
του eFax®.

Για να µπορέσετε να χρησιµοποιήσετε το eFax® στον εκτυπωτή σας, θα πρέπει να εκτελέσετε τις παρακάτω απλές
διαδικασίες ρύθµισης. Αυτή η ρύθµιση που γίνεται µια φορά, επιτρέπει στον εκτυπωτή να επικοινωνεί µε το
διακοµιστή του eFax® χρησιµοποιώντας τις πληροφορίες το λογαριασµού eFax® που διαθέτετε κάθε φορά που
στέλνετε ή λαµβάνετε φαξ.

Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το eFax®.

Ρύθµιση του εκτυπωτή για ανταλλαγή φαξ (απαιτείται).
∆ήλωση στο eFax®
1. Πατήστε στην επιλογή Εκτυπωτής στο δίσκο Αγαπηµένες εφαρµογές και, στη συνέχεια, πατήστε στην

επιλογή Φαξ για να προβάλετε την αρχική οθόνη του eFax®.
2. Πατήστε στην επιλογή Register (∆ήλωση) και, στη συνέχεια, το πλαίσιο ελέγχου Web Services (Υπηρεσίες

Web) για να ενεργοποιήσετε τις Υπηρεσίες Web.
∆ηµιουργήστε ένα λογαριασµό ακολουθώντας τις οδηγίες που εµφανίζονται στην οθόνη.

3. Πατήστε στην επιλογή Terms and Conditions (Όροι και προϋποθέσεις) για να διαβάσετε την άδεια χρήσης των
υπηρεσιών eFax® και, στη συνέχεια, πατήστε στο πλαίσιο ελέγχου I agree (Συµφωνώ) και κάντε κλικ στο κουµπί
OK.

4. Αφού συνδεθείτε στο διακοµιστή eFax®, σας εκχωρείται ο αριθµός eFax® που εµφανίζεται στην οθόνη.
Πατήστε στο κουµπί Continue (Συνέχεια) και θα εµφανιστεί η αρχική οθόνη του eFax®, ο αριθµός σας στο
eFax® και ένα πληκτρολόγιο εισαγωγής ψηφίων για την αποστολή φαξ.

Σηµείωση Στην περίπτωση που ο κωδικός της περιοχής είναι διαφορετικός από τον δικό σας, δεν
επιβάλλεται χρέωση υπεραστικών κλήσεων κατά την αποστολή και τη λήψη φαξ σε αυτόν τον αριθµό.

Ρύθµιση του εκτυπωτή µε υπάρχοντα αριθµό eFax®
1. Πατήστε στην επιλογή Εκτυπωτής στο δίσκο Αγαπηµένες εφαρµογές και, στη συνέχεια, πατήστε στην

επιλογή Φαξ για να προβάλετε την αρχική οθόνη του eFax®. Εισαγάγετε τον υπάρχοντα αριθµό eFax® στην
περιοχή που υποδεικνύεται κάτω από το Already have an eFax® number? (∆ιαθέτετε ήδη αριθµό eFax®;

2. Εισαγάγετε τον προσωπικό σας κωδικό αναγνώρισης (PIN) για το λογαριασµό αυτόν.

Σηµείωση Εάν έχετε ξεχάσει το PIN σας, πατήστε στην περιοχή που υποδεικνύεται για να σας σταλεί στη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που έχει συσχετιστεί µε τον προσωπικό σας αριθµό eFax®.

3. Πατήστε στο κουµπί Enable (Ενεργοποίηση) για να συνεχίσετε. Ο αριθµός eFax® και ο κωδικός PIN
αποστέλλεται στο eFax® για εξακρίβωση. Αφού εξακριβωθούν, ο υπάρχον σας αριθµός eFax® εµφανίζεται
στην αρχική οθόνη του eFax® και είστε έτοιµοι να χρησιµοποιήσετε τις λειτουργίες φαξ.

Σηµείωση Εάν το eFax® δεν µπορεί να εξακριβώσει τον αριθµό και το PIN eFax® που έχετε εισάγει,
συνδεθείτε στο λογαριασµό σας eFax στο  www.efax.com και διαβάστε ξανά τις πληροφορίες του
λογαριασµού σας. ∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το φαξ χρησιµοποιώντας τον αριθµό αυτό µέχρι να
εξακριβωθούν οι πληροφορίες του λογαριασµού eFax® στον εκτυπωτή.

4. Αφού συνδεθείτε στο διακοµιστή eFax®, σας εκχωρείται ο αριθµός eFax® που εµφανίζεται στην οθόνη.
5. Πατήστε στο κουµπί Continue (Συνέχεια) και θα εµφανιστεί η αρχική οθόνη του eFax®, ο αριθµός σας στο

eFax® και ένα πληκτρολόγιο εισαγωγής ψηφίων για την αποστολή φαξ.

Κεφάλαιο 1
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Αποστολή φαξ
1. Πατήστε στην επιλογή Εκτυπωτής στο δίσκο Αγαπηµένες εφαρµογές και, στη συνέχεια, πατήστε στην

επιλογή Φαξ για να προβάλετε την αρχική οθόνη του eFax®.
2. Ανασηκώστε το κάλυµµα του εκτυπωτή και τοποθετήστε την πρώτη σελίδα του πρωτότυπου εγγράφου σας µε

την εκτυπώσιµη πλευρά προς τα κάτω στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή, ευθυγραµµίζοντάς το µε τη
µπροστινή δεξιά γωνία.

3. Εάν στέλνετε το φαξ στη χώρα σας, συνεχίστε στο επόµενο βήµα. Εάν στέλνετε το φαξ σε άλλη χώρα, πατήστε
στην επιλογή αυτή στην οθόνη. Με τον τρόπο αυτόν διασφαλίζεται ότι θα χρησιµοποιηθούν οι κατάλληλοι
διεθνείς κωδικοί κλήσης.

4. Εισαγάγετε τον αριθµό φαξ στο πληκτρολόγιο και πατήστε στο κουµπί Continue(Συνέχεια). Πραγµατοποιείται
σάρωση του εγγράφου σας. Όταν ολοκληρωθεί η σάρωση, θα ερωτηθείτε εάν έχετε περισσότερες σελίδες για
αποστολή µε φαξ.

5. Εάν έχετε περισσότερες σελίδες για αποστολή µε φαξ, πατήστε στο κουµπί Yes (Ναι), αφαιρέστε το πρώτο
πρωτότυπο από τη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή και αντικαταστήστε το µε το επόµενο.
Ή
Εάν δεν έχετε άλλες σελίδες για αποστολή µε φαξ, πατήστε στο κουµπί No (Όχι). Το φαξ σας αποστέλλεται.
Μόλις ολοκληρωθεί η αποστολή του στο διακοµιστή eFax®, θα ειδοποιηθείτε µε µήνυµα. Πατήστε στο κουµπί
OK για να επιβεβαιώσετε το µήνυµα και να συνεχίσετε.
Ή
Για να ακυρώσετε το φαξ, πατήστε στο κουµπί Back(Πίσω).

Εκτύπωση αναφοράς επιβεβαίωσης για τα φαξ που έχετε στείλει
1. Πατήστε στην επιλογή Sent Faxes (Απεσταλµένα φαξ) στην κάτω πλευρά της οθόνης.
2. Πατήστε στο πλαίσιο ελέγχου δίπλα στα φαξ που θέλετε να συµπεριληφθούν στην αναφορά.
3. Πατήστε στην επιλογή Print Confirmation (Εκτύπωση επιβεβαίωσης).

Λήψη φαξ
∆ώστε τον προσωπικό σας αριθµό eFax® σε όσους θέλουν να σας στείλουν φαξ.

Όταν λαµβάνεται ένα φαξ, εκτυπώνεται αυτόµατα.

Ρυθµίσεις φαξ
Πατήστε στην επιλογή Settings (Ρυθµίσεις) στην κάτω πλευρά της αρχικής οθόνης του eFax® για να εµφανίσετε
την επιλογή "Fax Settings" (Ρυθµίσεις φαξ).

Προβλήµατα και ερωτήσεις σχετικά µε την ανταλλαγή φαξ
• Για Συνηθισµένες ερωτήσεις σχετικά µε την υπηρεσία eFax®, µεταβείτε στην επιλογή "Ρυθµίσεις/Συνηθισµένες

ερωτήσεις" από την αρχική οθόνη του eFax®.
• Για άλλες πληροφορίες σχετικά µε την υπηρεσία eFax®, µεταβείτε στην τοποθεσία  www.efax.com.
• Το eFax® αποτελεί σήµα κατατεθέν της j2 Global Communications, Inc. στις Η.Π.Α και διεθνώς.

HP Photosmart eStation C510 series - Τοποθέτηση µέσων
Κάντε ένα από τα εξής:

1. Τοποθέτηση χαρτιού 10 x 15 cm (4 x 6 ίντσες)
α. Ανασηκώστε το κάλυµµα του δίσκου φωτογραφικού χαρτιού.

• Σύρετε τον οδηγό πλάτους του χαρτιού .
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β. Τοποθετήστε χαρτί.
Τοποθετήστε τη στοίβα φωτογραφικού χαρτιού στο δίσκο φωτογραφικού χαρτιού µε τη στενή άκρη προς τα
εµπρός και την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω.

γ. 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.

δ. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού, µέχρι να σταµατήσει στην άκρη του χαρτιού.

ε. Χαµηλώστε το κάλυµµα του δίσκου φωτογραφικού χαρτιού.

2. Τοποθέτηση χαρτιού A4 ή 8,5 x 11 ίντσες
α. Ανοίξτε τον κύριο δίσκο.
β. Σύρετε τον οδηγό πλάτους του χαρτιού.

Κεφάλαιο 1
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γ. Αφαιρέστε όλο το χαρτί από τον κύριο δίσκο εισόδου.
δ. Τοποθετήστε χαρτί.

Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού, µέχρι να σταµατήσει στην άκρη του χαρτιού.

ε. Κλείστε τον κύριο δίσκο.
3. Τοποθετήστε φακέλους

α. Ανοίξτε τον κύριο δίσκο.
β. Σύρετε τον οδηγό πλάτους του χαρτιού.

γ. Αφαιρέστε όλο το χαρτί από τον κύριο δίσκο εισόδου.
δ. Τοποθετήστε έναν ή περισσότερους φακέλους στη δεξιά πλευρά του κύριου δίσκου εισόδου µε τα φύλλα

των φακέλων προς τα επάνω και προς τα αριστερά.

ε. Σύρετε τη στοίβα φακέλων εµπρός µέχρι να σταµατήσει.
στ. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού µέχρι να σταµατήσει στη στοίβα φακέλων.
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ζ. Κλείστε τον κύριο δίσκο.

HP Photosmart eStation C510 series - Εκτύπωση
εγγράφων

Εκτύπωση από εφαρµογή λογισµικού
1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο χαρτιού.
2. Στο µενού Αρχείο στο πρόγραµµά σας, 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 το πρόγραµµα 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.
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HP Photosmart eStation C510 series - Εκτύπωση
φωτογραφιών που έχουν αποθηκευτεί στον υπολογιστή
σας

Εκτύπωση φωτογραφίας σε φωτογραφικό χαρτί
1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει φωτογραφικό χαρτί στο δίσκο φωτογραφικού χαρτιού.
2. Τοποθετήστε το φωτογραφικό χαρτί µε την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω στη δεξιά πλευρά του δίσκου

φωτογραφικού χαρτιού.

Τοποθετήστε φωτογραφικό χαρτί στο δίσκο χαρτιού

3. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού έως ότου σταµατήσει στο άκρο του χαρτιού.
4. Στο µενού Αρχείο στο πρόγραµµα 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 το πρόγραµµα λογισµικού που χρησιµοποιείτε, το συγκεκριµένο κουµπί µπορεί να ονοµάζεται
Ιδιότητες, Επιλογές, Ρύθµιση εκτυπωτή, Εκτυπωτής ή Προτιµήσεις.

7. Επιλέξτε την καρτέλα Χαρακτηριστικά.
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, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη ρύθµιση
Μέγιστο dpi µε τους 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
επιλέξτε κάποιο από τα ακόλουθα:
• Απενεργοποίηση: 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.
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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
επιτρέψετε τη στοίβαξη των εκτυπωµένων φωτογραφιών στο δίσκο χαρτιού.

HP Photosmart eStation C510 series - Εκτύπωση φακέλων
Με τη συσκευή HP Photosmart, µπορείτε να πραγµατοποιήσετε εκτυπώσεις σε έναν φάκελο, σε οµάδα φακέλων ή
σε φύλλα ετικετών σχεδιασµένα για εκτυπωτές inkjet.

Εκτύπωση µιας οµάδας διευθύνσεων σε ετικέτες ή φακέλους
1. Εκτυπώστε πρώτα µια δοκιµαστική σελίδα σε απλό χαρτί.
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 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.

HP Photosmart eStation C510 series - Σάρωση σε
υπολογιστή

Σάρωση σε υπολογιστή
1. Τοποθετήστε το πρωτότυπο.

α. Σηκώστε το κάλυµµα του προϊόντος.

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

Τοποθετήστε το πρωτότυπο.

γ. Κλείστε το κάλυµµα.
2. Πατήστε στο εικονίδιο Εφαρµογή εκτύπωσης στην αρχική οθόνη.

Πατήστε στην επιλογή Σάρωση.
α. Επιλέξτε Υπολογιστής.

Εάν η συσκευή είναι συνδεδεµένη σε δίκτυο, εµφανίζεται µια λίστα µε τους διαθέσιµους υπολογιστές.
Επιλέξτε έναν υπολογιστή για να ξεκινήσετε τη σάρωση.

β. Επιλέξτε Ανάλυση για τη σάρωση. Επιλέξτε Χαµηλή (200 dpi), Μεσαία (300 dpi) ή  Υψηλή (600 dpi).
γ. Πατήστε στην επιλογή Σάρωση.

Πατήστε στην οθόνη για να δείτε µια προεπισκόπηση της σάρωσης. Μπορείτε να κλιµακώσετε την
προεπισκόπηση για να γεµίσει την οθόνη.

Σηµείωση Ενώ πραγµατοποιείται σάρωση του εγγράφου, µπορείτε να προβάλετε την πρόοδο της
σάρωσης στην ενότητα Σε εξέλιξη στη γραµµή ειδοποιήσεων.
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HP Photosmart eStation C510 series - Σάρωση σε κάρτα
µνήµης

Αποθήκευση σάρωσης σε κάρτα µνήµης
1. Τοποθετήστε το πρωτότυπο.

α. Σηκώστε το κάλυµµα του προϊόντος.

Σηκώστε το κάλυµµα

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

Τοποθετήστε το πρωτότυπο.
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γ. Κλείστε το κάλυµµα.
2. Τοποθετήστε µια συσκευή µνήµης.

Κάρτες µνήµης

Σηµείωση Η υποδοχή καρτών µνήµης δέχεται τις παρακάτω συσκευές: MultiMediaCard (MMC), Secure
MultiMedia Card, MMC Mobile (RS-MMC, απαιτείται προσαρµογέας), Secure Digital (SD), Secure Digital
Mini, Secure Digital High Capacity (SDHC) ή TransFlash MicroSD Card (απαιτείται προσαρµογέας)

3. Πατήστε στο εικονίδιο Εφαρµογή εκτύπωσης στην αρχική οθόνη.
Πατήστε στην επιλογή Σάρωση.
α. Πατήστε στο εικονίδιο Κάρτα µνήµης.
β. Επιλέξτε Ανάλυση για τη σάρωση. Επιλέξτε Χαµηλή (200 dpi), Μεσαία (300 dpi) ή  Υψηλή (600 dpi).
γ. Πατήστε στην επιλογή Σάρωση.

Σηµείωση Ενώ πραγµατοποιείται σάρωση του εγγράφου, µπορείτε να προβάλετε την πρόοδο της
σάρωσης στην ενότητα Σε εξέλιξη στη γραµµή ειδοποιήσεων.
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HP Photosmart eStation C510 series - Αντιγραφή κειµένου
ή µεικτών εγγράφων

∆ηµιουργία ασπρόµαυρου ή έγχρωµου αντιγράφου.
1. Τοποθετήστε χαρτί.

▲ Τοποθετήστε χαρτί πλήρους µεγέθους στο δίσκο εισόδου µε την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω.

Τοποθέτηση χαρτιού

2. Τοποθετήστε το πρωτότυπο.
α. Σηκώστε το κάλυµµα του προϊόντος.

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

Τοποθετήστε το πρωτότυπο.

γ. Κλείστε το κάλυµµα.
3. Πατήστε στην επιλογή Εφαρµογή εκτυπωτή στην οθόνη Αρχική οθόνη.

α. Επιλέξτε Αντιγραφή.
β. Επιλέξτε Ρυθµίσεις.
γ. Εµφανίζεται µια λίστα ρυθµίσεων αντιγραφής.
δ. Ενεγοποιήστε επιλογές αντιγραφής, ποιότητας, µεγέθους χαρτιού, τύπου χαρτιού και βελτιώσεων ή ορίστε

νέες προεπιλογές. Στις επιλογές περιλαµβάνονται:
• Έγχρωµο ή Ασπρόµαυρο
• Εκτύπωση δύο όψεων (Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση)
• Αριθµός αντιγράφων
• Φωτεινότητα

4. Ξεκινήστε την αντιγραφή.
▲ Επιλέξτε Αντιγραφή.

HP Photosmart eStation C510 series - Αλλάξτε τις
προεπιλεγµένες ρυθµίσεις εκτύπωσης στο Κέντρο
λειτουργιών

Εάν υπάρχουν ρυθµίσεις που χρησιµοποιείτε συχνά για εκτύπωση, µπορεί να θέλετε να τις ορίσετε ως προεπιλογές,
ώστε να είναι ήδη επιλεγµένες όταν ανοίγετε το πλαίσιο διαλόγου Εκτύπωση µέσα στο πρόγραµµα λογισµικού.

Αλλαγή προεπιλεγµένων ρυθµίσεων εκτύπωσης
1. Από το µενού Έναρξη των Windows επιλέξτε Όλα τα προγράµµατα, κάντε κλικ στο φάκελο HP και έπειτα

επιλέξτε Κέντρο λειτουργιών HP.
2. Στο Κέντρο λειτουργιών HP κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθµίσεις, τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή Ρυθµίσεις

εκτύπωσης και κάντε κλικ στο Ρυθµίσεις εκτυπωτή.
3. Πραγµατοποιήστε αλλαγές στις ρυθµίσεις εκτύπωσης και κάντε κλικ στο OK.
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HP Photosmart eStation C510 series - Επεξεργασία και
χρήση συντοµεύσεων εκτύπωσης

Χρησιµοποιήστε τις συντοµεύσεις εκτύπωσης, για να εκτυπώνετε µε ρυθµίσεις που χρησιµοποιείτε συχνά. Στο
λογισµικό εκτύπωσης υπάρχουν διάφορες ειδικά σχεδιασµένες συντοµεύσεις εκτύπωσης, που βρίσκονται στη λίστα
Συντοµεύσεις εκτύπωσης.

Σηµείωση Όταν επιλέγετε µια συντόµευση εκτύπωσης, εµφανίζονται αυτόµατα οι κατάλληλες επιλογές
εκτύπωσης. Μπορείτε να τις αφήσετε ως έχουν, να τις αλλάξετε ή να δηµιουργήσετε δικές σας συντοµεύσεις για
εργασίες που χρησιµοποιείτε συχνά.

Χρησιµοποιήστε την καρτέλα "Συντοµεύσεις εκτύπωσης" για τις παρακάτω εργασίες εκτύπωσης:

• Γρήγορη/Οικονοµική εκτύπωση: ∆ηµιουργία γρήγορων εκτυπώσεων πρόχειρης ποιότητας.
• Γενική καθηµερινή εκτύπωση: Εκτυπώνει το έγγραφο γρήγορα.
• Εκτύπωση µε εξοικονόµηση χαρτιού: Εκτυπώστε έγγραφα δύο όψεων µε πολλές σελίδες στο ίδιο φύλλο

ώστε να περιορίσετε τη χρήση χαρτιού.
• Φωτογραφική εκτύπωση–Χωρίς περίγραµµα: Εκτυπώστε στα άκρα της επάνω, της κάτω και των πλαϊνών

πλευρών στα φωτογραφικά χαρτιά HP 10 x 15 cm και 13 x 18 cm.
• Φωτογραφική εκτύπωση – Απλό χαρτί: Εκτύπωση φωτογραφίας σε απλό χαρτί.
• Εκτύπωση φωτογραφιών–Με λευκά περιθώρια: Εκτύπωση φωτογραφιών µε λευκό περιθώριο γύρω από

τις άκρες.
• Εκτυπώσεις ταχυδροµικών καρτών ή Εκτυπώσεις Hagaki: Εκτυπώστε τις φωτογραφίες σας σε

ταχυδροµικές κάρτες ή σε κάρτες Hagaki.
• Εκτύπωση δύο όψεων: Εκτυπώστε µη αυτόµατα σελίδες δύο όψεων µε το HP Photosmart.

∆ηµιουργήστε µια συντόµευση εκτύπωσης
1. Στο µενού Αρχείο στο πρόγραµµά σας, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση.
2. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι ο επιλεγµένος εκτυπωτής.
3. Κάντε κλικ στο κουµπί που ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες.

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

4. Επιλέξτε την καρτέλα Συντοµεύσεις εκτύπωσης.
5. Στη λίστα Συντοµεύσεις εκτύπωσης, επιλέξτε µια συντόµευση εκτύπωσης.

Εµφανίζονται οι ρυθµίσεις εκτύπωσης για την επιλεγµένη συντόµευση εκτύπωσης.
6. Αλλάξτε τις ρυθµίσεις εκτύπωσης σε αυτές που θέλετε να χρησιµοποιήσετε στη νέα συντόµευση εκτύπωσης.
7. Κάντε κλικ στο Αποθήκευση ως και πληκτρολογήστε ένα όνοµα για τη νέα συντόµευση εκτύπωσης και µετά

κάντε κλικ στο Αποθήκευση.
Η συντόµευση εκτύπωσης εµφανίζεται στη λίστα.

∆ιαγράψτε µια συντόµευση εκτύπωσης
1. Στο µενού Αρχείο στο πρόγραµµά σας, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση.
2. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι ο επιλεγµένος εκτυπωτής.
3. Κάντε κλικ στο κουµπί που ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες.

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

4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Συντοµεύσεις εκτύπωσης.
5. Στη λίστα Συντοµεύσεις εκτύπωσης, επιλέξτε τη συντόµευση εκτύπωσης που θέλετε να διαγράψετε.
6. Επιλέξτε ∆ιαγραφή.

Η συντόµευση εκτύπωσης αφαιρείται από τη λίστα.

Σηµείωση Μπορείτε να διαγράψετε µόνο τις συντοµεύσεις εκτύπωσης που έχετε δηµιουργήσει. Οι αρχικές
συντοµεύσεις της HP δεν διαγράφονται.
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HP Photosmart eStation C510 series - Πληροφορίες chip
δοχείου µελάνης

Τα δοχεία HP που χρησιµοποιούνται µε αυτό το προϊόν περιέχουν ένα chip µνήµης που βοηθάει στη λειτουργία του
προϊόντος. Επίσης, αυτό το chip µνήµης συλλέγει ένα περιορισµένο σύνολο πληροφοριών για τη χρήση του
προϊόντος, που µπορεί να περιλαµβάνουν τα ακόλουθα: την ηµεροµηνία πρώτης εγκατάστασης του δοχείου, την
ηµεροµηνία τελευταίας χρήσης του δοχείου, τον αριθµό των σελίδων που εκτυπώθηκαν µε αυτό το δοχείο, την
κάλυψη σελίδας, τη λειτουργία εκτύπωσης που χρησιµοποιήθηκε, τυχόν σφάλµατα εκτύπωσης που µπορεί να
προέκυψαν και το µοντέλο προϊόντος. Αυτές οι πληροφορίες βοηθούν την HP να σχεδιάσει τα µελλοντικά προϊόντα
της έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες εκτύπωσης των πελατών.

Τα δεδοµένα που συγκεντρώνονται από το chip µνήµης του δοχείου δεν περιέχουν πληροφορίες που θα µπορούσαν
να χρησιµοποιηθούν για την ταυτοποίηση ενός πελάτη ή χρήστη του δοχείου, ή του προϊόντος που χρησιµοποίησαν.

Η HP συλλέγει ένα δείγµα των chip µνήµης από δοχεία µελάνης που επιστράφηκαν µέσω του προγράµµατος
δωρεάν επιστροφής και ανακύκλωσης της HP (HP Planet Partners: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/
environment/recycle/). Τα chip µνήµης από αυτή τη δειγµατοληψία διαβάζονται και µελετώνται προκειµένου να
βελτιωθούν τα µελλοντικά προϊόντα της HP. Επίσης, σε αυτά τα δεδοµένα µπορεί να έχουν πρόσβαση συνεργάτες
της HP που βοηθούν στην ανακύκλωση αυτού του δοχείου µελάνης.

Οποιοσδήποτε τρίτος έχει στην κατοχή του το δοχείο µπορεί να έχει πρόσβαση στις ανώνυµες πληροφορίες του
chip µνήµης. Αν προτιµάτε να µην επιτρέψετε πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες, µπορείτε να θέσετε το chip
εκτός λειτουργίας. Ωστόσο, αφού θέσετε το chip µνήµης εκτός λειτουργίας, το δοχείο µελάνης δεν θα µπορεί να
χρησιµοποιηθεί σε µια συσκευή HP.

Αν η παροχή αυτών των ανώνυµων πληροφοριών σας προξενεί ανησυχία, µπορείτε να αποκλείσετε την πρόσβαση
σε αυτές τις πληροφορίες απενεργοποιώντας την ικανότητα του chip µνήµης να συλλέγει τις πληροφορίες χρήσης
του προϊόντος.

Σηµείωση Μπορείτε να συνεχίσετε τη χρήση του δοχείου µελάνης στη συσκευή HP αν απενεργοποιήσετε την
ικανότητα του chip µνήµης να συλλέγει τις πληροφορίες χρήσης του προϊόντος.

Μάθετε πώς µπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία πληροφοριών χρήσης.  Κάντε κλικ εδώ για να συνδεθείτε
στο Internet για περισσότερες πληροφορίες.

HP Photosmart eStation C510 series - 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.
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Για να ελέγξετε τα επίπεδα µελάνης από τον πίνακα ελέγχου
1. Στην επάνω δεξιά γωνία της Αρχικής οθόνης, αγγίξτε το εικονίδιο  Κεντρικός πίνακας.

Ο Κεντρικός πίνακας ανοίγει.
2. Στη συσκευή HP Photosmart εµφανίζεται ένας µετρητής που δείχνει τα εκτιµώµενα επίπεδα µελάνης όλων των

δοχείων που έχουν τοποθετηθεί.

Για να ελέγξετε τα επίπεδα µελάνης από το λογισµικό HP Photosmart eStation
▲ Στο Κέντρο λειτουργιών HP, κάντε κλικ στο εικονίδιο Εκτιµώµενα επίπεδα µελάνης.

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.

HP Photosmart eStation C510 series - Επαναφορά της
συσκευής

Ορισµένες συνθήκες σφάλµατος µπορούν να αποκατασταθούν µε επαναφορά του εκτυπωτή, όπως για παράδειγµα
όταν η συσκευή σας δεν εκτυπώνει.

Πραγµατοποιήστε επαναφορά της συσκευής
▲ Απενεργοποιήστε τη συσκευή και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Συνδέστε ξανά το

καλώδιο τροφοδοσίας και, στη συνέχεια, πατήστε το κουµπί Ενεργοποίηση για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Ορισµένες συνθήκες σφάλµατος απαιτούν επαναφορά της HP eStation Zeen προκειµένου να επιλυθεί το σφάλµα.
Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε επαναφορά της HP eStation Zeen για να επιλύσετε οποιοδήποτε από τα παρακάτω
προβλήµατα:

• Η HP eStation Zeen δεν αποκρίνεται στις επιλογές ή στα πατήµατα κουµπιών για παρατεταµένο χρονικό
διάστηµα.

• Η οθόνη έχει παγώσει.
• Το κουµπί Ενεργοποίηση δεν αποκρίνεται.

Επαναφορά της συσκευής HP eStation Zeen
▲ Για να πραγµατοποιήσετε επαναφορά της HP eStation Zeen, πατήστε παρατεταµένα το κουµπί λειτουργίας

για τουλάχιστον 8 δευτερόλεπτα.

HP Photosmart eStation C510 series - Χρήση της
δυνατότητας εξοικονόµησης ενέργειας

Για εξοικονόµηση ενέργειας, ο εκτυπωτής τίθεται σε αναστολή λειτουργίας µετά από 5 λεπτά αδράνειας. Ο
εκτυπωτής βγαίνει από την αναστολή κάτω από τις εξής συνθήκες:

Κεφάλαιο 1

44



• Όταν υπάρξει οποιαδήποτε δραστηριότητα στην αφαιρούµενη οθόνη
• Όταν υπάρξει οποιαδήποτε δραστηριότητα στη δευτερεύουσα οθόνη (πίσω από την αφαιρούµενη οθόνη)
• Όταν πατηθεί το κουµπί λειτουργίας του εκτυπωτή
• Όταν στέλνεται µια εργασία εκτύπωσης στον εκτυπωτή

HP Photosmart eStation C510 series - Στα µενού της
οθόνης εµφανίζονται λανθασµένες ρυθµίσεις

Αλλάξτε τη ρύθµιση χώρας/περιοχής.

Ορίστε τη χώρα/περιοχή σας
1. Επιλέξτε Κεντρικός πίνακας.
2. Επιλέξτε Περισσότερες ρυθµίσεις.
3. Επιλέξτε Προτιµήσεις.
4. Επιλέξτε Γλώσσες και πληκτρολόγιο.
5. Πραγµατοποιήστε κατακόρυφη κύλιση για να δείτε όλες τις χώρες/περιοχές. Όταν εµφανιστεί η χώρα/περιοχή

που θέλετε να χρησιµοποιήσετε, επιλέξτε τη.

HP Photosmart eStation C510 series - Η οθόνη του Πίνακα
Ελέγχου εµφανίζεται σε λανθασµένη γλώσσα µετά την
εγκατάσταση

Αλλάξτε τη ρύθµιση γλώσσας.

Ορίστε τη γλώσσα σας
1. Επιλέξτε Κεντρικός πίνακας.
2. Επιλέξτε Περισσότερες ρυθµίσεις.
3. Επιλέξτε Προτιµήσεις.
4. Επιλέξτε Γλώσσες και πληκτρολόγιο.
5. Πραγµατοποιήστε κατακόρυφη κύλιση για να δείτε όλες τις γλώσσες. Όταν εµφανιστεί η γλώσσα που θέλετε να

χρησιµοποιήσετε, επιλέξτε την.

HP Photosmart eStation C510 series - Το µήνυµα
σφάλµατος 'Μη συµβατό δοχείο µελάνης' εµφανίζεται στην
οθόνη της συσκευής.

Αφαιρέστε και επανατοποθετήστε τα δοχεία και βεβαιωθείτε ότι έχουν εισαχθεί πλήρως και ότι έχουν ασφαλίσει στη
θέση τους.

Επίσης, βεβαιωθείτε ότι τα δοχεία µελάνης έχουν τοποθετηθεί στις σωστές υποδοχές.

Βεβαιωθείτε ότι τα δοχεία έχουν τοποθετηθεί σωστά
1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ενεργοποιηµένη.
2. Ανοίξτε τη θύρα των δοχείων µελάνης.
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Ο φορέας των δοχείων µελάνης µετακινείται στο κέντρο του προϊόντος.

Ανοίξτε τη θύρα των δοχείων

3. Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι χρησιµοποιείτε σωστά δοχεία για τη συσκευή σας. ∆είτε τις ετικέτες στο εσωτερικό
του εκτυπωτή, κοντά στο φορέα εκτύπωσης, για να προσδιορίσετε ποια είναι τα σωστά δοχεία. Για µια πλήρη
λίστα συµβατών δοχείων, επισκεφθείτε την τοποθεσία HP SureSupply στο web, στη διεύθυνση http://
www.hp.com/buy/suresupply.

4. Αφαιρέστε το δοχείο από την υποδοχή.
5. Τοποθετήστε ξανά το δοχείο σπρώχνοντάς το µέσα στη σωστή υποδοχή έως ότου ασφαλίσει. Αντιστοιχίστε το

χρώµα και το εικονίδιο του δοχείου µε το χρώµα και το εικονίδιο κάθε υποδοχής.

Τοποθετήστε ξανά το δοχείο στη σωστή υποδοχή

6. Επαναλάβετε αυτά τα βήµατα για κάθε δοχείο.

Σηµείωση Εάν τα δοχεία µελάνης έχουν τοποθετηθεί σε λανθασµένες υποδοχές και δεν µπορείτε να τα
αφαιρέσετε, ή εάν οι παραπάνω λύσεις δεν βοήθησαν στην επίλυση του προβλήµατος, επικοινωνήστε µε την
Υποστήριξη της HP για σέρβις στη διεύθυνση www.hp.com/support.

HP Photosmart eStation C510 series - Εµφανίζεται το
µήνυµα σφάλµατος "Έχουν τοποθετηθεί δοχεία άλλου
κατασκευαστή" στην οθόνη του προϊόντος

Ακολουθήστε τα µηνύµατα στην οθόνη για να συνεχίσετε ή αντικαταστήστε τα υποδεικνυόµενα δοχεία µε αυθεντικά
δοχεία της HP.

Η HP συνιστά τη χρήση αυθεντικών δοχείων µελάνης HP. Τα αυθεντικά δοχεία µελάνης HP έχουν σχεδιαστεί και
δοκιµαστεί µε εκτυπωτές HP για να σας βοηθήσουν να παράγετε µε ευκολία σπουδαία αποτελέσµατα, κάθε φορά.
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Σηµείωση Η HP δεν εγγυάται την ποιότητα ή την αξιοπιστία των αναλωσίµων τρίτων κατασκευαστών. Το
σέρβις ή η επισκευή του εκτυπωτή που απαιτείται λόγω της χρήσης ενός αναλώσιµου τρίτου κατασκευαστή δεν
καλύπτεται από την εγγύηση.

Εάν πιστεύετε ότι αγοράσατε αυθεντικά δοχεία µελάνης HP, µεταβείτε στην τοποθεσία  www.hp.com/go/
anticounterfeit.

Πρώτη λύση: Αντικατάσταση των δοχείων
1. Ελέγξτε ότι η συσκευή λειτουργεί.
2. Αφαιρέστε το δοχείο.

α. Ανοίξτε τη θύρα των δοχείων.
Περιµένετε µέχρι ο φορέας εκτύπωσης να µετακινηθεί στο κέντρο του προϊόντος.

Ανοίξτε τη θύρα των δοχείων

HP Photosmart eStation C510 series - Εµφανίζεται το µήνυµα σφάλµατος "Έχουν τοποθετηθεί δοχεία άλλου κατασκευαστή" στην
οθόνη του προϊόντος
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β. Πιέστε την προεξοχή στο δοχείο και έπειτα αφαιρέστε το από την υποδοχή.

Πιέστε την προεξοχή στο δοχείο για να το αφαιρέσετε

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

Αφαιρέστε το δοχείο από τη συσκευασία.

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

Αφαιρέστε το πορτοκαλί πώµα από το δοχείο

Κεφάλαιο 1
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γ. Αντιστοιχίστε το χρώµα και το εικονίδιο κάθε δοχείου µε το χρώµα και το εικονίδιο κάθε υποδοχής.
Τοποθετήστε το δοχείο στην υποδοχή µέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

Τοποθετήστε τα δοχεία

δ. Κλείστε τη θύρα των δοχείων.

Κλείστε τη θύρα των δοχείων

HP Photosmart eStation C510 series - Πρόβληµα δοχείων
µελάνης:

Πρώτη λύση: Τοποθέτηση των δοχείων µελάνης
▲ Λείπουν ένα ή περισσότερα δοχεία. Αφαιρέστε και επανατοποθετήστε τα δοχεία και βεβαιωθείτε ότι έχουν

εισαχθεί πλήρως και ότι έχουν ασφαλίσει στη θέση τους.

Βεβαιωθείτε ότι τα δοχεία έχουν τοποθετηθεί σωστά
α. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ενεργοποιηµένη.

Προσοχή Εάν το προϊόν είναι απενεργοποιηµένο όταν ανοίγετε τη θύρα πρόσβασης των δοχείων για
να αποκτήσετε πρόσβαση στα δοχεία, δεν θα απελευθερώσει τα δοχεία για αλλαγή. Μπορεί να
προκαλέσετε βλάβη στη συσκευή εάν τα δοχεία µελάνης δεν είναι τοποθετηµένα µε ασφάλεια όταν
επιχειρήσετε να τα αφαιρέσετε.

β. Ανοίξτε τη θύρα των δοχείων µελάνης.
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Ο φορέας των δοχείων µελάνης µετακινείται στο κέντρο της συσκευής.

Ανοίξτε τη θύρα των δοχείων

γ. Αφαιρέστε ένα δοχείο πιέζοντας την προεξοχή και αφαιρώντας το δοχείο από την υποδοχή.
δ. Τοποθετήστε ξανά το δοχείο σπρώχνοντάς το εµπρός και µέσα στην υποδοχή έως ότου ασφαλίσει.

Τοποθετήστε ξανά ένα δοχείο στη σωστή υποδοχή

ε. Επαναλάβετε τα βήµατα γ και δ για καθένα από τα υπόλοιπα δοχεία.
στ. Περάστε το δάκτυλό σας στην επάνω πλευρά των δοχείων µελάνης για να δείτε εάν κάποιο από τα δοχεία

δεν έχει κλείσει καλά.
ζ. Εάν κάποιο δοχείο ανασηκώνεται προς τα πάνω και δεν µπορεί να προσαρµοστεί στη θέση του, ενδέχεται

να χρειάζεται επαναρύθµιση η προεξοχή του δοχείου.

∆εύτερη λύση: Επαναρυθµίστε την προεξοχή του δοχείου
▲ Αφαιρέστε το δοχείο µελάνης από τον φορέα.

Επαναρυθµίστε την προεξοχή του δοχείου
α. Λυγίστε προσεκτικά την προεξοχή. Προσέξτε να µην την λυγίσετε περισσότερο από περίπου 1,27 cm (0,5

ίντσες).

Λύγισµα της προεξοχής
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β. Τοποθετήστε και πάλι το δοχείο µελάνης. Θα πρέπει να κλειδώσει στη θέση του.
γ. Κλείστε τη θύρα πρόσβασης και ελέγξτε εάν εξαφανίστηκε το µήνυµα σφάλµατος.
δ. Εάν εξακολουθείτε να λαµβάνετε το µήνυµα σφάλµατος, απενεργοποιήστε τη συσκευή και ενεργοποιήστε

την ξανά.

Τρίτη λύση: Βεβαιωθείτε ότι το µάνταλο της κεφαλής εκτύπωσης είναι κλειστό
▲ Βεβαιωθείτε ότι το µάνταλο της κεφαλής εκτύπωσης είναι κλειστό

▲ Βεβαιωθείτε ότι το κλείστρο που ασφαλίζει την κεφαλή εκτύπωσης είναι ασφαλισµένο. Εάν αφήσετε ανοιχτή
τη λαβή του κλείστρου, τα δοχεία µελάνης µπορεί να µην εφαρµόζουν σωστά και να υπάρχουν προβλήµατα
κατά την εκτύπωση. Το κλείστρο πρέπει να παραµείνει κλειστό ώστε να παραµείνουν σωστά τοποθετηµένα
τα δοχεία µελάνης.

Κλείσιµο του µάνταλου της κεφαλής εκτύπωσης

Τέταρτη λύση: Καθαρίστε τις ηλεκτρικές επαφές
▲ α. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ενεργοποιηµένη.

β. Ανοίξτε τη θύρα των δοχείων µελάνης.
Ο φορέας των δοχείων µελάνης µετακινείται στο κέντρο του προϊόντος.

Ανοίξτε τη θύρα των δοχείων
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γ. Εντοπίστε το δοχείο µελάνης που υποδεικνύεται από το µήνυµα σφάλµατος και, στη συνέχεια, πιέστε την
προεξοχή στο δοχείο µελάνης για να την απελευθερώσετε από την υποδοχή.

Πιέστε την προεξοχή στο δοχείο για να το αφαιρέσετε

δ. Κρατήστε το δοχείο από τις πλευρές µε την κάτω πλευρά προς τα πάνω και εντοπίστε τις ηλεκτρικές επαφές
του δοχείου.
Οι ηλεκτρικές επαφές είναι τέσσερα µικρά ορθογώνια από χαλκό ή µέταλλο χρυσού χρώµατος στην κάτω
πλευρά του δοχείου.

Εντοπίστε τις ηλεκτρικές επαφές

1 Παράθυρο δοχείου µελάνης

2 Ηλεκτρικές επαφές

ε. Σκουπίστε τις επαφές µε στεγνό, µαλακό πανί ή πανί που δεν αφήνει χνούδι.
στ. Στο εσωτερικό της συσκευής, εντοπίστε τις επαφές στην κεφαλή εκτύπωσης.

Οι επαφές έχουν την εικόνα τεσσάρων χάλκινων ή χρυσών ακροδεκτών στο περίβληµα.

Εντοπίστε τις επαφές στην κεφαλή εκτύπωσης

ζ. Χρησιµοποιήστε µια στεγνή µπατονέτα ή ένα πανί που δεν αφήνει χνούδι για να σκουπίσετε τις επαφές.
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η. Τοποθετήστε ξανά το δοχείο.

Τοποθετήστε ξανά το δοχείο

θ. Κλείστε τη θύρα των δοχείων.
ι. Εάν εξακολουθείτε να λαµβάνετε το µήνυµα σφάλµατος, απενεργοποιήστε τη συσκευή και ενεργοποιήστε

την ξανά.

Πέντε λύση: Αντικατάσταση των δοχείων
▲ Εάν το σφάλµα δεν επιλύθηκε µε την παραπάνω λύση, συνεχίστε µε αυτή τη λύση.

Αντικαταστήστε τα δοχεία που προκαλούν το πρόβληµα.
Για να βρείτε τον αριθµό του συµβατού δοχείου, ανατρέξτε στα αυτοκόλλητα κοντά στα δοχεία, στο εσωτερικό
του καλύµµατος του εκτυπωτή, ή συνδεθείτε στην τοποθεσία www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

HP Photosmart eStation C510 series - Στον υπολογιστή
εµφανίζονται τα µηνύµατα σφάλµατος 'Η κεφαλή
εκτύπωσης φαίνεται να λείπει, δεν έχει εντοπιστεί, δεν έχει
τοποθετηθεί σωστά ή δεν είναι συµβατή'

∆οκιµάστε τις παρακάτω λύσεις για να επιλύσετε το πρόβληµα. Οι λύσεις εµφανίζονται µε σειρά πιθανότητας. Εάν
η πρώτη λύση δεν έχει αποτέλεσµα, συνεχίστε δοκιµάζοντας τις υπόλοιπες λύσεις µέχρι να λυθεί το πρόβληµα.

Λύση 1: Εγκαταστήστε ξανά την κεφαλή εκτύπωσης και τα δοχεία µελάνης
▲ Βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή εκτύπωσης και τα δοχεία µελάνης είναι τοποθετηµένα.

Για να εγκαταστήσετε ξανά την κεφαλή εκτύπωσης
1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ενεργοποιηµένη.
2. Ανοίξτε τη θύρα πρόσβασης των δοχείων µελάνης ανασηκώνοντας τη από το κέντρο του µπροστινού τµήµατος

της συσκευής, µέχρι η θύρα να ασφαλίσει στη θέση της.

HP Photosmart eStation C510 series - Στον υπολογιστή εµφανίζονται τα µηνύµατα σφάλµατος 'Η κεφαλή εκτύπωσης φαίνεται να
λείπει, δεν έχει εντοπιστεί, δεν έχει τοποθετηθεί σωστά ή δεν είναι συµβατή'
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3. Ο φορέας των δοχείων εκτύπωσης µετακινείται στο κέντρο της συσκευής.

4. Αφαιρέστε όλα τα δοχεία µελάνης και τοποθετήστε τα επάνω σε χαρτί µε το άνοιγµα προς τα επάνω.
Για να αφαιρέσετε τα δοχεία µελάνης
α. Πιέστε προς τα µέσα την προεξοχή στο δοχείο µελάνης που θέλετε να αντικαταστήσετε για να το αφαιρέσετε

από την υποδοχή.

β. Τραβήξτε το δοχείο µελάνης προς τα πάνω και µετά προς το µέρος σας µέχρι να βγει από την υποδοχή του.
γ. Επαναλάβετε τα βήµατα a και b µέχρι να αφαιρεθούν όλα τα δοχεία µελάνης.

5. Ανασηκώστε τη λαβή ασφαλείας του φορέα εκτύπωσης µέχρι να σταµατήσει.

Κεφάλαιο 1
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Συµβουλή Πρέπει να πιέσετε την κεφαλή εκτύπωσης προς τα έξω για να µπορέσετε ανασηκώσετε το
µάνταλο.

6. Αφαιρέστε την κεφαλή εκτύπωσης ανασηκώνοντάς την.

7. Καθαρίστε την κεφαλή εκτύπωσης.
Υπάρχουν τρεις περιοχές της κεφαλής εκτύπωσης που χρειάζονται καθαρισµό: τα πλαστικά µέρη στις δύο
πλευρές των ακροφυσίων µελάνης, η άκρη µεταξύ των ακροφυσίων και των ηλεκτρικών επαφών και οι
ηλεκτρικές επαφές.

1 Πλαστικά µέρη στις πλευρές των ακροφυσίων

2 Άκρη µεταξύ των ακροφυσίων και των επαφών

3 Ηλεκτρικές επαφές

Προσοχή Αγγίζετε τα ακροφύσια και τις επαφές µόνο µε το υλικό καθαρισµού και όχι µε τα δάχτυλά σας.

Για να καθαρίσετε την κεφαλή εκτύπωσης
α. Νοτίστε ένα καθαρό πανί, χωρίς χνούδια, και σκουπίστε την περιοχή των ηλεκτρικών επαφών από κάτω

προς επάνω.
Για να µην µεταφέρετε µελάνη και υπολείµµατα από την περιοχή των επαφών στα ακροφύσια, να µην
υπερβαίνετε το άκρο µεταξύ των ακροφύσιων και των επαφών. Χρησιµοποιήστε όσα καινούργια, καθαρά
πανιά είναι απαραίτητο. Καθαρίστε έως ότου να µην υπάρχουν ίχνη µελάνης στο πανί.

HP Photosmart eStation C510 series - Στον υπολογιστή εµφανίζονται τα µηνύµατα σφάλµατος 'Η κεφαλή εκτύπωσης φαίνεται να
λείπει, δεν έχει εντοπιστεί, δεν έχει τοποθετηθεί σωστά ή δεν είναι συµβατή'
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β. Νοτίστε ένα καθαρό πανί χωρίς χνούδια και σκουπίστε τυχόν συσσωρευµένη µελάνη και υπολείµµατα από
το άκρο µεταξύ των ακροφύσιων και των επαφών.

γ. Χρησιµοποιήστε ένα καινούργιο, ελαφρά νοτισµένο πανί που δεν αφήνει χνούδι για να σκουπίσετε τα
πλαστικά µέρη και στις δύο πλευρές των ακροφυσίων. Σκουπίστε από τα ακροφύσια προς τα έξω.

δ. Σκουπίστε τις περιοχές που είχατε καθαρίσει µε ένα στεγνό πανί που δεν αφήνει χνούδι πριν προχωρήσετε
στο επόµενο βήµα.

8. Βεβαιωθείτε ότι έχετε σηκώσει τη λαβή του κλείστρου και µετά τοποθετήστε την κεφαλή εκτύπωσης στη θέση
της.

Κεφάλαιο 1
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9. Χαµηλώστε προσεκτικά τη λαβή του κλείστρου.

Σηµείωση Βεβαιωθείτε ότι έχετε χαµηλώσει τη λαβή του κλείστρου πριν τοποθετήσετε τα δοχεία µελάνης
στη θέση τους. Εάν αφήσετε ανοιχτή τη λαβή του κλείστρου, τα δοχεία µελάνης µπορεί να µην εφαρµόζουν
σωστά και να υπάρχουν προβλήµατα κατά την εκτύπωση. Το κλείστρο πρέπει να παραµείνει κλειστό ώστε
να παραµείνουν σωστά τοποθετηµένα τα δοχεία µελάνης.

10. Τοποθετήστε ξανά τα δοχεία µελάνης.

Για να τοποθετήσετε τα δοχεία µελάνης στη θέση τους
▲ Έχοντας ως αναφορά τα έγχρωµα εικονίδια, σύρετε το δοχείο µελάνης στην κενή υποδοχή µέχρι να

ασφαλίσει στη θέση του και να εφαρµόσει κανονικά στην υποδοχή.
Βεβαιωθείτε ότι τοποθετείτε το δοχείο µελάνης στην υποδοχή µε το εικονίδιο ίδιου σχήµατος και χρώµατος
µε αυτό του δοχείου που τοποθετείτε.

11. Κλείστε τη θύρα πρόσβασης των δοχείων µελάνης.

Η κεφαλή εκτύπωσης ή τα δοχεία µελάνης δεν είχαν εγκατασταθεί σωστά.

HP Photosmart eStation C510 series - Στον υπολογιστή εµφανίζονται τα µηνύµατα σφάλµατος 'Η κεφαλή εκτύπωσης φαίνεται να
λείπει, δεν έχει εντοπιστεί, δεν έχει τοποθετηθεί σωστά ή δεν είναι συµβατή'
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Εάν τα παραπάνω δεν έλυσαν το πρόβληµα, δοκιµάστε την επόµενη λύση.

Λύση 2: Επικοινωνία µε το τµήµα Υποστήριξης της HP
1. Μεταβείτε στη διεύθυνση: www.hp.com/support.
2. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε χώρα/περιοχή και κάντε κλικ στο Επικοινωνία µε την HP για πληροφορίες σχετικά

µε την κλήση για τεχνική υποστήριξη.

Εάν τα παραπάνω δεν έλυσαν το πρόβληµα, δοκιµάστε την επόµενη λύση.

Λύση 3: Επαναλάβετε τα βήµατα τροφοδοσίας του εκτυπωτή
1. Απενεργοποιήστε το προϊόν πατώντας το κουµπί Ενεργοποίηση.
2. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το πίσω µέρος της συσκευής.
3. Περιµένετε 30 δευτερόλεπτα.
4. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο πίσω µέρος της συσκευής.

Εάν τα βήµατα αυτά έλυσαν το πρόβληµα, δεν χρειάζεται να συνεχίσετε τη διαδικασία αντιµετώπισης του
προβλήµατος.

Εάν το πρόβληµα παραµένει, συνεχίστε στην επόµενη λύση.

Λύση 4: Αντικαταστήστε την κεφαλή εκτύπωσης
▲ Εάν ολοκληρώσατε όλα τα προηγούµενα βήµατα και εξακολουθείτε να αντιµετωπίζετε πρόβληµα, µπορείτε να

αντικαταστήσετε την κεφαλή εκτύπωσης. Εξαρτήµατα αντικατάστασης της κεφαλής εκτύπωσης είναι διαθέσιµα
µόνο από την υπηρεσία Υποστήριξης της HP ή από εγκεκριµένους παροχείς υπηρεσιών. Για βοήθεια για να
λάβετε µια νέα κεφαλή εκτύπωσης, επικοινωνήστε µε την HP.

Εάν το πρόβληµα παραµένει, συνεχίστε στην επόµενη λύση.

Πέντε λύση: ∆ώστε τον εκτυπωτή για σέρβις
▲ Εάν έχετε ολοκληρώσει όλα τα παραπάνω βήµατα και εξακολουθείτε να αντιµετωπίζετε πρόβληµα, δώστε το

προϊόν για σέρβις.

Κεφάλαιο 1
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