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1 Πώς µπορώ να...
Μάθετε πώς να χρησιµοποιείτε το HP All-in-One

• Εξαρτήµατα του εκτυπωτή
• Τοποθέτηση µέσου εκτύπωσης
• Αντικατάσταση των δοχείων
• Απεµπλοκή χαρτιού
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2 Εξοικείωση µε τον εκτυπωτή HP All-in-
One
• Εξαρτήµατα του εκτυπωτή
• Λειτουργίες πίνακα ελέγχου
• Ρυθµίσεις ασύρµατης σύνδεσης
• Φωτεινές ενδείξεις κατάστασης
• Αυτόµατη απενεργοποίηση

Εξαρτήµατα του εκτυπωτή

1 ∆ίσκος εισόδου

2 Οδηγός πλάτους χαρτιού για το δίσκο εισόδου

3 Πίνακας ελέγχου

4 Θύρα δοχείων

5 ∆ίσκος εξόδου

6 Επέκταση δίσκου εξόδου (αναφέρεται και ως "επέκταση δίσκου")

7 ∆οχεία µελάνης
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Λειτουργίες πίνακα ελέγχου
Λειτουργίες πίνακα ελέγχου

1 Πίσω: Επιστρέφει στην προηγούµενη οθόνη.

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

3 Εγκατάσταση: Ανοίγει το µενού Εγκατάσταση, όπου µπορείτε να ελέγξετε τα επίπεδα µελάνης, να αλλάξετε τη ρύθµιση
αυτόµατης απενεργοποίησης, να εκτελέσετε εργασίες συντήρησης και να ορίσετε τις ρυθµίσεις γλώσσας και περιοχής.

4 Κουµπιά Επιλογή: Χρησιµοποιήστε αυτά τα κουµπιά για να επιλέξετε στοιχεία µενού στην οθόνη του εκτυπωτή.

5 Φωτεινή ένδειξη κατάστασης και κουµπί Ασύρµατη λειτουργία: Η µπλε φωτεινή ένδειξη δηλώνει ασύρµατη σύνδεση.
Πατώντας το κουµπί ανοίγει το µενού ασύρµατης σύνδεσης.

6 Φωτεινή ένδειξη και κουµπί ePrint: Η λευκή φωτεινή ένδειξη δηλώνει ότι η λειτουργία ePrint είναι συνδεδεµένη. Πατώντας
το κουµπί εµφανίζεται η διεύθυνση email του εκτυπωτή και οι επιλογές του µενού ePrint.

7 Κουµπί ενεργοποίησης

Ρυθµίσεις ασύρµατης σύνδεσης
Πατήστε το κουµπί Ασύρµατη λειτουργία για να εµφανίσετε την κατάσταση και τις επιλογές µενού ασύρµατης
σύνδεσης.

• Εάν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεµένος σε ασύρµατο δίκτυο, η οθόνη του εκτυπωτή εµφανίζει την ένδειξη
Συνδεδεµένο και τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή.

• Εάν είναι απενεργοποιηµένη η ασύρµατη λειτουργία και το ασύρµατο δίκτυο δεν είναι διαθέσιµο, η οθόνη
εµφανίζει την ένδειξη Ασύρ. σύνδεση ανενεργή.

• Εάν είναι ενεργοποιηµένη η ασύρµατη λειτουργία και δεν έχετε ασύρµατη σύνδεση, η οθόνη εµφανίζει την
ένδειξη Σύνδεση ή Χωρίς σύνδεση.

Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε την οθόνη του εκτυπωτή για να δείτε πληροφορίες σχετικά µε το ασύρµατο δίκτυό
σας, να δηµιουργήσετε µια ασύρµατη σύνδεση κ.ά.

Ενέργεια Οδηγίες

Εκτύπωση σελίδας διαµόρφωσης δικτύου
Η σελίδα διαµόρφωσης δικτύου εµφανίζει την κατάσταση του δικτύου, το
όνοµα κεντρικού υπολογιστή, το όνοµα δικτύου και άλλες πληροφορίες.

1. Πατήστε το κουµπί Ασύρµατη λειτουργία για
να εµφανιστεί το Μενού ασύρµ σύνδ.

2. Από το Μενού ασύρµ σύνδ, επιλέξτε
Εκτύπωση αναφορών.

3. Από το µενού Εκτύπωση αναφορών,
επιλέξτε ∆ιαµόρφωση.

Κεφάλαιο 2
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Ενέργεια Οδηγίες

Εκτύπωση αναφοράς ελέγχου ασύρµατου δικτύου
Η αναφορά ελέγχου ασύρµατου δικτύου εµφανίζει τα αποτελέσµατα του
διαγνωστικού ελέγχου για την κατάσταση του ασύρµατου δικτύου, την ισχύ
του ασύρµατου σήµατος, τα δίκτυα που έχουν ανιχνευτεί και άλλες
πληροφορίες.

1. Πατήστε το κουµπί Ασύρµατη λειτουργία για
να εµφανιστεί το Μενού ασύρµ σύνδ.

2. Από το Μενού ασύρµ σύνδ, επιλέξτε
Εκτύπωση αναφορών.

3. Από το µενού Εκτύπωση αναφορών,
επιλέξτε Έλεγχ ασ. λειτ.

Εµφάνιση της ισχύος του σήµατος ασύρµατης σύνδεσης 1. Πατήστε το κουµπί Ασύρµατη λειτουργία για
να εµφανιστεί η επιλογή "Μενού ασύρµ σύνδ".

2. Από το Μενού ασύρµ σύνδ, επιλέξτε
Συνδεδεµένο. IP XXX.XXX.XX.XX.

3. Στην οθόνη του εκτυπωτή θα εµφανιστεί η
ισχύς του ασύρµατου σήµατος.

Επαναφορά των ρυθµίσεων δικτύου στις προεπιλεγµένες ρυθµίσεις
Ο εκτυπωτής θα αποσυνδεθεί από το δίκτυο. Για να διαµορφώσετε ξανά
τις ρυθµίσεις ασύρµατης σύνδεσης του εκτυπωτή, δείτε την ενότητα
Σύνδεση νέου εκτυπωτή.

1. Πατήστε το κουµπί "Ασύρµατη σύνδεση" για
να εµφανιστεί το Μενού ασύρµ σύνδ.

2. Από το Μενού ασύρµ σύνδ, επιλέξτε
Ρυθµίσεις.

3. Από το µενού "Ρυθµίσεις", επιλέξτε
Επαναφορά προεπιλογών.

4. Επιβεβαιώστε την επιλογή για να γίνει
επαναφορά των προεπιλογών.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ασύρµατης λειτουργίας 1. Πατήστε το κουµπί "Ασύρµατη σύνδεση" για
να εµφανιστεί το Μενού ασύρµ σύνδ.

2. Από το Μενού ασύρµ σύνδ, επιλέξτε Ρυθµ.
ασύρµ. σύνδ..

3. Από το µενού "Ρυθµίσεις", επιλέξτε Εν./απ.
ασ.λειτ.

4. Από το µενού Εν./απ. ασ.λειτ., επιλέξτε
Ενεργ. ή Απενεργ..

∆ηµιουργία σύνδεσης WPS (Wi-Fi Protected Setup) Wi-Fi Protected Setup (WPS – απαιτεί
δροµολογητή WPS)

Φωτεινές ενδείξεις κατάστασης
• Φωτεινή ένδειξη κατάστασης ασύρµατης λειτουργίας
• Φωτεινή ένδειξη κατάστασης ePrint
• Φωτεινή ένδειξη κουµπιού ενεργοποίησης

Φωτεινή ένδειξη κατάστασης ασύρµατης λειτουργίας

Συµπεριφορά φωτεινής ένδειξης Λύση

Σβηστή Η ασύρµατη λειτουργία είναι απενεργοποιηµένη.
Πατήστε το κουµπί Ασύρµατη λειτουργία για να
αποκτήσετε πρόσβαση στο µενού "Ασύρµατη
λειτουργία" στην οθόνη του εκτυπωτή.
Χρησιµοποιήστε το µενού "Ασύρµατη λειτουργία"
για να είναι δυνατή η ασύρµατη εκτύπωση.

Αναβοσβήνει αργά Η ασύρµατη λειτουργία είναι ενεργοποιηµένη αλλά
η συσκευή δεν είναι συνδεδεµένη σε δίκτυο. Εάν η
δηµιουργία σύνδεσης δεν είναι δυνατή,
βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής βρίσκεται εντός
εµβέλειας του σήµατος ασύρµατης σύνδεσης.

(συνέχεια)
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Συµπεριφορά φωτεινής ένδειξης Λύση

Αναβοσβήνει γρήγορα Παρουσιάστηκε σφάλµα στην ασύρµατη
λειτουργία. Ανατρέξτε στα µηνύµατα, στην οθόνη
του εκτυπωτή.

Αναµµένη Έχει δηµιουργηθεί ασύρµατη σύνδεση και
µπορείτε να εκτυπώσετε.

Φωτεινή ένδειξη κατάστασης ePrint

Συµπεριφορά φωτεινής ένδειξης Λύση

Σβηστή Η λειτουργία ePrint είναι απενεργοποιηµένη.
Πατήστε το κουµπί ePrint για να αποκτήσετε
πρόσβαση στο µενού ePrint στην οθόνη του
εκτυπωτή.

Αναµµένη Η λειτουργία ePrint είναι ενεργοποιηµένη και
συνδεδεµένη.

Φωτεινή ένδειξη κουµπιού ενεργοποίησης
Συµπεριφορά φωτεινής ένδειξης Λύση

Σβηστή Η συσκευή είναι απενεργοποιηµένη.

Αναβοσβήνει ∆ηλώνει ότι η συσκευή είναι σε κατάσταση
αδράνειας. Η συσκευή τίθεται αυτόµατα σε
κατάσταση αδράνειας εάν δεν χρησιµοποιηθεί για
5 λεπτά.

Αναβοσβήνει γρήγορα Παρουσιάστηκε σφάλµα. Ανατρέξτε στα
µηνύµατα, στην οθόνη του εκτυπωτή.

Αναµµένη Ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιηµένος και έτοιµος
για εκτύπωση.

Αυτόµατη απενεργοποίηση
Η λειτουργία αυτόµατης απενεργοποίησης ενεργοποιείται αυτόµατα από προεπιλογή όταν ενεργοποιείτε τον
εκτυπωτή. Όταν είναι ενεργοποιηµένη η λειτουργία αυτόµατης απενεργοποίησης, ο εκτυπωτής απενεργοποιείται
αυτόµατα µετά από 2 ώρες αδράνειας για λόγους µείωσης της κατανάλωσης ενέργειας. Η λειτουργία αυτόµατης
απενεργοποίησης απενεργοποιείται αυτόµατα όταν ο εκτυπωτής πραγµατοποιεί σύνδεση µέσω ασύρµατου δικτύου
ή δικτύου Ethernet (εάν υποστηρίζεται). Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθµιση αυτόµατης απενεργοποίησης από τον
πίνακα ελέγχου. Αφού αλλάξετε τη ρύθµιση, ο εκτυπωτής διατηρεί τη νέα ρύθµιση. Η λειτουργία αυτόµατης

Κεφάλαιο 2
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8 Εξοικείωση µε τον εκτυπωτή HP All-in-One



απενεργοποίησης απενεργοποιεί εντελώς τον εκτυπωτή, εποµένως πρέπει να χρησιµοποιήσετε το
κουµπί για να τον ενεργοποιήσετε ξανά.

Για να αλλάξετε τη ρύθµιση αυτόµατης απενεργοποίησης
1. Από την αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου, όπου εµφανίζονται τα µενού Αντιγραφή, Σάρωση και Γρήγορες

φόρµες, πατήστε το κουµπί Εγκατάσταση.

Σηµείωση Εάν δεν βλέπετε την αρχική οθόνη, πατήστε το κουµπί Πίσω µέχρι να εµφανιστεί.

2. Από το µενού Εγκατάσταση στην οθόνη του εκτυπωτή, επιλέξτε Αυτόµατη απεν..
3. Από το µενού Αυτόµατη απεν., επιλέξτε Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση και στη συνέχεια επιβεβαιώστε

τη ρύθµιση.

Συµβουλή Εάν εκτυπώνετε µέσω ασύρµατου δικτύου ή δικτύου Ethernet, θα πρέπει να απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία αυτόµατης απενεργοποίησης για να διασφαλίσετε ότι δεν θα χαθούν εργασίες εκτύπωσης. Ακόµη και
όταν είναι απενεργοποιηµένη η λειτουργία αυτόµατης απενεργοποίησης, ο εκτυπωτής τίθεται σε κατάσταση
αδράνειας εάν δεν χρησιµοποιηθεί για 5 λεπτά για λόγους µείωσης της κατανάλωσης ενέργειας.

Αυτόµατη απενεργοποίηση 9
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3 Εκτύπωση
Επιλέξτε µια εργασία εκτύπωσης για να συνεχίσετε.

Εκτύπωση φωτογραφιών

Εκτύπωση εγγράφων

Εκτύπωση φακέλων

Εκτύπωση για Γρήγορες φόρµες

∆είτε Συµβουλές για επιτυχηµένη εκτύπωση για περισσότερες πληροφορίες.

Εκτύπωση φωτογραφιών
Για να εκτυπώσετε µια φωτογραφία σε φωτογραφικό χαρτί
1. Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος εξόδου είναι ανοικτός.
2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.

∆είτε Τοποθέτηση µέσου εκτύπωσης για περισσότερες πληροφορίες.
3. Στο µενού Αρχείο στην εφαρµογή λογισµικού, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση.
4. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι ο επιλεγµένος εκτυπωτής.
5. Κάντε κλικ στο κουµπί που ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες.

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

6. Ορίστε τις κατάλληλες επιλογές.
• Στην καρτέλα ∆ιάταξη, επιλέξτε Κάθ.προσ. ή Οριζ.προσ. για τον προσανατολισµό.
• Στην καρτέλα Χαρτί/Ποιότητα, επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο χαρτιού και την κατάλληλη ποιότητα

εκτύπωσης από την αναπτυσσόµενη λίστα Μέσα και στη συνέχεια επιλέξτε το κατάλληλο µέγεθος χαρτιού
από την αναπτυσσόµενη λίστα Μέγεθος χαρτιού.
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Σηµείωση Για µέγιστη ανάλυση dpi, µεταβείτε στην καρτέλα Χαρτί/Ποιότητα και επιλέξτε Φωτογραφικό
χαρτί, Βέλτιστη ποιότητα από την αναπτυσσόµενη λίστα Μέσα. Στη συνέχεια, µεταβείτε στην καρτέλα Για
προχωρηµένους και επιλέξτε Ναι από την αναπτυσσόµενη λίστα Εκτύπωση σε µέγ. DPI. Εάν θέλετε να
εκτυπώσετε σε κλίµακα του γκρι µε την µέγιστη ρύθµιση DPI, επιλέξτε Κλίµακα του γκρι υψηλής
ποιότητας από την επιλογή Εκτύπωση σε κλίµακα του γκρι στην αναπτυσσόµενη λίστα και στη συνέχεια
επιλέξτε Μέγ. DPI, αφού επιλέξετε Φωτογραφικό χαρτί, Βέλτιστη ποιότητα.

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

Σηµείωση Μην αφήνετε χαρτί που δεν χρησιµοποιείται στο δίσκο εισόδου. Το χαρτί ενδέχεται να κυρτώσει,
γεγονός που µπορεί να υποβαθµίσει την ποιότητα των εκτυπώσεών σας. Για να γίνει σωστά η εκτύπωση, το
φωτογραφικό χαρτί πρέπει να είναι επίπεδο.

Εκτύπωση εγγράφων
Για να εκτυπώσετε ένα έγγραφο
1. Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος εξόδου χαρτιού είναι ανοιχτός.
2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.

∆είτε Τοποθέτηση µέσου εκτύπωσης για περισσότερες πληροφορίες.
3. Από την εφαρµογή λογισµικού, κάντε κλικ στο κουµπί Εκτύπωση.
4. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι ο επιλεγµένος εκτυπωτής.
5. Κάντε κλικ στο κουµπί που ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες.

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

6. Ορίστε τις κατάλληλες επιλογές.
• Στην καρτέλα ∆ιάταξη, επιλέξτε Κάθ.προσ. ή Οριζ.προσ. για τον προσανατολισµό.
• Στην καρτέλα Χαρτί/Ποιότητα, επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο χαρτιού και την κατάλληλη ποιότητα

εκτύπωσης από την αναπτυσσόµενη λίστα Μέσα και στη συνέχεια επιλέξτε το κατάλληλο µέγεθος χαρτιού
από την αναπτυσσόµενη λίστα Μέγεθος χαρτιού.

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

Σηµείωση 1 Μπορείτε να εκτυπώσετε το έγγραφό σας και στις δύο όψεις του χαρτιού, αντί µόνο στη µία. Κάντε
κλικ στο κουµπί Για προχωρηµένους στην καρτέλα Χαρτί/Ποιότητα ή ∆ιάταξη. Από το αναπτυσσόµενο µενού
Σελίδες προς εκτύπωση, επιλέξτε Εκτύπωση µόνο µονών σελίδων. Κάντε κλικ στο OK για να εκτυπώσετε.
Αφού εκτυπωθούν οι µονές σελίδες του εγγράφου, αφαιρέστε το έγγραφο από το δίσκο εξόδου. Τοποθετήστε
ξανά το χαρτί στο δίσκο εισόδου µε την κενή όψη στραµµένη προς τα πάνω. Επιστρέψτε στο αναπτυσσόµενο
µενού Σελίδες προς εκτύπωση και επιλέξτε Εκτύπωση µόνο ζυγών σελίδων. Κάντε κλικ στο OK για να
εκτυπώσετε.
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Σηµείωση 2 Εάν τα εκτυπωµένα σας έγγραφα δεν έχουν ευθυγραµµιστεί εντός των περιθωρίων του χαρτιού,
βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή γλώσσα και περιοχή. Στην οθόνη του εκτυπωτή, επιλέξτε
Εγκατάσταση και στη συνέχεια επιλέξτε Γλώσσα/Περιοχή. Επιλέξτε τη γλώσσα σας και στη συνέχεια την
περιοχή από τις επιλογές που παρέχονται. Οι κατάλληλες ρυθµίσεις Γλώσσας/Περιοχής διασφαλίζουν ότι ο
εκτυπωτής θα έχει τις κατάλληλες προεπιλεγµένες ρυθµίσεις µεγέθους χαρτιού.

Εκτύπωση για Γρήγορες φόρµες
Χρησιµοποιήστε το µενού Γρήγορες φόρµες για να εκτυπώσετε φόρµες Office, τύπους χαρτιού και παιχνίδια.

Εκτύπωση για Γρήγορες φόρµες
1. Επιλέξτε Γρήγορες φόρµες από το µενού της οθόνης του εκτυπωτή.

Συµβουλή Εάν η επιλογή Γρήγορες φόρµες δεν εµφανίζεται στο µενού της οθόνης του εκτυπωτή,
πατήστε το κουµπί Πίσω µέχρι να εµφανιστεί η επιλογή Γρήγορες φόρµες.

2. Πατήστε τα κουµπιά επιλογής για να επιλέξετε Φόρµες Office, Τύπος χαρτιού ή Παιχνίδια. Στη συνέχεια
επιλέξτε OK.

3. Αφού επιλέξετε τον τύπο της φόρµας που θέλετε να εκτυπώσετε, επιλέξτε τον αριθµό των αντιγράφων και
πατήστε OK.

Εκτύπωση φακέλων
Μπορείτε να τοποθετήσετε έναν ή περισσότερους φακέλους στο δίσκο εισόδου της συσκευής HP All-in-One. Μην
χρησιµοποιείτε γυαλιστερούς ή ανάγλυφους φακέλους ή φακέλους µε άγκιστρα ή προθήκες.

Σηµείωση Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τη µορφοποίηση κειµένου για εκτύπωση σε φακέλους, συµβουλευτείτε
τα αρχεία βοήθειας του λογισµικού επεξεργασίας κειµένου. Για βέλτιστα αποτελέσµατα, χρησιµοποιήστε µια
ετικέτα για τη διεύθυνση αποστολέα στους φακέλους.

Για να εκτυπώσετε σε φακέλους
1. Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος εξόδου είναι ανοικτός.
2. Σύρετε τον οδηγό χαρτιού εντελώς προς τα αριστερά.
3. Τοποθετήστε τους φακέλους στη δεξιά πλευρά του δίσκου. Η όψη που θα εκτυπωθεί πρέπει να είναι στραµµένη

προς τα πάνω. Το πτερύγιο θα πρέπει να βρίσκεται στην αριστερή πλευρά.
∆είτε Τοποθέτηση µέσου εκτύπωσης για περισσότερες πληροφορίες.

4. Σπρώξτε τους φακέλους µέσα στον εκτυπωτή, µέχρι να σταµατήσουν.
5. Σύρετε τον οδηγό χαρτιού µέχρι να εφαρµόσει σταθερά στην άκρη των φακέλων.

6. Κάντε κλικ στο κουµπί που ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες.
Ανάλογα µε την εφαρµογή λογισµικού που χρησιµοποιείτε, το συγκεκριµένο κουµπί µπορεί να ονοµάζεται
Ιδιότητες, Επιλογές, Ρύθµιση εκτυπωτή, Εκτυπωτής ή Προτιµήσεις.
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7. Ορίστε τις κατάλληλες επιλογές.
• Στην καρτέλα Χαρτί/Ποιότητα, επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο χαρτιού και την κατάλληλη ποιότητα

εκτύπωσης από την αναπτυσσόµενη λίστα Μέσα και στη συνέχεια επιλέξτε το κατάλληλο µέγεθος χαρτιού
από την αναπτυσσόµενη λίστα Μέγεθος χαρτιού.

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

Συµβουλές για επιτυχηµένη εκτύπωση
Για επιτυχηµένη εκτύπωση, τα δοχεία µελάνης HP πρέπει να λειτουργούν σωστά µε επαρκή µελάνη, το χαρτί πρέπει
να έχει τοποθετηθεί σωστά και η συσκευή πρέπει να έχει τις κατάλληλες ρυθµίσεις.

Συµβουλές για τις µελάνες
• Χρησιµοποιείτε αυθεντικά δοχεία µελάνης HP.
• Εγκαταστήστε σωστά τόσο το δοχείο µαύρης µελάνης όσο και το δοχείο µελάνης τριών χρωµάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Αντικατάσταση των δοχείων.
• Ελέγξτε τα εκτιµώµενα επίπεδα µελάνης στα δοχεία για να βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής µελάνη.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Έλεγχος των εκτιµώµενων επιπέδων µελάνης.
• Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Βελτίωση της ποιότητας εκτύπωσης.
• Εάν βλέπετε κηλίδες µελάνης στην πίσω όψη των σελίδων που εκτυπώνετε, χρησιµοποιήστε το µενού

"Εργαλεία" στην οθόνη του εκτυπωτή για να πραγµατοποιήσετε καθαρισµό.
◦ Από την αρχική οθόνη, όπου εµφανίζονται τα µενού Αντιγραφή, Σάρωση και Γρήγορες φόρµες, πατήστε

το κουµπί Εγκατάσταση.

Σηµείωση Εάν δεν βλέπετε την αρχική οθόνη, πατήστε το κουµπί Πίσω µέχρι να εµφανιστεί.

◦ Μετακινηθείτε στο µενού Εργαλεία µέχρι να δείτε την επιλογή Αφαίρ. κηλίδων και στη συνέχεια επιλέξτε
OK.

◦ Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην οθόνη.

Συµβουλές για την τοποθέτηση χαρτιού
• Τοποθετήστε µια στοίβα χαρτιού (όχι µία µόνο σελίδα). Όλο το χαρτί στη στοίβα πρέπει να είναι του ίδιου

µεγέθους και τύπου προκειµένου να αποφεύγονται οι εµπλοκές χαρτιού.
• Τοποθετήστε το χαρτί µε την εκτυπώσιµη όψη στραµµένη προς τα πάνω.
• Βεβαιωθείτε ότι τα µέσα που είναι τοποθετηµένα στο δίσκο χαρτιού είναι σε οριζόντια θέση και ότι οι άκρες δεν

είναι λυγισµένες ή σκισµένες.
• Ρυθµίστε τους οδηγούς πλάτους χαρτιού στο δίσκο χαρτιού ώστε να προσαρµόζονται σε όλα τα µέσα.

Βεβαιωθείτε ότι ο οδηγός πλάτους χαρτιού δεν λυγίζει το χαρτί στο δίσκο χαρτιού.
• Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Τοποθέτηση µέσου εκτύπωσης.

Συµβουλές για ρυθµίσεις εκτυπωτή
• Στην καρτέλα Χαρτί/Ποιότητα του προγράµµατος οδήγησης του εκτυπωτή, επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο

χαρτιού και την κατάλληλη ποιότητα εκτύπωσης από την αναπτυσσόµενη λίστα Μέσα.
• Επιλέξτε το κατάλληλο µέγεθος στην αναπτυσσόµενη λίστα Μέγεθος χαρτιού στην καρτέλα Χαρτί/Ποιότητα.
• Κάντε κλικ στο εικονίδιο HP All-in-One στην επιφάνεια εργασίας για να ανοίξετε το Λογισµικό εκτυπωτή. Από το

Λογισµικό εκτυπωτή, κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες εκτυπωτή και στη συνέχεια κλικ στην επιλογή Ρύθµιση
προτιµήσεων για να αποκτήσετε πρόσβαση στο πρόγραµµα οδήγησης εκτύπωσης.

Σηµείωση Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στο Λογισµικό εκτυπωτή κάνοντας κλικ στο
Έναρξη > Προγράµµατα > HP > HP Deskjet 3050A J611 series > HP Deskjet 3050A J611 series
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Σηµειώσεις
• Τα αυθεντικά δοχεία µελάνης HP έχουν σχεδιαστεί και δοκιµαστεί µε εκτυπωτές και χαρτί HP για να σας

βοηθήσουν να παράγετε µε ευκολία σπουδαία αποτελέσµατα, κάθε φορά.

Σηµείωση Η HP δεν εγγυάται την ποιότητα ή την αξιοπιστία των αναλωσίµων τρίτων κατασκευαστών. Το
σέρβις ή η επισκευή της συσκευής που θα είναι απαραίτητη εξ' αιτίας της χρήσης ενός αναλώσιµου τρίτου
κατασκευαστή, δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

Εάν πιστεύετε ότι έχετε αγοράσει αυθεντικά δοχεία µελάνης HP, µεταβείτε στη διεύθυνση:

www.hp.com/go/anticounterfeit

• Οι προειδοποιήσεις και οι δείκτες στάθµης µελάνης παρέχουν εκτιµήσεις αποκλειστικά για λόγους
προγραµµατισµού.

Σηµείωση Όταν λάβετε ένα προειδοποιητικό µήνυµα χαµηλής στάθµης, φροντίστε να έχετε διαθέσιµο ένα
ανταλλακτικό δοχείο για να αποφύγετε πιθανές καθυστερήσεις εκτύπωσης. ∆εν χρειάζεται να
αντικαταστήσετε τα δοχεία µελάνης προτού καταστεί µη αποδεκτή η ποιότητα εκτύπωσης.

• Οι ρυθµίσεις λογισµικού που έχουν επιλεγεί στο πρόγραµµα οδήγησης του εκτυπωτή ισχύουν µόνο για την
εκτύπωση, δεν ισχύουν για την αντιγραφή ή τη σάρωση.

• Μπορείτε να εκτυπώσετε το έγγραφό σας και στις δύο όψεις του χαρτιού, αντί µόνο στη µία.

Σηµείωση Κάντε κλικ στο κουµπί Για προχωρηµένους στην καρτέλα Χαρτί/Ποιότητα ή ∆ιάταξη. Από
την αναπτυσσόµενη λίστα Σελίδες προς εκτύπωση, επιλέξτε Εκτύπωση µόνο µονών σελίδων. Κάντε
κλικ στο OK για να εκτυπώσετε. Αφού εκτυπωθούν οι µονές σελίδες του εγγράφου, αφαιρέστε το έγγραφο
από το δίσκο εξόδου. Τοποθετήστε ξανά το χαρτί στο δίσκο εισόδου µε την κενή όψη στραµµένη προς τα
πάνω. Επιστρέψτε στην αναπτυσσόµενη λίστα Σελίδες προς εκτύπωση και επιλέξτε Εκτύπωση µόνο
ζυγών σελίδων. Κάντε κλικ στο OK για να εκτυπώσετε.

• Εκτύπωση µόνο µε µαύρη µελάνη

Σηµείωση Εάν θέλετε να εκτυπώσετε ένα ασπρόµαυρο έγγραφο χρησιµοποιώντας µόνο µαύρη µελάνη,
κάντε κλικ στο κουµπί Για προχωρηµένους. Από το αναπτυσσόµενο µενού Εκτύπωση σε κλίµακα του
γκρι επιλέξτε Μόνο µαύρη µελάνη και έπειτα κάντε κλικ στο κουµπί OK.

Εκτύπωση µε µέγιστη ανάλυση dpi
Χρησιµοποιήστε τη λειτουργία µέγιστης ανάλυσης κουκκίδων ανά ίντσα (dpi) για να εκτυπώσετε ευκρινείς εικόνες
υψηλής ποιότητας σε φωτογραφικό χαρτί.

∆είτε τις τεχνικές προδιαγραφές για την ανάλυση εκτύπωσης της λειτουργίας µέγιστης ανάλυσης dpi.

Η εκτύπωση σε µέγιστη ανάλυση dpi διαρκεί περισσότερο από την εκτύπωση µε τις άλλες ρυθµίσεις και απαιτεί
περισσότερο ελεύθερο χώρο στο δίσκο.

Για να εκτυπώσετε σε µέγιστη ανάλυση dpi
1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει φωτογραφικό χαρτί στο δίσκο εισόδου.
2. Στο µενού Αρχείο στην εφαρµογή λογισµικού, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση.
3. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι ο επιλεγµένος εκτυπωτής.
4. Κάντε κλικ στο κουµπί που ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες.

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

5. Κάντε κλικ στην καρτέλα Χαρτί/Ποιότητα.
6. Στην αναπτυσσόµενη λίστα Μέσα, κάντε κλικ στην επιλογή Φωτογραφικό χαρτί, Βέλτιστη ποιότητα.

Σηµείωση Οι επιλογές Φωτογραφικό χαρτί, Βέλτιστη ποιότητα πρέπει να επιλεγούν από την
αναπτυσσόµενη λίστα Μέσα στην καρτέλα Χαρτί/Ποιότητα για εκτύπωση σε µέγιστη ανάλυση DPI.

7. Κάντε κλικ στο κουµπί Για προχωρηµένους.
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8. Στην περιοχή Χαρακτηριστικά εκτυπωτή επιλέξτε Ναι από την αναπτυσσόµενη λίστα Εκτύπωση σε µέγιστη
ανάλυση DPI.

9. Επιλέξτε Μέγεθος χαρτιού από την αναπτυσσόµενη λίστα Χαρτί/Έξοδος.
10. Κάντε κλικ στο κουµπί OK για να κλείσετε τις επιλογές για προχωρηµένους.
11. Επιβεβαιώστε την επιλογή Προσανατολισµός στην καρτέλα ∆ιάταξη και έπειτα κάντε κλικ στο κουµπί OK για

εκτύπωση.
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4 Εκτύπωση µέσω ePrint από
οπουδήποτε
Η λειτουργία ePrint της συσκευής σας παρέχει πρακτική εκτύπωση που σας επιτρέπει να εκτυπώνετε από
οπουδήποτε. Αφού ενεργοποιηθεί, το ePrint εκχωρεί µια διεύθυνση email στη συσκευή σας. Για να εκτυπώσετε,
απλώς στείλτε το έγγραφό σας µε email σε αυτή τη διεύθυνση. Μπορείτε να εκτυπώσετε εικόνες και έγγραφα Word,
PowerPoint και PDF. Είναι εύκολο!

• Εκτύπωση µέσω ePrint από οπουδήποτε

Εκτύπωση µέσω ePrint από οπουδήποτε
Για να εκτυπώσετε ένα έγγραφο µέσω ePrint από οπουδήποτε
1. Βρείτε τη διεύθυνση email του ePrint.

α. Πατήστε το κουµπί ePrint στον πίνακα ελέγχου. Θα δείτε το µενού Ρυθµίσεις των υπηρεσιών web στην
οθόνη του εκτυπωτή.

β. Επιλέξτε Εµφάνιση διεύθυνσης email στην οθόνη του εκτυπωτή για να δείτε τη διεύθυνση email του
εκτυπωτή.

Σηµείωση Για να χρησιµοποιήσετε το ePrint, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες web. Εάν οι
υπηρεσίες web δεν έχουν ενεργοποιηθεί, θα εµφανιστεί ένα µήνυµα που θα σας κατευθύνει στο Λογισµικό
εκτυπωτή. Ανοίξτε το Λογισµικό εκτυπωτή, επιλέξτε ePrint και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες που
εµφανίζονται στην οθόνη για την ενεργοποίηση.

Συµβουλή Για να εκτυπώσετε τη διεύθυνση email ή τη διεύθυνση url εγγραφής, επιλέξτε Φύλλο πληροφ.
εκτύπωσης από το µενού "Ρυθµίσεις" στην οθόνη του εκτυπωτή.

2. Συντάξτε και στείλτε email.
α. ∆ηµιουργήστε ένα νέο email και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση email της συσκευής στο πλαίσιο Προς.
β. Πληκτρολογήστε το κείµενο στο κυρίως τµήµα του email και επισυνάψτε τα έγγραφα ή τις εικόνες που θέλετε

να εκτυπώσετε.
γ. Στείλτε το email.

Η συσκευή εκτυπώνει το email σας.

Σηµείωση Για να λάβετε email, η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεµένη στο Internet. Το email σας θα
εκτυπωθεί αµέσως µόλις παραληφθεί. Όπως συµβαίνει µε κάθε email, δεν υπάρχει εγγύηση για το πότε
ή για το αν θα παραληφθεί. Όταν πραγµατοποιήσετε online εγγραφή στο ePrint, θα µπορείτε να ελέγχετε
την κατάσταση των εργασιών σας.

Συµβουλή Εάν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία Αυτόµατη απεν., θα πρέπει να την απενεργοποιήσετε
πριν χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία ePrint. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Αυτόµατη
απενεργοποίηση.

Σηµείωση 1 Η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεµένη ασύρµατα και σε ενεργό δίκτυο µε πρόσβαση στο
Internet.

Σηµείωση 2 Έγγραφα που έχουν εκτυπωθεί µε το ePrint µπορεί να εµφανίζονται διαφορετικά από το
πρωτότυπο. Το στιλ, η µορφοποίηση και η ροή του κειµένου µπορεί να διαφέρουν σε σχέση µε το πρωτότυπο
έγγραφο. Για έγγραφα που πρέπει να εκτυπωθούν σε υψηλότερη ποιότητα (όπως τα νοµικά έγγραφα),
συνιστάται να εκτυπώσετε από την εφαρµογή λογισµικού του υπολογιστή σας, όπου θα έχετε περισσότερο
έλεγχο όσον αφορά την εµφάνιση της εκτύπωσής σας.

 Κάντε κλικ εδώ για να συνδεθείτε στο Internet για περισσότερες πληροφορίες.
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5 Βασικές πληροφορίες για το χαρτί
• Συνιστώµενα χαρτιά για εκτύπωση
• Τοποθέτηση µέσου εκτύπωσης

Συνιστώµενα χαρτιά για εκτύπωση
Για βέλτιστη ποιότητα εκτύπωσης, η HP συνιστά τη χρήση χαρτιών HP που είναι ειδικά σχεδιασµένα για τον τύπο
εργασίας που θέλετε να εκτυπώσετε.

Ανάλογα µε τη χώρα/περιοχή σας, ορισµένοι από αυτούς τους τύπους χαρτιού µπορεί να µην διατίθενται.

ColorLok
• Η HP συνιστά απλά χαρτιά µε το λογότυπο ColorLok για εκτύπωση και αντιγραφή καθηµερινών εγγράφων. Όλα

τα χαρτιά µε το λογότυπο ColorLok υποβάλλονται σε ανεξάρτητες δοκιµασίες ώστε να ανταποκριθούν στα
υψηλά πρότυπα αξιοπιστίας και ποιότητας εκτύπωσης, και να παράγουν έγγραφα µε ευκρινές, ζωντανό χρώµα
και εντονότερα µαύρα, καθώς και να στεγνώνουν γρηγορότερα από τα συνηθισµένα απλά χαρτιά. Αναζητήστε
χαρτιά µε το λογότυπο ColorLok σε διάφορα βάρη και µεγέθη, από µεγάλους κατασκευαστές χαρτιού.

Φωτογραφικό χαρτί HP Advanced
• Αυτό το παχύ φωτογραφικό χαρτί διαθέτει φινίρισµα που στεγνώνει αµέσως για εύκολο χειρισµό χωρίς

µουτζούρωµα. Είναι ανθεκτικό στο νερό, τις κηλίδες, τα δακτυλικά αποτυπώµατα και την υγρασία. Σε εµφάνιση
και υφή, οι εκτυπώσεις σας µοιάζουν µε φωτογραφίες που έχουν εκτυπωθεί σε εργαστήριο φωτογραφιών.
∆ιατίθεται σε διάφορα µεγέθη, όπως A4, 8,5 x 11 ίντσες, 10 x 15 cm (µε ή χωρίς προεξοχές), 13 x 18 cm, δύο
φινιρίσµατα - γυαλιστερό ή απαλό γυαλιστερό (σατέν µατ). ∆εν περιέχει οξέα, για έγγραφα µε µεγαλύτερη
διάρκεια ζωής.

Φωτογραφικό χαρτί HP καθηµερινής χρήσης
• Εκτυπώστε έγχρωµα, καθηµερινά στιγµιότυπα σε χαµηλό κόστος, χρησιµοποιώντας χαρτί σχεδιασµένο για

πρόχειρη φωτογραφική εκτύπωση. Αυτό το οικονοµικό φωτογραφικό χαρτί στεγνώνει γρήγορα για να το
χειρίζεστε εύκολα. Αποκτήστε ευκρινείς καθαρές εικόνες χρησιµοποιώντας αυτό το χαρτί µε κάθε εκτυπωτή
inkjet. ∆ιατίθεται µε ηµιγυαλιστερό φινίρισµα σε διάφορα µεγέθη, όπως Α4, 8,5 x 11 ίντσες, και 10 x 15 cm (µε
ή χωρίς προεξοχές). Χωρίς οξέα για φωτογραφίες µε µεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Χαρτί HP Brochure Paper ή HP Superior Inkjet Paper
• Αυτά τα χαρτιά έχουν γυαλιστερή ή µατ επίστρωση και στις δύο πλευράς για χρήση και των δύο όψεων.

Αποτελούν ιδανική επιλογή για αναπαραγωγές φωτογραφικού τύπου και επιχειρησιακά γραφικά για εξώφυλλα
αναφορών, ειδικές παρουσιάσεις, ενηµερωτικά φυλλάδια, καταλόγους προϊόντων και ηµερολόγια.

Χαρτιά HP Premium Presentation Paper και HP Professional Paper
• Αυτά τα χαρτιά είναι µατ βαριά χαρτιά δύο όψεων, εξαιρετικά για παρουσίαση, προτάσεις, αναφορές και

ενηµερωτικά δελτία. Είναι ενισχυµένου βάρους για εντυπωσιακή εµφάνιση και αφή.
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Κατάλευκο χαρτί HP Bright White Inkjet Paper
• Το Κατάλευκο χαρτί HP Bright White Inkjet Paper παρέχει µεγάλη αντίθεση χρωµάτων και ευκρίνεια κειµένου.

Είναι αρκετά αδιαφανές για έγχρωµη εκτύπωση δύο όψεων χωρίς τη χρήση διαφάνειας, γεγονός που το κάνει
ιδανικό για ενηµερωτικά δελτία, αναφορές και ενηµερωτικά φυλλάδια. Περιλαµβάνε τεχνολογία ColorLok για
λιγότερες κηλίδες, εντονότερο µαύρο και ζωντανά χρώµατα.

Χαρτί εκτύπωσης HP
• Το χαρτί HP Printing Paper είναι υψηλής ποιότητας χαρτί πολλών χρήσεων. Παράγει έγγραφα µε εµφάνιση πιο

επαγγελµατική και εντυπωσιακή από όσο έγγραφα που έχουν εκτυπωθεί µε τυπικό χαρτί πολλών χρήσεων ή
φωτοαντιγραφικό χαρτί. Περιλαµβάνει τεχνολογία ColorLok για λιγότερες κηλίδες, εντονότερο µαύρο και
ζωντανά χρώµατα. ∆εν περιέχει οξέα, για έγγραφα µε µεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Χαρτί HP Office Paper
• Το χαρτί HP Office Paper είναι ένα υψηλής ποιότητας χαρτί πολλών χρήσεων. Είναι κατάλληλο για αντίγραφα,

προσχέδια, σηµειώµατα και άλλα καθηµερινά έγγραφα. Περιλαµβάνει τεχνολογία ColorLok για λιγότερες
κηλίδες, εντονότερο µαύρο και ζωντανά χρώµατα. ∆εν περιέχει οξέα, για έγγραφα µε µεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Σιδερότυπα HP
• Τα Σιδερότυπα HP (για έγχρωµα υφάσµατα ή για λεπτά και ανοιχτόχρωµα υφάσµατα) αποτελούν την ιδανική

λύση για τη δηµιουργία προσαρµοσµένων t-shirt από τις ψηφιακές φωτογραφίες σας.

Φιλµ διαφανειών ανώτερης ποιότητας HP για εκτυπωτές ψεκασµού
• ∆ώστε ζωντάνια στις έγχρωµες παρουσιάσεις σας και κάντε τις ακόµα πιο εντυπωσιακές µε το φιλµ διαφανειών

HP για εκτυπωτές ψεκασµούt. Η διαφάνεια αυτή είναι εύχρηστη και στεγνώνει γρήγορα χωρίς µουτζούρες.

Φωτογραφικά πακέτα HP Photo Value Pack
• Τα φωτογραφικά πακέτα HP Photo Value Pack περιέχουν σε πολύ εξυπηρετική συσκευασία αυθεντικά δοχεία

µελάνης HP και φωτογραφικό χαρτί HP Advanced Photo Paper ώστε να σας εξοικονοµήσουν χρόνο χωρίς να
χρειάζεται να µαντεύετε για τη διαδικασία εκτύπωσης προσιτών, επαγγελµατικών φωτογραφιών µε το HP All-
in-One. Οι αυθεντικές µελάνες HP και το φωτογραφικό χαρτί HP Advanced Photo Paper έχουν σχεδιαστεί σε
συνδυασµό, ώστε οι φωτογραφίες σας να είναι ζωντανές και να διαρκούν περισσότερο, κάθε φορά. Εξαιρετικό
για την εκτύπωση όλων των φωτογραφιών των διακοπών σας ή πολλαπλών εκτυπώσεων που θέλετε να
µοιραστείτε.

Τοποθέτηση µέσου εκτύπωσης
▲ Επιλέξτε ένα µέγεθος χαρτιού για να συνεχίσετε.

Τοποθέτηση χαρτιού πλήρους µεγέθους
α. Σηκώστε το δίσκο εισόδου

� Σηκώστε το δίσκο εισόδου.

β. Χαµηλώστε το δίσκο εξόδου
� Χαµηλώστε το δίσκο εξόδου και τραβήξτε έξω την επέκταση του δίσκου.
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γ. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα αριστερά
� Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα αριστερά.

δ. Τοποθετήστε χαρτί.
� Τοποθετήστε τη στοίβα χαρτιού στον δίσκο εισόδου µε το στενό άκρο προς τα εµπρός και την πλευρά

εκτύπωσης προς τα πάνω.

� Σύρετε τη στοίβα χαρτιού προς τα κάτω µέχρι να σταµατήσει.
� Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα δεξιά, µέχρι να σταµατήσει στο άκρο του χαρτιού.

Τοποθέτηση χαρτιού µικρού µεγέθους
α. Σηκώστε το δίσκο εισόδου

� Σηκώστε το δίσκο εισόδου.
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β. Χαµηλώστε το δίσκο εξόδου
� Χαµηλώστε το δίσκο εξόδου και τραβήξτε έξω την επέκταση του δίσκου.

γ. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα αριστερά.
� Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα αριστερά.

δ. Τοποθετήστε χαρτί.
� Τοποθετήστε τη στοίβα φωτογραφικού χαρτιού µε τη στενή πλευρά προς τα κάτω και την όψη εκτύπωσης

προς τα πάνω.
� 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 στην επάνω πλευρά.

� Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα δεξιά, µέχρι να σταµατήσει στο άκρο του χαρτιού.
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Τοποθέτηση φακέλων
α. Σηκώστε το δίσκο εισόδου

� Σηκώστε το δίσκο εισόδου.

β. Χαµηλώστε το δίσκο εξόδου
� Χαµηλώστε το δίσκο εξόδου και τραβήξτε έξω την επέκταση του δίσκου.

γ. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα αριστερά.
� Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα αριστερά.

� Αφαιρέστε όλο το χαρτί από τον κύριο δίσκο εισόδου.
δ. Τοποθετήστε φακέλους.

� Τοποθετήστε έναν ή περισσότερους φακέλους στη δεξιά πλευρά του δίσκου εισόδου. Η όψη η οποία θα
εκτυπωθεί πρέπει να είναι στραµµένη προς τα πάνω. Το πτερύγιο θα πρέπει να βρίσκεται στην αριστερή
πλευρά και στραµµένο προς τα κάτω.

� Σύρετε τη στοίβα φακέλων κάτω µέχρι να σταµατήσει.
� Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα δεξιά µέχρι να σταµατήσει στη στοίβα φακέλων.
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6 Αντιγραφή και σάρωση
• Αντιγραφή
• Σάρωση σε υπολογιστή
• Συµβουλές για επιτυχηµένη αντιγραφή
• Συµβουλές για επιτυχηµένη σάρωση

Αντιγραφή
▲ Το µενού "Αντιγραφή" στην οθόνη του εκτυπωτή σάς επιτρέπει να επιλέξετε εύκολα τον αριθµό των αντιγράφων

και έγχρωµη ή ασπρόµαυρη αντιγραφή σε απλό χαρτί. Για προηγµένες ρυθµίσεις, όπως αλλαγή του τύπου και
του µεγέθους χαρτιού, ρύθµιση της φωτεινότητας του αντιγράφου και αλλαγή µεγέθους του αντιγράφου, επιλέξτε
Ρυθµίσεις από το Μενού Αντιγραφή.

Εύκολη αντιγραφή
α. Τοποθετήστε χαρτί.

� Τοποθετήστε χαρτί πλήρους µεγέθους στο δίσκο χαρτιού.

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

� Τοποθετήστε το πρωτότυπο µε την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω στη δεξιά µπροστινή γωνία της
γυάλινης επιφάνειας.
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� Κλείστε το κάλυµµα.
γ. Επιλέξτε Αντιγραφή από το µενού στην οθόνη του εκτυπωτή για να µεταβείτε στο µενού "Αντιγραφή".

� Εάν δεν βλέπετε το Αντιγραφή στην οθόνη του εκτυπωτή, πατήστε το κουµπί επιστροφής µέχρι να
εµφανιστεί το Αντιγραφή.

� Στο µενού "Αντιγραφή", πατήστε το κουµπί δίπλα στην επιλογή Αντιγραφή.
� Πατήστε το κουµπί δίπλα στην επιλογή Αριθµός αντιγράφων για να αυξήσετε ή να µειώσετε τον αριθµό

αντιγράφων. Πατήστε το κουµπί δίπλα στο OK για να επιβεβαιώσετε.
� Πατήστε το κουµπί δίπλα στην επιλογή Α/Μ αντιγραφή ή Έγχρ αντιγραφή για να πραγµατοποιήσετε

αντιγραφή σε απλό χαρτί A4 ή 8,5" x 11".

Περισσότερες δυνατότητες αντιγραφής
▲ Ενώ είστε στο µενού "Αντιγραφή", πατήστε το κουµπί επιλογής δίπλα στην επιλογή Ρυθµίσεις για να

µεταβείτε στο µενού Ρυθµίσεις αντιγραφής.
� Μέγεθος/Τύπος χαρτιού: Θα δείτε µενού από τα οποία θα επιλέξετε το µέγεθος και τον τύπο του

χαρτιού. Η ρύθµιση απλού χαρτιού αφορά εκτύπωση σε κανονική ποιότητα και σε απλό χαρτί. Η ρύθµιση
φωτογραφικού χαρτιού αφορά εκτύπωση σε βέλτιστη ποιότητα και σε φωτογραφικό χαρτί.

� Αλλαγή µεγέθους: Η επιλογή Πραγµ. µέγεθος έχει ως αποτέλεσµα ένα αντίγραφο που έχει το ίδιο
µέγεθος µε το πρωτότυπο, αλλά τα περιθώρια της αντιγραµµένης εικόνας µπορεί να έχουν περικοπεί.
Η ρύθµιση Προσαρµογή µεγέθους έχει ως αποτέλεσµα ένα αντίγραφο το οποίο κεντράρεται µε λευκό
περιθώριο στα άκρα του. Η εικόνα προσαρµοσµένου µεγέθους είτε µεγεθύνεται είτε σµικρύνεται
προκειµένου να ταιριάζει µε το µέγεθος του επιλεγµένου χαρτιού εξόδου. Η επιλογή Προσαρ. µέγ. σάς
επιτρέπει να αυξήσετε το µέγεθος της εικόνας επιλέγοντας τιµές µεγαλύτερες από 100% ή να µειώσετε
τo µέγεθος της εικόνας επιλέγοντας τιµές µικρότερες από 100%.

� Ανοιχτόχρ./σκουρ.: Προσαρµόζει τις ρυθµίσεις αντιγραφής για πιο ανοιχτόχρωµα ή σκουρόχρωµα
αντίγραφα.

Σηµείωση Μετά από δύο λεπτά αδράνειας, οι επιλογές αντιγραφής επιστρέφουν αυτόµατα στις
προεπιλεγµένες ρυθµίσεις απλού χαρτιού A4 ή 8,5" x 11" (ανάλογα µε τη χώρα/περιοχή).

Σάρωση σε υπολογιστή
Μπορείτε να ξεκινήσετε µια σάρωση από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή ή από τον υπολογιστή σας.
Πραγµατοποιήστε σάρωση από τον πίνακα ελέγχου εάν θέλετε να σαρώσετε γρήγορα µία σελίδα και να την
αποθηκεύσετε ως αρχείο εικόνας. Πραγµατοποιήστε σάρωση από τον υπολογιστή εάν θέλετε να σαρώσετε πολλές
σελίδες και να τις αποθηκεύσετε σε αρχείο, να ορίσετε τη µορφή αρχείου της σάρωσης ή να κάνετε προσαρµογές
στη σαρωµένη εικόνα.

Προετοιµασία σάρωσης
▲ Για να προετοιµάσετε τη σάρωση:

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

� Κλείστε το κάλυµµα.

β. Ξεκινήστε τη σάρωση.

Σάρωση από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή
1. Επιλέξτε Σάρωση από το µενού της οθόνης του εκτυπωτή. Εάν δεν βλέπετε την επιλογή Σάρωση στην οθόνη

του εκτυπωτή, πατήστε το κουµπί Πίσω µέχρι να εµφανιστεί.
2. Επιλέξτε τον υπολογιστή στον οποίο θέλετε να σαρώσετε από την οθόνη του εκτυπωτή.

Εάν δεν βλέπετε τον υπολογιστή σας στην οθόνη του εκτυπωτή, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής είναι
συνδεδεµένος µε τον εκτυπωτή είτε ασύρµατα είτε µέσω καλωδίου USB. Εάν έχετε ασύρµατη σύνδεση και έχετε
επιβεβαιώσει ότι η σύνδεση λειτουργεί, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την ασύρµατη σάρωση στο λογισµικό.
α. Κάντε κλικ στο εικονίδιο HP All-in-One στην επιφάνεια εργασίας για να ανοίξετε το Λογισµικό εκτυπωτή.

Σηµείωση Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στο Λογισµικό εκτυπωτή κάνοντας κλικ στο
Έναρξη > Προγράµµατα > HP > HP Deskjet 3050A J611 series > HP Deskjet 3050A J611 series

β. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Ενέργειες σαρωτή.
γ. Επιλέξτε ∆ιαχείριση σάρωσης σε υπολογιστή.
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Σηµείωση Μπορείτε να επιλέξετε να διατηρείται πάντα ενεργή η επιλογή Σάρωση στον υπολογιστή. Εάν
αυτή η λειτουργία είναι πάντα ενεργή, θα µπορείτε να ορίζετε την επιλογή Σάρωση από την οθόνη του
εκτυπωτή για να σαρώνετε στους ασύρµατα συνδεδεµένους υπολογιστές που είναι σε χρήση. Εάν αυτή η
λειτουργία δεν είναι πάντα ενεργή, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε πρώτα την επιλογή Σάρωση στον
υπολογιστή στο Λογισµικό εκτυπωτή πριν σαρώσετε. Αυτό επηρεάζει µόνο το κουµπί Σάρωση στον πίνακα
ελέγχου του εκτυπωτή. Ανεξάρτητα από το αν η λειτουργία Σάρωση στον υπολογιστή είναι ενεργή ή όχι,
θα µπορείτε πάντα να πραγµατοποιείτε σάρωση από τον υπολογιστή σας.

3. Εντοπίστε τη σαρωµένη εικόνα στον υπολογιστή σας. Αφού αποθηκευτεί η σάρωση, θα ανοίξει ένα παράθυρο
της Εξερεύνησης των Windows στον κατάλογο όπου αποθηκεύτηκε η σάρωση.

Σηµείωση Υπάρχει περιορισµός στον αριθµό των υπολογιστών που µπορούν να έχουν ταυτόχρονα
ενεργοποιηµένη τη λειτουργία σάρωσης. Πατήστε το κουµπί Σάρωση στον εκτυπωτή και θα δείτε τους
υπολογιστές που είναι διαθέσιµοι για σάρωση.

Σάρωση από τον υπολογιστή
1. Ανοίξτε την εφαρµογή HP Scan. Επιλέξτε Έναρξη > Προγράµµατα > HP > HP Deskjet 3050A J611 series > HP

Scan.
2. Επιλέξτε τον τύπο σάρωσης που θέλετε από το µενού συντοµεύσεων και επιλέξτε Σάρωση.

Σηµείωση Εάν επιλέξετε Εµφάνιση προεπισκόπησης σάρωσης, θα µπορείτε να κάνετε προσαρµογές
στη σαρωµένη εικόνα στην οθόνη προεπισκόπησης.

3. Επιλέξτε Αποθήκευση εάν θέλετε να παραµείνει ανοιχτή η εφαρµογή για άλλη σάρωση ή επιλέξτε Τέλος για
να κλείσετε την εφαρµογή.

4. Αφού αποθηκευτεί η σάρωση, θα ανοίξει ένα παράθυρο της Εξερεύνησης των Windows στον κατάλογο όπου
αποθηκεύτηκε η σάρωση.

Συµβουλές για επιτυχηµένη αντιγραφή
• Τοποθετήστε το πρωτότυπό σας µε την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω στη δεξιά µπροστινή γωνία της

γυάλινης επιφάνειας.

• Για να αυξήσετε ή να µειώσετε την αντίθεση της εκτύπωσης, επιλέξτε Αντιγραφή από την οθόνη του εκτυπωτή
και έπειτα επιλέξτε Ρυθµίσεις. Από το µενού Ρυθµίσεις αντιγραφής, επιλέξτε Ανοιχτόχρ/Σκουρ. για να
ρυθµίσετε την αντίθεση.

• Για να επιλέξετε το µέγεθος και τον τύπο του χαρτιού εκτύπωσης, επιλέξτε Αντιγραφή από την οθόνη του
εκτυπωτή και έπειτα επιλέξτε Ρυθµίσεις. Από το µενού Ρυθµίσεις αντιγραφής, επιλέξτε Προσαρµ.
µεγέθους για να επιλέξετε απλό ή φωτογραφικό χαρτί και το µέγεθος του φωτογραφικού χαρτιού.

• Για να αλλάξετε το µέγεθος της εικόνας, επιλέξτε Αντιγραφή από την οθόνη του εκτυπωτή και έπειτα επιλέξτε
Ρυθµίσεις. Από το µενού Ρυθµίσεις αντιγραφής, επιλέξτε Αλλαγή µεγέθους.

 Κάντε κλικ εδώ για να συνδεθείτε στο Internet για περισσότερες πληροφορίες.
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Συµβουλές για επιτυχηµένη σάρωση
• Τοποθετήστε το πρωτότυπό σας µε την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω στη δεξιά µπροστινή γωνία της

γυάλινης επιφάνειας.

• Καθαρίστε τη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή και βεβαιωθείτε ότι δεν έχει κολλήσει κάποιο ξένο σώµα πάνω της.
• Αφού επιλέξετε Σάρωση από την οθόνη του εκτυπωτή, επιλέξτε τον υπολογιστή στον οποίο θέλετε να σαρώσετε

από τη λίστα εκτυπωτών στην οθόνη του εκτυπωτή.
• Εάν ο εκτυπωτής και ο υπολογιστής συνδέονται ασύρµατα και θέλετε να µπορείτε πάντα να σαρώνετε γρήγορα

στον συνδεδεµένο υπολογιστή, επιλέξτε να είναι πάντα ενεργή η λειτουργία Σάρωση στον υπολογιστή. ∆είτε
Σάρωση σε υπολογιστή για περισσότερες πληροφορίες.

• Εάν θέλετε να σαρώσετε ένα έγγραφο µε πολλές σελίδες σε ένα αρχείο και όχι σε πολλά, αρχίστε τη σάρωση
µε το Λογισµικό εκτυπωτή αντί να επιλέξετε Σάρωση από τον πίνακα ελέγχου.

 Κάντε κλικ εδώ για να συνδεθείτε στο Internet για περισσότερες πληροφορίες.
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7 Εργασία µε δοχεία µελάνης
• Έλεγχος των εκτιµώµενων επιπέδων µελάνης
• Παραγγελία αναλωσίµων µελάνης
• Αντικατάσταση των δοχείων
• Χρησιµοποιήστε τη λειτουργία ενός δοχείου µελάνης
• Πληροφορίες εγγύησης δοχείου

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.

Για να ελέγξετε τα επίπεδα µελάνης από τον πίνακα ελέγχου
1. Από την αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου, όπου εµφανίζονται τα µενού Αντιγραφή, Σάρωση και Γρήγορες

φόρµες, πατήστε το κουµπί Εγκατάσταση.

Σηµείωση Εάν δεν βλέπετε την αρχική οθόνη, πατήστε το κουµπί Πίσω µέχρι να εµφανιστεί.

2. Επιλέξτε Κατάσ µελ.

Για να ελέγξετε τα επίπεδα µελάνης από το Λογισµικό εκτυπωτή
1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο του HP All-in-One στην επιφάνεια εργασίας για να ανοίξετε το Λογισµικό εκτυπωτή.

Σηµείωση Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στο Λογισµικό εκτυπωτή κάνοντας κλικ στο
Έναρξη > Προγράµµατα > HP > HP Deskjet 3050A J611 series > HP Deskjet 3050A J611 series

2. Από το Λογισµικό εκτυπωτή, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτιµώµενα επίπεδα µελάνης.

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.

Παραγγελία αναλωσίµων µελάνης
Πριν παραγγείλετε δοχεία µελάνης, εντοπίστε τον σωστό αριθµό του δοχείου µελάνης.

Εντοπίστε τον αριθµό του δοχείου µελάνης στον εκτυπωτή
▲ Ο αριθµός δοχείου µελάνης βρίσκεται µέσα στη θύρα των δοχείων µελάνης.

Εργασία µε δοχεία µελάνης 31

http://www.hp.com/go/inkusage


Εντοπίστε τον αριθµό του δοχείου µελάνης στο Λογισµικό εκτυπωτή
1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο HP All-in-One στην επιφάνεια εργασίας για να ανοίξετε το Λογισµικό εκτυπωτή.

Σηµείωση Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στο Λογισµικό εκτυπωτή κάνοντας κλικ στο
Έναρξη > Προγράµµατα > HP > HP Deskjet 3050A J611 series > HP Deskjet 3050A J611 series

2. Στο Λογισµικό εκτυπωτή, κάντε κλικ στην επιλογή Ηλεκτρονική αγορά αναλωσίµων. Ο σωστός αριθµός του
δοχείου µελάνης θα εµφανιστεί αυτόµατα όταν χρησιµοποιήσετε αυτή τη σύνδεση.

Για να παραγγείλετε γνήσια αναλώσιµα HP για τη συσκευή HP All-in-One, µεταβείτε στη διεύθυνση www.hp.com/
buy/supplies. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε χώρα/περιοχή, ακολουθήστε τις οδηγίες για να επιλέξετε το προϊόν σας και
κάντε κλικ σε µία από τις συνδέσεις αγοράς στη σελίδα.

Σηµείωση Η online παραγγελία δοχείων µελάνης δεν υποστηρίζεται σε όλες τις χώρες/περιοχές. Αν δεν είναι
διαθέσιµη στη χώρα/περιοχή σας, µπορείτε να δείτε πληροφορίες για αναλώσιµα και να εκτυπώσετε µια λίστα
για να ανατρέξετε σε αυτή όταν κάνετε τις αγορές σας από τον τοπικό µεταπωλητή HP.

Σχετικά θέµατα
• Επιλογή των κατάλληλων δοχείων µελάνης

Επιλογή των κατάλληλων δοχείων µελάνης
Η HP συνιστά να χρησιµοποιείτε αυθεντικά δοχεία µελάνης HP. Τα αυθεντικά δοχεία µελάνης HP έχουν σχεδιαστεί
και δοκιµαστεί µε εκτυπωτές HP για να σας βοηθήσουν να παράγετε εύκολα σπουδαία αποτελέσµατα, κάθε φορά.

Σχετικά θέµατα
• Παραγγελία αναλωσίµων µελάνης

Αντικατάσταση των δοχείων
Για να αντικαταστήσετε τα δοχεία µελάνης
1. Ελέγξτε την τροφοδοσία.
2. Τοποθετήστε χαρτί.
3. Αφαιρέστε το δοχείο.

α. Ανοίξτε τη θύρα των δοχείων.
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Περιµένετε µέχρι ο φορέας εκτύπωσης να µετακινηθεί στο κέντρο του προϊόντος.
β. Πιέστε προς τα κάτω για να απελευθερώσετε το δοχείο και έπειτα αφαιρέστε το από την υποδοχή.

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

β. Αφαιρέστε την πλαστική ταινία τραβώντας τη ροζ προεξοχή.

γ. Σύρετε το δοχείο στην υποδοχή µέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.
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δ. Κλείστε τη θύρα των δοχείων.

5. Ευθυγράµµιση δοχείων µελάνης.

Σχετικά θέµατα
• Επιλογή των κατάλληλων δοχείων µελάνης
• Παραγγελία αναλωσίµων µελάνης

Χρησιµοποιήστε τη λειτουργία ενός δοχείου µελάνης
Χρησιµοποιήστε τη λειτουργία ενός δοχείου µελάνης για να χρησιµοποιήσετε το HP All-in-One µε ένα µόνο δοχείο
µελάνης. Η λειτουργία ενός δοχείου µελάνης ενεργοποιείται όταν αφαιρείται κάποιο δοχείο µελάνης από το φορέα
δοχείων µελάνης. Κατά τη λειτουργία ενός δοχείου µελάνης, η συσκευή µπορεί να εκτυπώνει µόνο εργασίες από
τον υπολογιστή.

Σηµείωση Όταν το HP All-in-One χρησιµοποιείται σε λειτουργία ενός δοχείου µελάνης, στην οθόνη εµφανίζεται
ένα µήνυµα. Εάν εµφανιστεί το µήνυµα και υπάρχουν δύο δοχεία µελάνης στο προϊόν, βεβαιωθείτε ότι έχετε
αφαιρέσει το προστατευτικό κοµµάτι της πλαστικής ταινίας και από τα δύο δοχεία. Όταν η πλαστική ταινία
καλύπτει τις επαφές του δοχείου µελάνης, η συσκευή δεν µπορεί να εντοπίσει το δοχείο µελάνης.

Πραγµατοποιήστε έξοδο από τη λειτουργία ενός δοχείου µελάνης
Τοποθετήστε δύο δοχεία µελάνης στο HP All-in-One για έξοδο από τη λειτουργία ενός δοχείου µελάνης.

Σχετικά θέµατα
• Αντικατάσταση των δοχείων

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

Κατά την περίοδο της εγγύησης το προϊόν καλύπτεται εφόσον η µελάνη της HP δεν έχει εξαντληθεί και δεν έχει
παρέλθει η ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. Την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης, στη µορφή ΕΕΕΕ/ΜΜ/ΗΗ,
µπορείτε να βρείτε στο προϊόν, όπως υποδεικνύεται παρακάτω:
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Για ένα αντίγραφο της δήλωσης περιορισµένης εγγύησης της HP, ανατρέξτε στην έντυπη τεκµηρίωση που συνόδευε
τη συσκευή.
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8 Συνδεσιµότητα
• Wi-Fi Protected Setup (WPS – απαιτεί δροµολογητή WPS)
• Τυπική ασύρµατη σύνδεση (απαιτεί δροµολογητή)
• Σύνδεση USB (µη δικτυακή σύνδεση)
• Αλλαγή από σύνδεση USB σε σύνδεση ασύρµατου δικτύου
• Σύνδεση νέου εκτυπωτή
• Αλλαγή ρυθµίσεων ασύρµατου δικτύου
• Συµβουλές για ρύθµιση και χρήση ενός εκτυπωτή δικτύου
• Εργαλεία διαχείρισης εκτυπωτή για προχωρηµένους (για εκτυπωτές συνδεδεµένους σε δίκτυο)

Wi-Fi Protected Setup (WPS – απαιτεί δροµολογητή WPS)
Αυτές οι οδηγίες αφορούν πελάτες που έχουν ήδη εγκαταστήσει και ρυθµίσει το λογισµικό του εκτυπωτή. Εάν
πραγµατοποιείτε εγκατάσταση για πρώτη φορά, ανατρέξτε στις οδηγίες εγκατάστασης που συνοδεύουν τον
εκτυπωτή.

Για να συνδέσετε τον εκτυπωτή HP All-in-One σε ένα ασύρµατο δίκτυο µέσω Wi-Fi Protected Setup (WPS), θα
χρειαστείτε τα εξής:

� Ένα ασύρµατο δίκτυο 802.11b/g/n που περιλαµβάνει ασύρµατο δροµολογητή ή σηµείο πρόσβασης µε
δυνατότητα WPS.

Σηµείωση Το δίκτυο 802.11n υποστηρίζει µόνο 2,4 GHz.

� Επιτραπέζιο ή φορητό υπολογιστή µε υποστήριξη ασύρµατης δικτύωσης ή κάρτα δικτύου (NIC). Ο υπολογιστής
πρέπει να είναι συνδεδεµένος στο ασύρµατο δίκτυο στο οποίο πρόκειται να εγκαταστήσετε το HP All-in-One.

Σηµείωση Εάν έχετε δροµολογητή Wi-Fi Protected Setup (WPS) µε διακόπτη WPS, χρησιµοποιήστε την
επιλογή ∆ιακόπτης. Εάν δεν είστε βέβαιοι εάν ο δροµολογητής διαθέτει διακόπτη, χρησιµοποιήστε το µενού
Ρυθµ. ασύρµ. σύνδ..

Χρήση του διακόπτη (PBC)
1. Πατήστε το κουµπί Wi-Fi Protected Setup (WPS) στο δροµολογητή.
2. Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί Ασύρµατη λειτουργία στον εκτυπωτή έως ότου αρχίσει να

αναβοσβήνει η φωτεινή ένδειξη ασύρµατης λειτουργίας. Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί για 3
δευτερόλεπτα για να εκκινήσετε τη λειτουργία του διακόπτη WPS.

Σηµείωση Η συσκευή θέτει σε λειτουργία ένα χρονόµετρο για περίπου δύο λεπτά ενώ πραγµατοποιείται
ασύρµατη σύνδεση.

Χρήση του µενού "Ρυθµ. ασύρµ. σύνδ."
1. Πατήστε το κουµπί Ασύρµατη λειτουργία στην οθόνη του εκτυπωτή για να ανοίξετε το µενού "Ασύρµατη

σύνδεση". Εάν ο εκτυπωτής εκτυπώνει, βρίσκεται σε κατάσταση σφάλµατος ή εκτελεί µια σηµαντική εργασία,
περιµένετε έως ότου ολοκληρωθεί η εργασία ή διαγραφεί το σφάλµα πριν πατήσετε το κουµπί Ασύρµατη
λειτουργία.

2. Επιλέξτε Ρυθµ. ασύρµ. σύνδ. στην οθόνη του εκτυπωτή.
3. Επιλέξτε Wi-Fi Protected Setup στην οθόνη του εκτυπωτή.
4. Εάν έχετε δροµολογητή Wi-Fi Protected Setup (WPS) µε διακόπτη WPS, επιλέξτε ∆ιακόπτης και ακολουθήστε

τις οδηγίες που εµφανίζονται στην οθόνη. Εάν ο δροµολογητής δεν έχει διακόπτη ή εάν δεν είστε βέβαιοι σχετικά
µε αυτό, επιλέξτε PIN και ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην οθόνη.

Σηµείωση Η συσκευή θέτει σε λειτουργία ένα χρονόµετρο για χρονικό διάστηµα δύο λεπτών περίπου, µέσα
στο οποίο πρέπει να πατήσετε το αντίστοιχο κουµπί στη συσκευή δικτύωσης ή να εισαγάγετε το ΡΙΝ του
δροµολογητή στη σελίδα διαµόρφωσής του.
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Τυπική ασύρµατη σύνδεση (απαιτεί δροµολογητή)
Για τη σύνδεση της συσκευής HP All-in-One σε ενσωµατωµένο ασύρµατο δίκτυο WLAN 802.11, θα χρειαστείτε τα
εξής:

� Ένα ασύρµατο δίκτυο 802.11b/g/n που περιλαµβάνει ασύρµατο δροµολογητή ή σηµείο πρόσβασης.

Σηµείωση Το δίκτυο 802.11n υποστηρίζει µόνο 2,4Ghz.

� Επιτραπέζιο ή φορητό υπολογιστή µε υποστήριξη ασύρµατης δικτύωσης ή κάρτα δικτύου (NIC). Ο υπολογιστής
πρέπει να είναι συνδεδεµένος στο ασύρµατο δίκτυο στο οποίο πρόκειται να εγκαταστήσετε το HP All-in-One.

� Όνοµα δικτύου (SSID).
� Κλειδί WEP ή κωδικό πρόσβασης WPA (εάν απαιτείται).

Για να συνδέσετε τη συσκευή
1. Τοποθετήστε το CD λογισµικού της συσκευής στη µονάδα CD-ROM του υπολογιστή.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Όταν σας ζητηθεί, συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή, χρησιµοποιώντας το καλώδιο εγκατάστασης USB
που συµπεριλαµβάνεται στη συσκευασία. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην οθόνη για να
εισαγάγετε τις ρυθµίσεις του ασύρµατου δικτύου σας. Η συσκευή θα επιχειρήσει να συνδεθεί στο δίκτυο. Εάν η
σύνδεση αποτύχει, ακολουθήστε τα µηνύµατα µε τις οδηγίες διόρθωσης του προβλήµατος και δοκιµάστε ξανά.

3. Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, θα σας ζητηθεί να αποσυνδέσετε το καλώδιο USB και να ελέγξετε την
σύνδεση ασύρµατου δικτύου. Μόλις η συσκευή συνδεθεί επιτυχώς στο δίκτυο, εγκαταστήστε το λογισµικό σε
κάθε υπολογιστή που θα χρησιµοποιήσει τη συσκευή µέσω δικτύου.

Σύνδεση USB (µη δικτυακή σύνδεση)
Ο εκτυπωτής HP All-in-One υποστηρίζει µια πίσω θύρα USB 2.0 High Speed για σύνδεση µε υπολογιστή.

Σηµείωση Οι υπηρεσίες web δεν είναι διαθέσιµες κατά την απευθείας σύνδεση USB.

Για να συνδέσετε τη συσκευή µε το καλώδιο USB
▲ Ανατρέξτε στις οδηγίες εγκατάστασης που συνόδευαν τη συσκευή για πληροφορίες σχετικά µε τη σύνδεση σε

υπολογιστή µε καλώδιο USB.

Σηµείωση Μην συνδέσετε το καλώδιο USB στη συσκευή µέχρι να σας ζητηθεί.

Εάν έχετε εγκαταστήσει το λογισµικό του εκτυπωτή, ο εκτυπωτής θα λειτουργήσει ως συσκευή plug-and-play. Εάν
δεν έχετε εγκαταστήσει το λογισµικό, τοποθετήστε το CD που συνοδεύει τη συσκευή και ακολουθήστε τις οδηγίες
που εµφανίζονται στην οθόνη.

Αλλαγή από σύνδεση USB σε σύνδεση ασύρµατου
δικτύου

Εάν έχετε εγκαταστήσει τον εκτυπωτή και το λογισµικό µέσω σύνδεσης µε καλώδιο USB, συνδέοντας απευθείας
τον εκτυπωτή µε τον υπολογιστή µπορείτε να αλλάξετε εύκολα σύνδεση και να χρησιµοποιήσετε τη σύνδεση
ασύρµατου δικτύου. Θα χρειαστείτε ένα ασύρµατο δίκτυο 802.11b/g/n που περιλαµβάνει ασύρµατο δροµολογητή
ή σηµείο πρόσβασης.

Σηµείωση Το δίκτυο 802.11n υποστηρίζει µόνο 2,4Ghz.
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Αλλαγή από σύνδεση USB σε σύνδεση ασύρµατου δικτύου
1. Από το µενού "Έναρξη" του υπολογιστή, επιλέξτε Όλα τα προγράµµατα ή Προγράµµατα και έπειτα επιλέξτε

HP.
2. Επιλέξτε HP Deskjet 3050A J611 series.
3. Επιλέξτε Εγκατάσταση εκτυπωτή και επιλογή λογισµικού.
4. Επιλέξτε Μετατροπή σύνδεσης εκτυπωτή USB σε ασύρµατη. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται

στην οθόνη.

Σύνδεση νέου εκτυπωτή
Σηµείωση Αυτή η µέθοδος είναι διαθέσιµη εάν έχετε εγκαταστήσει ήδη το λογισµικό του εκτυπωτή.

Σύνδεση νέου εκτυπωτή
1. Από το µενού "Έναρξη" του υπολογιστή, επιλέξτε Όλα τα προγράµµατα ή Προγράµµατα και έπειτα επιλέξτε

HP.
2. Επιλέξτε HP Deskjet 3050A J611 series.
3. Επιλέξτε Εγκατάσταση εκτυπωτή και επιλογή λογισµικού.
4. Επιλέξτε Σύνδεση νέου εκτυπωτή. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην οθόνη.

Αλλαγή ρυθµίσεων ασύρµατου δικτύου
Σηµείωση 1 Αυτή η µέθοδος είναι διαθέσιµη εάν έχετε εγκαταστήσει ήδη το λογισµικό του εκτυπωτή.

Σηµείωση 2 Αυτή η µέθοδος απαιτεί καλώδιο USB. Μην συνδέετε το καλώδιο USB µέχρι να σας ζητηθεί.

Αλλαγή ρυθµίσεων δικτύου
1. Από το µενού "Έναρξη" του υπολογιστή, επιλέξτε Όλα τα προγράµµατα ή Προγράµµατα και έπειτα επιλέξτε

HP.
2. Επιλέξτε HP Deskjet 3050A J611 series.
3. Επιλέξτε Εγκατάσταση εκτυπωτή και επιλογή λογισµικού.
4. Επιλέξτε Σύνδεση νέου εκτυπωτή. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην οθόνη.

Συµβουλές για ρύθµιση και χρήση ενός εκτυπωτή δικτύου
Χρησιµοποιήστε τις ακόλουθες συµβουλές για να ρυθµίσετε και να χρησιµοποιήσετε έναν εκτυπωτή δικτύου:

• Κατά τη ρύθµιση ενός ασύρµατου εκτυπωτή δικτύου, βεβαιωθείτε ότι ο ασύρµατος δροµολογητής ή το σηµείο
ασύρµατης πρόσβασης έχει ενεργοποιηθεί. Ο εκτυπωτής πραγµατοποιεί αναζήτηση για ασύρµατους
δροµολογητές και στη συνέχεια παραθέτει στον υπολογιστή τα ονόµατα δικτύων που έχουν ανιχνευτεί.

• Εάν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεµένος σε ένα εικονικό ιδιωτικό δίκτυο (VPN), πρέπει να αποσυνδεθείτε
από αυτό το δίκτυο ώστε να αποκτήσετε πρόσβαση σε άλλη συσκευή του δικτύου, συµπεριλαµβανοµένου του
εκτυπωτή.

• Μάθετε πώς µπορείτε να εντοπίσετε τις ρυθµίσεις ασφαλείας του δικτύου. Κάντε κλικ εδώ για να συνδεθείτε
στο Internet για περισσότερες πληροφορίες.

• Ενηµερωθείτε για το βοηθητικό πρόγραµµα διαγνωστικού ελέγχου και άλλες συµβουλές αντιµετώπισης
προβληµάτων. Κάντε κλικ εδώ για να συνδεθείτε στο Internet για περισσότερες πληροφορίες.

• Μάθετε πώς µπορείτε να µεταβείτε από µια σύνδεση USB σε ασύρµατη σύνδεση. Κάντε κλικ εδώ για να
συνδεθείτε στο Internet για περισσότερες πληροφορίες.

• Μάθετε πώς µπορείτε να εργάζεστε µε τα προγράµµατα τείχους προστασίας και προστασίας από τους ιούς κατά
την εγκατάσταση του εκτυπωτή. Κάντε κλικ εδώ για να συνδεθείτε στο Internet για περισσότερες πληροφορίες.
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Εργαλεία διαχείρισης εκτυπωτή για προχωρηµένους (για
εκτυπωτές συνδεδεµένους σε δίκτυο)

Όταν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεµένος σε δίκτυο, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τον ενσωµατωµένο web server για
να εµφανίσετε τις πληροφορίες κατάστασης, να αλλάξετε ρυθµίσεις και να διαχειριστείτε τον εκτυπωτή από τον
υπολογιστή σας.

Σηµείωση Για να δείτε ή να αλλάξετε ορισµένες ρυθµίσεις, µπορεί να χρειαστείτε κωδικό πρόσβασης.

Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τον ενσωµατωµένο web server χωρίς σύνδεση στο Internet. Ωστόσο, ορισµένες
λειτουργίες δεν θα είναι διαθέσιµες.

• Για να ανοίξετε τον ενσωµατωµένο web server
• Πληροφορίες για τα cookies

Για να ανοίξετε τον ενσωµατωµένο web server
Σηµείωση Ο εκτυπωτής πρέπει να βρίσκεται σε δίκτυο και να διαθέτει διεύθυνση IP. Μπορείτε να βρείτε τη
διεύθυνση ΙΡ του εκτυπωτή πατώντας το κουµπί Ασύρµατη λειτουργία ή εκτυπώνοντας µια σελίδα
διαµόρφωσης δικτύου.

Σε ένα υποστηριζόµενο πρόγραµµα περιήγησης στο web στον υπολογιστή σας, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ΙΡ
ή το όνοµα κεντρικού υπολογιστή που έχει εκχωρηθεί στον εκτυπωτή.

Για παράδειγµα, εάν η διεύθυνση IP είναι 192.168.0.12, πληκτρολογήστε την ακόλουθη διεύθυνση σε ένα
πρόγραµµα περιήγησης στο web, π.χ. στον Internet Explorer: http://192.168.0.12.

Πληροφορίες για τα cookies
Ο ενσωµατωµένος web server (EWS) εγκαθιστά πολύ µικρά αρχεία κειµένου (cookies) στο σκληρό σας δίσκο όταν
πραγµατοποιείτε περιήγηση. Αυτά τα αρχεία επιτρέπουν στον EWS να αναγνωρίσει τον υπολογιστή σας κατά την
επόµενη επίσκεψή σας. Για παράδειγµα, εάν έχετε ορίσει τη γλώσσα του EWS, το αρχείο cookie υπενθυµίζει ποια
γλώσσα έχει επιλεγεί, έτσι ώστε την επόµενη φορά που ανοίγετε τον EWS, οι σελίδες προβάλλονται στη
συγκεκριµένη αυτή γλώσσα. Παρόλο που ορισµένα cookies διαγράφονται στο τέλος κάθε περιόδου λειτουργίας
(όπως το cookie που αποθηκεύει την επιλεγµένη γλώσσα), άλλα (όπως το cookie που αποθηκεύει τις προτιµήσεις
κάθε πελάτη) αποθηκεύονται στον υπολογιστή µέχρι να τα διαγράψει ο ίδιος ο χρήστης.

Μπορείτε να ρυθµίσετε το πρόγραµµα περιήγησης ώστε να αποδέχεται όλα τα cookies ή να σας προειδοποιεί κάθε
φορά που παρέχεται ένα cookie έχοντας τη δυνατότητα να αποφασίζετε ποια cookies θα αποδεχτείτε και ποια θα
απορρίψετε. Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε το πρόγραµµα περιήγησής σας για να καταργήσετε τα
ανεπιθύµητα cookies.

Σηµείωση Ανάλογα µε τον εκτυπωτή, εάν απενεργοποιήσετε τα cookies, θα απενεργοποιήσετε και µία ή
περισσότερες από τις παρακάτω λειτουργίες:

• Εκκίνηση από το σηµείο που εγκαταλείψατε την εφαρµογή (ιδιαίτερα χρήσιµη για οδηγούς εγκατάστασης)
• Αποθήκευση της ρύθµισης γλώσσας του προγράµµατος περιήγησης του ενσωµατωµένου web server
• Εξατοµίκευση της αρχικής σελίδας του ενσωµατωµένου web server

Για πληροφορίες σχετικά µε το πώς να αλλάξετε τις ρυθµίσεις προστασίας προσωπικών δεδοµένων και cookies
και πώς να προβάλετε ή να διαγράψετε cookies, δείτε την τεκµηρίωση που περιλαµβάνεται στο πρόγραµµα
περιήγησής σας στο web.
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9 Επίλυση προβλήµατος
Αυτή η ενότητα περιλαµβάνει τα παρακάτω θέµατα:

• Βελτίωση της ποιότητας εκτύπωσης
• Απεµπλοκή χαρτιού
• Η εκτύπωση δεν είναι δυνατή
• ∆ίκτυο
• Υποστήριξη HP

Βελτίωση της ποιότητας εκτύπωσης
1. Βεβαιωθείτε ότι χρησιµοποιείτε αυθεντικά δοχεία µελάνης ΗΡ.
2. Ελέγξτε τις ιδιότητες εκτύπωσης για να βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τον κατάλληλο τύπο χαρτιού και την

κατάλληλη ποιότητα εκτύπωσης από την αναπτυσσόµενη λίστα Μέσα. Από το Λογισµικό εκτυπωτή, κάντε κλικ
στην επιλογή Ενέργειες εκτυπωτή και στη συνέχεια κλικ στην επιλογή Ρύθµιση προτιµήσεων για να
αποκτήσετε πρόσβαση στις ιδιότητες εκτύπωσης.

3. Ελέγξτε τα εκτιµώµενα επίπεδα µελάνης για να διαπιστώσετε εάν η στάθµη των δοχείων µελάνης είναι χαµηλή.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Έλεγχος των εκτιµώµενων επιπέδων µελάνης. Εάν η
στάθµη των δοχείων µελάνης είναι χαµηλή, φροντίστε να τα αντικαταστήσετε.

4. Ευθυγράµµιση των δοχείων µελάνης

Για να ευθυγραµµίσετε τα δοχεία µελάνης από το Λογισµικό εκτυπωτή

Σηµείωση Η ευθυγράµµιση των δοχείων µελάνης διασφαλίζει εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας. Η
συσκευή HP All-in-One σάς ζητά να ευθυγραµµίζετε τα δοχεία κάθε φορά που εγκαθιστάτε ένα νέο δοχείο
µελάνης. Εάν αφαιρέσετε και εγκαταστήσετε εκ νέου το ίδιο δοχείο µελάνης, η συσκευή HP All-in-One δεν
θα σας ζητήσει να πραγµατοποιήσετε ευθυγράµµιση των δοχείων. Το HP All-in-One θυµάται τις τιµές
ευθυγράµµισης για το συγκεκριµένο δοχείο µελάνης, έτσι δεν χρειάζεται να επαναλάβετε την ευθυγράµµιση
των δοχείων.

α. Τοποθετήστε απλό, αχρησιµοποίητο λευκό χαρτί letter ή A4 στο δίσκο εισόδου.
β. Από το Λογισµικό εκτυπωτή, κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες εκτυπωτή και στη συνέχεια κάντε κλικ στην

επιλογή Εργασίες συντήρησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στην Εργαλειοθήκη εκτυπωτή.
γ. Εµφανίζεται η Εργαλειοθήκη εκτυπωτή.
δ. Επιλέξτε Ευθυγράµ. δοχ. µελάνης στην καρτέλα Υπηρεσίες συσκευής. Η συσκευή εκτυπώνει µια σελίδα

ευθυγράµµισης.
ε. Τοποθετήστε το φύλλο ευθυγράµµισης δοχείων µελάνης µε την όψη εκτύπωσης προς τα κάτω, στην

µπροστινή δεξιά γωνία της γυάλινης επιφάνειας.
στ. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη του εκτυπωτή για την ευθυγράµµιση των δοχείων. Ανακυκλώστε ή

απορρίψτε το φύλλο ευθυγράµµισης των δοχείων µελάνης.
5. Εκτυπώστε µια σελίδα διαγνωστικού ελέγχου εάν η στάθµη των δοχείων µελάνης είναι χαµηλή.

Για να εκτυπώσετε µια σελίδα διαγνωστικού ελέγχου
α. Τοποθετήστε απλό, αχρησιµοποίητο λευκό χαρτί letter ή A4 στο δίσκο εισόδου.
β. Κάντε κλικ στο εικονίδιο HP All-in-One στην επιφάνεια εργασίας για να ανοίξετε το Λογισµικό εκτυπωτή.

Σηµείωση Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στο Λογισµικό εκτυπωτή κάνοντας κλικ στο
Έναρξη > Προγράµµατα > HP > HP Deskjet 3050A J611 series > HP Deskjet 3050A J611 series

γ. Από το Λογισµικό εκτυπωτή, κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες εκτυπωτή και στη συνέχεια κάντε κλικ στην
επιλογή Εργασίες συντήρησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στην Εργαλειοθήκη εκτυπωτή.

δ. Επιλέξτε Εκτύπωση πληροφοριών διαγνωστικού ελέγχου στην καρτέλα Αναφορές συσκευής για να
εκτυπώσετε µια σελίδα διαγνωστικού ελέγχου. Ελέγξτε τα µπλε, µατζέντα, κίτρινα και µαύρα πλαίσια στη
σελίδα διαγνωστικού ελέγχου. Εάν βλέπετε ραβδώσεις στα έγχρωµα και µαύρα τµήµατα ή αν λείπει µελάνη
από κάποια σηµεία των τµηµάτων, τότε πραγµατοποιήστε αυτόµατο καθαρισµό των δοχείων.
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6. Καθαρίστε αυτόµατα τα δοχεία µελάνης εάν η σελίδα διαγνωστικού ελέγχου παρουσιάζει ραβδώσεις ή εάν δεν
υπάρχει µελάνη σε τµήµατα των έγχρωµων και µαύρων πλαισίων.

Για να πραγµατοποιήσετε αυτόµατο καθαρισµό των δοχείων µελάνης
α. Τοποθετήστε απλό, αχρησιµοποίητο λευκό χαρτί letter ή A4 στο δίσκο εισόδου.
β. Από το Λογισµικό εκτυπωτή, κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες εκτυπωτή και στη συνέχεια κάντε κλικ στην

επιλογή Εργασίες συντήρησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στην Εργαλειοθήκη εκτυπωτή.
γ. Κάντε κλικ στην επιλογή Καθαρισµός δοχ. µελάν. στην καρτέλα Υπηρεσίες συσκευής. Ακολουθήστε τις

οδηγίες που εµφανίζονται στην οθόνη.

Εάν οι λύσεις που παρουσιάζονται παραπάνω δεν επιλύσουν το πρόβληµα, κάντε κλικ εδώ για περισσότερες λύσεις
µέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας αντιµετώπισης προβληµάτων.

Απεµπλοκή χαρτιού
Απεµπλοκή χαρτιού.

Για να αποκαταστήσετε µια εµπλοκή χαρτιού
1. Πατήστε το κουµπί ακύρωσης για να επιχειρήσετε να αποκαταστήσετε αυτόµατα την εµπλοκή χαρτιού. Εάν αυτό

δεν φέρει αποτελέσµατα, θα χρειαστεί να αποκαταστήσετε την εµπλοκή χαρτιού µε µη αυτόµατο τρόπο.
2. Εντοπίστε την εµπλοκή χαρτιού.

∆ίσκος εισόδου
• Εάν η εµπλοκή χαρτιού βρίσκεται κοντά στον πίσω δίσκο εισόδου, αφαιρέστε µε προσοχή το χαρτί από το

δίσκο εισόδου.

Κεφάλαιο 9

42 Επίλυση προβλήµατος

http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70004-win-3050A-J611&h_lang=el&h_cc=gr
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70004-win-3050A-J611&h_lang=el&h_cc=gr


∆ίσκος εξόδου
• Εάν η εµπλοκή χαρτιού βρίσκεται κοντά στον µπροστινό δίσκο εξόδου, αφαιρέστε µε προσοχή το χαρτί από

το δίσκο εξόδου.

• Ενδέχεται να χρειαστεί να ανοίξετε τη θύρα του φορέα δοχείων µελάνης και να σύρετε το φορέα προς τα
δεξιά, ώστε να αποκτήσετε πρόσβαση στην εµπλοκή χαρτιού.

Εσωτερικό εκτυπωτή
• Εάν η εµπλοκή χαρτιού βρίσκεται µέσα στον εκτυπωτή, ανοίξτε τη θύρα καθαρισµού που βρίσκεται στο κάτω

µέρος του εκτυπωτή. Πιέστε τις προεξοχές και στις δύο πλευρές της θύρας καθαρισµού.

• Αφαιρέστε το µπλοκαρισµένο χαρτί.

• Κλείστε τη θύρα καθαρισµού. Πιέστε ελαφρά τη θύρα προς τον εκτυπωτή, ώσπου και τα δύο κλιπ
συγκράτησης να ασφαλίσουν στη θέση τους.
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3. Πατήστε το κουµπί επιλογής OK στον πίνακα ελέγχου για να συνεχίσετε µε την τρέχουσα εργασία.

Εάν οι λύσεις που παρουσιάζονται παραπάνω δεν επιλύσουν το πρόβληµα, κάντε κλικ εδώ για περισσότερες λύσεις
µέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας αντιµετώπισης προβληµάτων.

Αποτροπή εµπλοκής χαρτιού
• Μην υπερφορτώνετε το δίσκο εισόδου.
• Αφαιρείτε συχνά τα εκτυπωµένα χαρτιά από το δίσκο εξόδου.
• Βεβαιωθείτε ότι τα µέσα που είναι τοποθετηµένα στο δίσκο εισόδου, είναι σε οριζόντια θέση και ότι οι άκρες δεν

είναι λυγισµένες ή σκισµένες.
• Μην συνδυάζετε διαφορετικούς τύπους και µεγέθη χαρτιού στο δίσκο εισόδου. Όλη η στοίβα χαρτιού στο δίσκο

εισόδου πρέπει να είναι ίδιου µεγέθους και τύπου.
• Ρυθµίστε τον οδηγό πλάτους χαρτιού στο δίσκο εισόδου ώστε να εφαρµόζει καλά σε όλες τις σελίδες.

Βεβαιωθείτε ότι ο οδηγός πλάτους χαρτιού δεν λυγίζει το χαρτί στο δίσκο εισόδου.
• Μην πιέζετε το χαρτί προς τα εµπρός στο δίσκο εισόδου.

Εάν οι λύσεις που παρουσιάζονται παραπάνω δεν επιλύσουν το πρόβληµα, κάντε κλικ εδώ για περισσότερες λύσεις
µέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας αντιµετώπισης προβληµάτων.

Η εκτύπωση δεν είναι δυνατή
Εάν έχετε πρόβληµα µε την εκτύπωση, µπορείτε να κάνετε λήψη του Βοηθητικού προγράµµατος διαγνωστικών
ελέγχων εκτύπωσης HP, το οποίο µπορεί να αντιµετωπίσει το πρόβληµα αυτόµατα για λογαριασµό σας. Για λήψη
του βοηθητικού προγράµµατος, κάντε κλικ στην κατάλληλη σύνδεση:

Σηµείωση Το Βοηθητικό πρόγραµµα διαγνωστικών ελέγχων εκτύπωσης HP ίσως να µην είναι διαθέσιµο σε
όλες τις γλώσσες.

Μετάβαση στη σελίδα λήψης του Βοηθητικού προγράµµατος διαγνωστικών ελέγχων εκτύπωσης HP (Windows 32
bit).

Μετάβαση στη σελίδα λήψης του Βοηθητικού προγράµµατος διαγνωστικών ελέγχων εκτύπωσης HP (Windows 64
bit).

Επίλυση προβληµάτων εκτύπωσης

Σηµείωση Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιηµένος και ότι υπάρχει χαρτί στο δίσκο. Εάν ακόµα δεν
µπορείτε να εκτυπώσετε, δοκιµάστε τα παρακάτω µε τη σειρά:

1. Ελέγξτε εάν υπάρχουν και επιλύστε µηνύµατα σφάλµατος.
2. Εάν ο υπολογιστής συνδέεται στον εκτυπωτή µε καλώδιο USB, αποσυνδέστε το καλώδιο USB και συνδέστε το

ξανά. Εάν ο υπολογιστής συνδέεται στον εκτυπωτή µε ασύρµατη σύνδεση, επιβεβαιώστε ότι η σύνδεση
λειτουργεί.

Κεφάλαιο 9

44 Επίλυση προβλήµατος

http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70005-all-3050A-J611&h_lang=el&h_cc=gr
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70005-all-3050A-J611&h_lang=el&h_cc=gr
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70005-all-3050A-J611&h_lang=el&h_cc=gr
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70005-all-3050A-J611&h_lang=el&h_cc=gr
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-926&h_lang=en&h_client=s-h-e009-01&h_keyword=dg-PDU&jumpid=ex_r4155/en/hho/ipg/PDU/2050J510-SASH-C
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-926&h_lang=en&h_client=s-h-e009-01&h_keyword=dg-PDU&jumpid=ex_r4155/en/hho/ipg/PDU/2050J510-SASH-C
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-926&h_lang=en&h_client=s-h-e009-01&h_keyword=dg-PDU64&jumpid=ex_r4155/en/hho/ipg/PDU/2050J510-SASH-C
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-926&h_lang=en&h_client=s-h-e009-01&h_keyword=dg-PDU64&jumpid=ex_r4155/en/hho/ipg/PDU/2050J510-SASH-C


3. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι σε παύση ή εκτός σύνδεσης.

Για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι σε παύση ή εκτός σύνδεσης
α. Ανάλογα µε το λειτουργικό σας σύστηµα, κάντε ένα από τα παρακάτω:

• Windows 7: Από το µενού Έναρξη των Windows, κάντε κλικ στην επιλογή Συσκευές και εκτυπωτές.
• Windows Vista: Από το µενού Έναρξη των Windows, επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου και έπειτα κάντε κλικ

στην επιλογή Εκτυπωτές.
• Windows XP: Από το µενού Έναρξη των Windows, επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου και έπειτα κάντε κλικ

στην επιλογή Εκτυπωτές και φαξ.
β. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο της συσκευής σας ή κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο της συσκευής και επιλέξτε

∆είτε τι εκτυπώνεται για να ανοίξετε την ουρά εκτύπωσης.
γ. Στο µενού Εκτυπωτής, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν σηµάδια επιλογής δίπλα στις επιλογές Παύση

εκτύπωσης ή Χρήση εκτυπωτή χωρίς σύνδεση.
δ. Εάν κάνατε αλλαγές, δοκιµάστε να εκτυπώσετε ξανά.

4. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει οριστεί ως ο προεπιλεγµένος εκτυπωτής.

Για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει οριστεί ως ο προεπιλεγµένος εκτυπωτής
α. Ανάλογα µε το λειτουργικό σας σύστηµα, κάντε ένα από τα παρακάτω:

• Windows 7: Από το µενού Έναρξη των Windows, κάντε κλικ στην επιλογή Συσκευές και εκτυπωτές.
• Windows Vista: Από το µενού Έναρξη των Windows, επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου και έπειτα κάντε κλικ

στην επιλογή Εκτυπωτές.
• Windows XP: Από το µενού Έναρξη των Windows, επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου και έπειτα κάντε κλικ

στην επιλογή Εκτυπωτές και φαξ.
β. Βεβαιωθείτε ότι έχει οριστεί ως προεπιλεγµένος εκτυπωτής η σωστή συσκευή.

∆ίπλα στον προεπιλεγµένο εκτυπωτή υπάρχει ένα σηµάδι επιλογής µέσα σε µαύρο ή πράσινο κύκλο.
γ. Εάν έχει οριστεί ως προεπιλεγµένος εκτυπωτής λάθος συσκευή, κάντε δεξί κλικ στη σωστή συσκευή και

επιλέξτε Ορισµός ως προεπιλεγµένου εκτυπωτή.
δ. ∆οκιµάστε να χρησιµοποιήσετε ξανά τη συσκευή.

5. Επανεκκινήστε την ουρά εκτύπωσης.

Για να επανεκκινήσετε την ουρά εκτύπωσης
α. Ανάλογα µε το λειτουργικό σας σύστηµα, κάντε ένα από τα παρακάτω:

Windows 7
• Από το µενού Έναρξη των Windows, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου, Σύστηµα και

Ασφάλεια και έπειτα Εργαλεία διαχείρισης.
• Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Υπηρεσίες.
• Κάντε δεξί κλικ στην επιλογή Ουρά εκτύπωσης και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.
• Στην καρτέλα Γενικά, δίπλα στην επιλογή Τύπος εκκίνησης, βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η ρύθµιση

Αυτόµατη.
• Εάν η υπηρεσία δεν εκτελείται ήδη, στην περιοχή Κατάσταση υπηρεσίας, επιλέξτε Έναρξη και έπειτα

κάντε κλικ στο OK.

Windows Vista
• Από το µενού Έναρξη των Windows, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου, Σύστηµα και

Συντήρηση, Εργαλεία διαχείρισης.
• Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Υπηρεσίες.
• Κάντε δεξί κλικ στην επιλογή Υπηρεσία ουράς εκτυπώσεων και έπειτα κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.
• Στην καρτέλα Γενικά, δίπλα στην επιλογή Τύπος εκκίνησης, βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η ρύθµιση

Αυτόµατη.
• Εάν η υπηρεσία δεν εκτελείται ήδη, στην περιοχή Κατάσταση υπηρεσίας, επιλέξτε Έναρξη και έπειτα

κάντε κλικ στο OK.
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Windows XP
• Από το µενού Έναρξη των Windows, κάντε δεξί κλικ στην επιλογή Ο Υπολογιστής µου.
• Κάντε κλικ στην επιλογή ∆ιαχείριση και, στη συνέχεια, κλικ στην επιλογή Υπηρεσίες και εφαρµογές.
• Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Υπηρεσίες και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ουρά εκτύπωσης.
• Κάντε δεξί κλικ στην επιλογή Ουρά εκτύπωσης και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή

Επανεκκίνηση για επανεκκίνηση της υπηρεσίας.
β. Βεβαιωθείτε ότι έχει οριστεί ως προεπιλεγµένος εκτυπωτής η σωστή συσκευή.

∆ίπλα στον προεπιλεγµένο εκτυπωτή υπάρχει ένα σηµάδι επιλογής µέσα σε µαύρο ή πράσινο κύκλο.
γ. Εάν έχει οριστεί ως προεπιλεγµένος εκτυπωτής λάθος συσκευή, κάντε δεξί κλικ στη σωστή συσκευή και

επιλέξτε Ορισµός ως προεπιλεγµένου εκτυπωτή.
δ. ∆οκιµάστε να χρησιµοποιήσετε ξανά τη συσκευή.

6. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή.
7. ∆ιαγράψτε την ουρά εκτύπωσης.

Για να διαγράψετε την ουρά εκτύπωσης
α. Ανάλογα µε το λειτουργικό σας σύστηµα, κάντε ένα από τα παρακάτω:

• Windows 7: Από το µενού Έναρξη των Windows, κάντε κλικ στην επιλογή Συσκευές και εκτυπωτές.
• Windows Vista: Από το µενού Έναρξη των Windows, επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου και έπειτα κάντε κλικ

στην επιλογή Εκτυπωτές.
• Windows XP: Από το µενού Έναρξη των Windows, επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου και έπειτα κάντε κλικ

στην επιλογή Εκτυπωτές και φαξ.
β. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο για να ανοίξει το προϊόν σας την ουρά εκτύπωσης.
γ. Στο µενού Εκτυπωτής, επιλέξτε Ακύρωση όλων των εγγράφων ή Εκκαθάριση εγγράφου

εκτύπωσης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ναι για επιβεβαίωση.
δ. Εάν υπάρχουν ακόµη έγγραφα στην ουρά, επανεκκινήστε τον υπολογιστή και δοκιµάστε να εκτυπώσετε

ξανά.
ε. Ελέγξτε πάλι την ουρά εκτύπωσης για να βεβαιωθείτε ότι είναι κενή και δοκιµάστε να εκτυπώσετε ξανά.

Εάν η ουρά εκτύπωσης δεν είναι κενή, ή εάν είναι κενή αλλά οι εργασίες εξακολουθούν να µην εκτυπώνονται,
προχωρήστε στην επόµενη λύση.

Εάν οι λύσεις που παρουσιάζονται παραπάνω δεν επιλύσουν το πρόβληµα, κάντε κλικ εδώ για περισσότερες λύσεις
µέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας αντιµετώπισης προβληµάτων.

Ξεµπλοκάρισµα του φορέα δοχείων µελάνης
Αφαιρέστε τυχόν αντικείµενα, όπως χαρτί, που εµποδίζουν το φορέα των δοχείων µελάνης.

∆είτε Απεµπλοκή χαρτιού για περισσότερες πληροφορίες.

Σηµείωση Μην χρησιµοποιείτε εργαλεία ή άλλες συσκευές για να αφαιρέσετε µπλοκαρισµένο χαρτί. Να είστε
πάντα προσεκτικοί κατά την αφαίρεση µπλοκαρισµένου χαρτιού από το εσωτερικό της συσκευής.

 Κάντε κλικ εδώ για να συνδεθείτε στο Internet για περισσότερες πληροφορίες.

Προετοιµασία των δίσκων
Άνοιγµα δίσκου εξόδου
▲ Για την έναρξη της εκτύπωσης, ο δίσκος εξόδου πρέπει να είναι ανοιχτός.
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Κλείσιµο θύρας δοχείων
▲ Για να ξεκινήσει η εκτύπωση, η θύρα των δοχείων µελάνης πρέπει να είναι κλειστή.

 Κάντε κλικ εδώ για να συνδεθείτε στο Internet για περισσότερες πληροφορίες.

Πρόβληµα εκτυπωτή
Επιλύστε το πρόβληµα του εκτυπωτή.
▲ Εάν έχετε απενεργοποιήσει και ενεργοποιήσει ήδη τον εκτυπωτή χωρίς να έχει επιλυθεί το πρόβληµα,

επικοινωνήστε µε την υποστήριξη της ΗΡ.

  Επικοινωνήστε µε την υποστήριξη της ΗΡ για βοήθεια.

Πρόβληµα δοχείων µελάνης
∆οκιµάστε να αφαιρέσετε και να τοποθετήσετε ξανά τα δοχεία µελάνης. Εάν αυτό δεν φέρει αποτέλεσµα, καθαρίστε
τις επαφές των δοχείων µελάνης. Εάν το πρόβληµα εξακολουθεί να υπάρχει, Αντικατάσταση των δοχείων.

Καθαρίστε τις επαφές των δοχείων µελάνης

Προσοχή Η διαδικασία καθαρισµού θα πρέπει να διαρκέσει µόνο µερικά λεπτά. Φροντίστε να τοποθετήσετε
ξανά τα δοχεία µελάνης στη συσκευή το συντοµότερο δυνατόν. ∆εν συνιστάται να αφήνετε τα δοχεία µελάνης
έξω από τη συσκευή για περισσότερο από 30 λεπτά. Μπορεί να προκληθεί βλάβη τόσο στην κεφαλή εκτύπωσης
όσο και στα δοχεία µελάνης.

1. Ελέγξτε ότι η συσκευή λειτουργεί.
2. Ανοίξτε τη θύρα πρόσβασης στα δοχεία µελάνης.
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Περιµένετε µέχρι ο φορέας εκτύπωσης να µετακινηθεί στο κέντρο της συσκευής.
3. Αφαιρέστε το δοχείο που δηλώνεται στο µήνυµα σφάλµατος.

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

5. Σκουπίστε µόνο τις επαφές µε ένα στεγνό, µαλακό πανί ή πανί που δεν αφήνει χνούδι.

Προσοχή Προσέξτε να ακουµπήσετε µόνο τις επαφές και να µην απλώσετε µελάνη ή άλλα υπολείµµατα
σε άλλα σηµεία του δοχείου.

6. Στο εσωτερικό της συσκευής, εντοπίστε τις επαφές στην κεφαλή εκτύπωσης. Οι επαφές µοιάζουν µε ένα σύνολο
τεσσάρων ακίδων από χαλκό ή µέταλλο χρυσού χρώµατος, τοποθετηµένες έτσι ώστε να εφάπτονται µε τις
επαφές στο δοχείο µελάνης.

7. Χρησιµοποιήστε µια στεγνή µπατονέτα ή ένα πανί που δεν αφήνει χνούδι για να σκουπίσετε τις επαφές.
8. Τοποθετήστε και πάλι το δοχείο µελάνης.
9. Κλείστε τη θύρα πρόσβασης και ελέγξτε εάν εξαφανίστηκε το µήνυµα σφάλµατος.
10. Εάν εξακολουθεί να εµφανίζεται το µήνυµα σφάλµατος, απενεργοποιήστε τη συσκευή και ενεργοποιήστε την

ξανά.

 Κάντε κλικ εδώ για να συνδεθείτε στο Internet για περισσότερες πληροφορίες.
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∆ίκτυο
• Μάθετε πώς µπορείτε να εντοπίσετε τις ρυθµίσεις ασφαλείας του δικτύου. Κάντε κλικ εδώ για να συνδεθείτε

στο Internet για περισσότερες πληροφορίες.
• Ενηµερωθείτε για το βοηθητικό πρόγραµµα διαγνωστικού ελέγχου και άλλες συµβουλές αντιµετώπισης

προβληµάτων. Κάντε κλικ εδώ για να συνδεθείτε στο Internet για περισσότερες πληροφορίες.
• Μάθετε πώς µπορείτε να µεταβείτε από µια σύνδεση USB σε ασύρµατη σύνδεση. Κάντε κλικ εδώ για να

συνδεθείτε στο Internet για περισσότερες πληροφορίες.
• Μάθετε πώς µπορείτε να εργάζεστε µε τα προγράµµατα τείχους προστασίας και προστασίας από τους ιούς κατά

την εγκατάσταση του εκτυπωτή. Κάντε κλικ εδώ για να συνδεθείτε στο Internet για περισσότερες πληροφορίες.

Υποστήριξη HP
• ∆ήλωση του προϊόντος
• ∆ιαδικασία υποστήριξης
• Τηλεφωνική υποστήριξη της HP
• Πρόσθετες επιλογές εγγύησης

∆ήλωση του προϊόντος
Αφιερώνοντας µόνο λίγα λεπτά για να δηλώσετε το προϊόν, απολαµβάνετε ταχύτερη εξυπηρέτηση,
αποτελεσµατικότερη υποστήριξη και ειδοποιήσεις υποστήριξης προϊόντων. Εάν δεν δηλώσατε τον εκτυπωτή σας
κατά την εγκατάσταση του λογισµικού, µπορείτε να πραγµατοποιήσετε δήλωση τώρα, στη διεύθυνση http://
www.register.hp.com.

∆ιαδικασία υποστήριξης
Εάν αντιµετωπίζετε πρόβληµα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα:
1. Ανατρέξτε στην τεκµηρίωση που συνόδευε τη συσκευή.
2. Επισκεφθείτε την τοποθεσία Web ηλεκτρονικής υποστήριξης της HP στη διεύθυνση www.hp.com/support. Η

online υποστήριξη της HP είναι διαθέσιµη για όλους τους πελάτες της HP. Αποτελεί την πιο γρήγορη πηγή για
ενηµερωµένες πληροφορίες προϊόντων και βοήθεια από ειδικούς και περιλαµβάνει τα παρακάτω
χαρακτηριστικά:
• Γρήγορη πρόσβαση σε εξειδικευµένο τεχνικό προσωπικό υποστήριξης
• Ενηµερωµένες εκδόσεις λογισµικού και προγραµµάτων οδήγησης για τη συσκευή
• Χρήσιµες πληροφορίες για τα προϊόντα και αντιµετώπιση κοινών προβληµάτων
• Προληπτικές ενηµερωµένες εκδόσεις προϊόντων, ειδοποιήσεις υποστήριξης και ενηµερωτικά δελτία της HP

που είναι διαθέσιµα όταν καταχωρείτε το προϊόν
3. Κλήση υποστήριξης HP. Οι επιλογές και η διαθεσιµότητα της υποστήριξης διαφέρουν ανάλογα µε το προϊόν, τη

χώρα/περιοχή και τη γλώσσα.

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

Αυτή η ενότητα περιλαµβάνει τα παρακάτω θέµατα:

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

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

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

• Όνοµα προϊόντος (HP Deskjet 3050A J611 series)
• Αριθµός µοντέλου (βρίσκεται εντός της θύρας των δοχείων µελάνης)

• Αριθµό σειράς (βρίσκεται στο πίσω ή κάτω µέρος του προϊόντος)
• Μηνύµατα που εµφανίστηκαν όταν παρουσιάστηκε το πρόβληµα
• Απαντήσεις στις εξής ερωτήσεις:

◦ Έχει ξαναπαρουσιαστεί το πρόβληµα?
◦ Μπορείτε να το κάνετε να ξανασυµβεί?
◦ Προσθέσατε νέο υλικό ή λογισµικό στον υπολογιστή σας περίπου όταν παρουσιάστηκε το πρόβληµα?
◦ Συνέβη κάτι άλλο πριν από αυτή την κατάσταση (π.χ. καταιγίδα, µετακίνηση του προϊόντος, κλπ.)?

Τηλεφωνικοί αριθµοί υποστήριξης
Για την πιο ενηµερωµένη λίστα της HP µε τους αριθµούς τηλεφωνικής υποστήριξης και πληροφορίες για τα κόστη
κλήσεων, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.hp.com/support.

Μετά την περίοδο τηλεφωνικής υποστήριξης
Μετά την περίοδο τηλεφωνικής υποστήριξης, διατίθεται βοήθεια από την HP µε επιπλέον κόστος. Ενδέχεται επίσης
να υπάρχει διαθέσιµη βοήθεια στην τοποθεσία web της HP για υποστήριξη online: www.hp.com/support. Για να
µάθετε περισσότερα για τις επιλογές υποστήριξης, επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπο της HP ή καλέστε τον
τηλεφωνικό αριθµό υποστήριξης για τη χώρα/περιοχή σας.

Πρόσθετες επιλογές εγγύησης
∆ιατίθενται πρόσθετες υπηρεσίες επισκευής για τη συσκευή HP All-in-One µε πρόσθετη χρέωση. Μεταβείτε στη
διεύθυνση www.hp.com/support, επιλέξτε τη χώρα/περιοχή σας και τη γλώσσα σας και µετά εξερευνήστε την
περιοχή υπηρεσιών και εγγύησης για πληροφορίες σχετικά µε τα προγράµµατα πρόσθετης εξυπηρέτησης.
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10 Τεχνικές πληροφορίες
Σε αυτήν την ενότητα παρέχονται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι πληροφορίες διεθνών κανονισµών για τη
συσκευή HP All-in-One.

Για πρόσθετες προδιαγραφές, ανατρέξτε στο έντυπο υλικό τεκµηρίωσης που συνοδεύει τη συσκευή HP All-in-One.

Αυτή η ενότητα περιλαµβάνει τα παρακάτω θέµατα:

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

Ειδοποίηση

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

Απαιτήσεις συστήµατος

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

Προδιαγραφές περιβάλλοντος
• Συνιστώµενο εύρος θερµοκρασίας λειτουργίας: 15 ºC έως 32 ºC (59 ºF έως 90 ºF)
• Επιτρεπόµενα όρια θερµοκρασίας λειτουργίας: 5 ºC έως 40 ºC (41 ºF έως 104 ºF)
• Υγρασία: 15% έως 80% RH µη συµπυκνωµένη σχετική υγρασία µέγιστο σηµείο δρόσου 28 ºC
• Όρια θερµοκρασίας εκτός λειτουργίας (αποθήκευση): –40 ºC έως 60 ºC (–40 ºF έως 140 ºF)
• Η εκτύπωση από τη συσκευή HP All-in-One µπορεί να είναι ελαφρώς παραµορφωµένη εάν υπάρχουν ισχυρά

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

θορύβου από ενδεχόµενα ισχυρά ηλεκτροµαγνητικά πεδία

Χωρητικότητα δίσκου εισόδου

Φύλλα απλού χαρτιού (80 g/m2 [20 lb]): Έως 50

Φάκελοι: Έως 5

Κάρτες ευρετηρίου: Έως 20

Φύλλα φωτογραφικού χαρτιού: Έως 20

Χωρητικότητα δίσκου εξόδου

Φύλλα απλού χαρτιού (80 g/m2 [20 lb]): Έως 30
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Φάκελοι: Έως 5

Κάρτες ευρετηρίου: Έως 10

Φύλλα φωτογραφικού χαρτιού: Έως 10

Μέγεθος χαρτιού

Για έναν πλήρη κατάλογο µε τα υποστηριζόµενα µεγέθη µέσων, ανατρέξτε στο λογισµικό του εκτυπωτή.

Βάρος χαρτιού

Απλό χαρτί: 64 έως 90 g/m² (16 έως 24 lb)

Φάκελοι: 75 έως 90 g/m² (20 έως 24 lb)

Κάρτες: Έως 200 g/m² (110 lb µέγιστο για τις κάρτες ευρετηρίου)

Φωτογραφικό χαρτί: Έως 280 g/m² (75 lb)

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

Προδιαγραφές αντιγραφής
• Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας
• Η ταχύτητα της αντιγραφής διαφέρει ανάλογα µε την πολυπλοκότητα του εγγράφου και το µοντέλο

Προδιαγραφές σάρωσης
• Ανάλυση: έως 1200 x 1200 ppi οπτική

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την ανάλυση ppi, ανατρέξτε στο λογισµικό του σαρωτή.
• Χρώµα: χρώµα 24 bit, κλίµακα του γκρι 8 bit (256 επίπεδα του γκρι)
• Μέγιστο µέγεθος σάρωσης από γυάλινη επιφάνεια: 21,6 x 29,7 cm

Ανάλυση εκτύπωσης

Λειτουργία πρόχειρης εκτύπωσης
• Έγχρωµη είσοδος / ασπρόµαυρη απόδοση: 300x300 dpi
• Εκτύπωση (ασπρόµαυρη/έγχρωµη): Αυτόµατη

Κανονική λειτουργία
• Έγχρωµη είσοδος / ασπρόµαυρη απόδοση: 600x300 dpi
• Εκτύπωση (ασπρόµαυρη/έγχρωµη): Αυτόµατη

Απλή-Βέλτιστη λειτουργία
• Έγχρωµη είσοδος / ασπρόµαυρη απόδοση: 600x600 dpi
• Εκτύπωση: 600x1200 dpi (ασπρόµαυρη), αυτόµατη (έγχρωµη)

Φωτογραφική-Βέλτιστη λειτουργία
• Έγχρωµη είσοδος / ασπρόµαυρη απόδοση: 600x600 dpi
• Εκτύπωση (ασπρόµαυρη/έγχρωµη): Αυτόµατη

Λειτουργία µέγιστης ανάλυσης DPI
• Έγχρωµη είσοδος / ασπρόµαυρη απόδοση: 1200x1200 dpi
• Εκτύπωση: Αυτόµατη (ασπρόµαυρη), 4800x1200 βελτιστοποιηµένη ανάλυση dpi (έγχρωµη)

Προδιαγραφές ισχύος

0957-2286
• Τάση εισόδου: 100-240 Vac (+/- 10%)
• Συχνότητα εισόδου: 50/60 Hz (+/- 3Hz)
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0957-2290
• Τάση εισόδου: 200-240 Vac (+/- 10%)
• Συχνότητα εισόδου: 50/60 Hz (+/- 3Hz)

Σηµείωση Να χρησιµοποιείτε τη συσκευή µόνο µε το τροφοδοτικό που παρέχεται από την HP.

Απόδοση δοχείων µελάνης

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

Ακουστικές πληροφορίες

Εάν έχετε πρόσβαση στο Internet, µπορείτε να λάβετε ακουστικές πληροφορίες από την τοποθεσία της HP στο
Web. Μεταβείτε στη διεύθυνση: www.hp.com/support.

Περιβαλλοντικό πρόγραµµα διαχείρισης προϊόντος
Η Hewlett-Packard αναλαµβάνει να παρέχει προϊόντα ποιότητας µε τρόπο που δεν βλάπτει το περιβάλλον. Αυτό
το προϊόν έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι κατάλληλο για ανακύκλωση. Ο αριθµός των υλικών είναι ο ελάχιστος δυνατός
και ταυτόχρονα έχει εξασφαλιστεί η κατάλληλη λειτουργικότητα και αξιοπιστία. Τα ανόµοια υλικά έχουν σχεδιαστεί
µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισµός τους. Οι συνδετήρες και οι άλλες συνδέσεις είναι εύκολο να
εντοπιστούν, να προσπελαστούν και να αφαιρεθούν χρησιµοποιώντας κοινά εργαλεία. Τα µέρη υψηλής
προτεραιότητας έχουν σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπουν την εύκολη πρόσβαση, προκειµένου να είναι δυνατή η
αποτελεσµατική αποσυναρµολόγηση και επισκευή τους.

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

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

Αυτή η ενότητα περιλαµβάνει τα παρακάτω θέµατα:

• Συµβουλές φιλικές προς το περιβάλλον
• Χρήση χαρτιού
• Πλαστικά εξαρτήµατα
• Φύλλα δεδοµένων ασφάλειας υλικού
• Πρόγραµµα ανακύκλωσης
• Πρόγραµµα ανακύκλωσης αναλωσίµων για εκτυπωτές ψεκασµού HP
• Κατανάλωση ενέργειας
• Λειτουργία αδράνειας
• Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union
• Χηµικές ουσίες

Συµβουλές φιλικές προς το περιβάλλον

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

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

Τα οικολογικά χαρακτηριστικά της συσκευής σας
• Πληροφορίες εξοικονόµησης ενέργειας: Για να διαπιστώσετε εάν η συσκευή αυτή πληροί τις απαιτήσεις της

πιστοποίησης ENERGY STAR®, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/energystar.
• Ανακυκλωµένα υλικά: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την ανακύκλωση των προϊόντων της HP,

επισκεφτείτε την τοποθεσία:
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Περιβαλλοντικό πρόγραµµα διαχείρισης προϊόντος 53

http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
http://www.hp.com/support
http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html
http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/
http://www.hp.com/go/energystar
http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/


Χρήση χαρτιού

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

Πλαστικά εξαρτήµατα

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

Φύλλα δεδοµένων ασφάλειας υλικού

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

www.hp.com/go/msds

Πρόγραµµα ανακύκλωσης

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

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

Πρόγραµµα ανακύκλωσης αναλωσίµων για εκτυπωτές ψεκασµού HP

Η ΗΡ έχει δεσµευτεί να προστατεύει το περιβάλλον. Το πρόγραµµα ανακύκλωσης αναλωσίµων για εκτυπωτές
ψεκασµού HP είναι διαθέσιµο σε πολλές χώρες/περιοχές και επιτρέπει την ανακύκλωση των χρησιµοποιηµένων
δοχείων µελάνης, χωρίς χρέωση. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την παρακάτω τοποθεσία Web:

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

Κατανάλωση ενέργειας

Ο εξοπλισµός εκτύπωσης και απεικόνισης της Hewlett-Packard που φέρει το λογότυπο ENERGY STAR® έχει
εγκριθεί σύµφωνα µε τις προδιαγραφές για εξοπλισµό απεικόνισης που έχει ορίσει η υπηρεσία περιβαλλοντικής
προστασίας ENERGY STAR των ΗΠΑ. Το παρακάτω σήµα θα εµφανίζεται σε προϊόντα απεικόνισης µε
πιστοποίηση ENERGY STAR:

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε µοντέλα προϊόντων απεικόνισης µε πιστοποίηση ENERGY STAR υπάρχουν
στη διεύθυνση: www.hp.com/go/energystar

Λειτουργία αδράνειας
• Η κατανάλωση ενέργειας µειώνεται όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία αδράνειας.
• Μετά την αρχική εγκατάσταση του εκτυπωτή, ο εκτυπωτής τίθεται σε λειτουργία αδράνειας εάν δεν

χρησιµοποιηθεί για 5 λεπτά.
• Ο χρόνος ενεργοποίησης της λειτουργίας αδράνειας δεν µπορεί να αλλάξει.
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Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union

Χηµικές ουσίες

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

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

Αυτή η ενότητα περιλαµβάνει τα παρακάτω θέµατα:

• Κωδικός αναγνώρισης µοντέλου σύµφωνα µε τους κανονισµούς
• FCC statement
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• Notice to users in Korea
• VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan
• Notice to users in Japan about the power cord
• Σηµείωση κανονισµών για την Ευρωπαϊκή Ένωση
• ∆ηλώσεις κανονισµών ασύρµατης λειτουργίας

Κωδικός αναγνώρισης µοντέλου σύµφωνα µε τους κανονισµούς
Για σκοπούς αναγνώρισης σε σχέση µε τους κανονισµούς, το προϊόν σας διαθέτει έναν Κωδικό αναγνώρισης
µοντέλου σύµφωνα µε τους κανονισµούς. Ο Κωδικός αναγνώρισης µοντέλου του προϊόντος σας είναι VCVRA-1002.
Αυτός ο Κωδικός αναγνώρισης δεν πρέπει να συγχέεται µε το όνοµα µάρκετινγκ (HP Deskjet 3050A J611 series
κ.λπ.) ή τους αριθµούς προϊόντος (CB730A κ.λπ.).

FCC statement

Notice to users in Korea

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

Σηµείωση κανονισµών για την Ευρωπαϊκή Ένωση
Τα προϊόντα που φέρουν τη σήµανση CE συµµορφώνονται µε τις ακόλουθες Οδηγίες ΕΕ:

• Οδηγία χαµηλής τάσης 2006/95/ΕC
• Οδηγία ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας 2004/108/ΕC
• Οδηγία Ecodesign 2009/125/EC, όπου ισχύει

Η συµµόρφωση CE αυτού του προϊόντος είναι έγκυρη µόνο εάν το προϊόν τροφοδοτείται από ένα σωστό
τροφοδοτικό AC µε σήµανση CE, το οποίο παρέχεται από την HP.

Εάν αυτό το προϊόν έχει τηλεπικοινωνιακή λειτουργία, συµµορφώνεται επίσης µε τις υποχρεωτικές απαιτήσεις της
ακόλουθης οδηγίας ΕΕ:

• Οδηγία & περί ραδιοεξοπλισµού 1999/5/ΕC

Η συµµόρφωση µε τις οδηγίες αυτές δηλώνει συµµόρφωση µε τα ισχύοντα εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα
που αναφέρονται στην ∆ήλωση συµµόρφωσης ΕΕ της HP για αυτό το προϊόν ή τη σειρά προϊόντων και είναι
διαθέσιµη (µόνο στα αγγλικά) είτε στην τεκµηρίωση του προϊόντος είτε στην ακόλουθη τοποθεσία στο web:
www.hp.com/go/certificates (πληκτρολογήστε τον αριθµό του προϊόντος στο πεδίο αναζήτησης).

Η συµµόρφωση υποδεικνύεται µε την τοποθέτηση µίας από τις ακόλουθες σηµάνσεις συµµόρφωσης επάνω στο
προϊόν:

Για µη τηλεπικοινωνιακά προϊόντα και
τηλεπικοινωνιακά προϊόντα εναρµονισµένα µε
τους κανονισµούς της ΕΕ, όπως το Bluetooth® µε
ενεργειακή κλάση κάτω των 10 mW.

Για µη εναρµονισµένα τηλεπικοινωνιακά προϊόντα
ΕΕ (εάν υπάρχει, ένας τετραψήφιος αριθµός
κοινοποιηµένου οργανισµού τοποθετείται
ανάµεσα στο CE και στο !).

Ανατρέξετε στην ετικέτα κανονισµών που υπάρχει στο προϊόν.

Η τηλεπικοινωνιακή λειτουργία αυτού του προϊόντος µπορεί να χρησιµοποιηθεί στις ακόλουθες χώρες ΕΕ και
Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κύπρος, ∆ηµοκρατία της Τσεχίας,
∆ανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερµανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιχτενστάιν,
Λιθουανία, Λουξεµβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουµανία, ∆ηµοκρατία της
Σλοβακίας, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία και Ηνωµένο Βασίλειο.

Το τηλεφωνικό βύσµα (δεν είναι διαθέσιµο σε όλα τα προϊόντα) προορίζεται για σύνδεση µε αναλογικά τηλεφωνικά
δίκτυα.

Προϊόντα µε ασύρµατες συσκευές LAN
• Ορισµένες χώρες µπορεί να έχουν συγκεκριµένες υποχρεώσεις ή ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά τη λειτουργία

των ασύρµατων δικτύων LAN, όπως η αποκλειστική χρήση σε εσωτερικό χώρο ή οι περιορισµοί για τα διαθέσιµα
κανάλια. Βεβαιωθείτε ότι οι τοπικές ρυθµίσεις του ασύρµατου δικτύου είναι σωστές.
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Γαλλία
• Για τη λειτουργία ασύρµατου LAN 2,4 GHz αυτού του προϊόντος, ισχύουν ορισµένοι περιορισµοί: Αυτό το προϊόν

µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε εσωτερικό χώρο για ολόκληρο το φάσµα συχνοτήτων από 2400 έως 2483,5 MHz
(κανάλια 1-13). Για χρήση σε εξωτερικό χώρο, µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο το φάσµα συχνοτήτων από 2400
έως 2454 MHz (κανάλια 1-7). Για τις πιο πρόσφατες απαιτήσεις, ανατρέξτε στην τοποθεσία www.arcep.fr.

Για θέµατα κανονισµών µπορείτε να απευθύνεστε στη διεύθυνση:

Hewlett-Packard GmbH, Dept./MS: HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, GERMANY

∆ηλώσεις κανονισµών ασύρµατης λειτουργίας
Αυτή η ενότητα περιλαµβάνει τις παρακάτω πληροφορίες κανονισµών για ασύρµατα προϊόντα:

• Exposure to radio frequency radiation
• Notice to users in Brazil
• Notice to users in Canada
• Notice to users in Taiwan

Exposure to radio frequency radiation

Notice to users in Brazil

Notice to users in Canada
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Notice to users in Taiwan
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