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Eλληνικα

Aυτος ο οδηγος περιλαµβανει:

• "Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια" στη σελιδα 23.
• "Αντιµετωπιση προβληµατων εγκαταστασης" στη σελιδα 24.
• "Ευρεση περισσοτερων πληροφοριων" στη σελιδα 28.

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια
• Χρησιµοποιηστε µονο το τροφοδοτικο και το καλωδιο τροφοδοσιας 

που συνοδευουν το συγκεκριµενο προιον η καποιο ανταλλακτικο 
τροφοδοτικο και καλωδιο τροφοδοσιας που εχει εγκριθει απο τον 
κατασκευαστη.

• Συνδεστε το τροφοδοτικο σε πριζα που βρισκεται κοντα στο προιον 
και στην οποια ειναι ευκολη η προσβαση.

• Αναθεστε τη συντηρηση η τις επισκευες που δεν περιγραφονται 
στην τεκµηριωση σε εναν επαγγελµατια τεχνικο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιµοποιειτε τη λειτουργια αποστολης η ληψης 
fax σε περιπτωση ηλεκτρικης καταιγιδας. Η 
εγκατασταση του συγκεκριµενου προιοντος καθως και 
οι ηλεκτρικες η καλωδιακες συνδεσεις, οπως το καλωδιο 
τροφοδοσιας η της τηλεφωνικης συσκευης, δεν 
ενδεικνυνται κατα τη διαρκεια ηλεκτρικης καταιγιδας.
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Αντιµετωπιση προβληµατων εγκαταστασης

Συµπτωµα Λυση

Η λυχνια 
λειτουργιας δεν 
αναβει οταν 
πατατε το κουµπι 
λειτουργιας

• Βεβαιωθειτε οτι το καλωδιο ρευµατος εχει συνδεθει 
σωστα στον εκτυπωτη Ολα σε Ενα.

• Αποσυνδεστε το καλωδιο απο την πριζα και στη συνεχεια 
απο το πολυµηχανηµα Ολα σε Ενα. Συνδεστε το καλωδιο 
ξανα, φροντιζοντας να το σπρωξετε µεσα στην υποδοχη 
του Ολα σε Ενα και να το εφαρµοσετε καλα στην πριζα.

• Για να βεβαιωθειτε οτι η πριζα στην οποια εχετε συνδεσει 
τον εκτυπωτη Ολα σε Ενα λειτουργει, δοκιµαστε να τον 
συνδεσετε σε µια αλλη πριζα, η οποια γνωριζετε οτι 
λειτουργει.

Στον πινακα 
ελεγχου του 
πολυµηχανηµατος 
Ολα σε Ενα, η 
γλωσσα στην 
οποια 
εµφανιζονται οι 
ενδειξεις δεν ειναι 
η σωστη

1 Πατηστε το κουµπι λειτουργιας για να ενεργοποιησετε το 
πολυµηχανηµα Ολα σε Ενα.

2 Πατηστε το κουµπι Μενου.
3 Πατηστε το κατω βελος µεχρι να φτασετε στο τελευταιο 

στοιχειο.
4 Πατηστε δυο φορες το κουµπι πανω βελους.
5 Πατηστε το κουµπι δεξιου βελους µεχρι να εµφανιστει 

στην οθονη του πινακα ελεγχου η γλωσσα που θελετε.
6 Για να επιλεξετε τη συγκεκριµενη γλωσσα, πατηστε το 

κουµπι Επιλογη.

Το πολυµηχανηµα 
Ολα σε Ενα δεν 
επικοινωνει µε τον 
υπολογιστη

Βεβαιωθειτε οτι το λειτουργικο σας συστηµα ειναι συµβατο 
µε το πολυµηχανηµα Ολα σε Ενα. Υποστηριζονται τα εξης 
συστηµατα:

• Windows 98
• Windows Me
• Windows 2000

• Windows XP
• Mac OS X εκδοση 10.2.3 η 

µεταγενεστερες 

Μηπως το πολυµηχανηµα Ολα σε Ενα συνδεεται στον 
υπολογιστη σας µεσω καποιας αλλης συσκευης, οπως ενας 
διανοµεας USB η µια συσκευη εναλλαγης; Σε αυτη την 
περιπτωση, αποσυνδεστε το καλωδιο USB απο την αλλη 
συσκευη και συνδεστε το πολυµηχανηµα Ολα σε Ενα 
απευθειας στον υπολογιστη.

Αποσυνδεστε και, στη συνεχεια, συνδεστε ξανα το καλωδιο 
USB στον υπολογιστη και το πολυµηχανηµα Ολα σε Ενα.
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Η σελιδα 
ευθυγραµµισης η 
η δοκιµαστικη 
σελιδα δεν 
εκτυπωνεται

Πατηστε το κουµπι λειτουργιας. Εαν η λυχνια λειτουργιας 
δεν αναβει, ανατρεξτε στην ενοτητα "Η λυχνια λειτουργιας 
δεν αναβει οταν πατατε το κουµπι λειτουργιας" στη 
σελιδα 24.

Ελεγξτε αν το χαρτι εχει τοποθετηθει σωστα στο στηριγµα 
χαρτιου. Για βοηθεια, ανατρεξτε στο φυλλαδιο Εγκαταστασης 
που συνοδευε το πολυµηχανηµα Ολα σε Ενα.

Βεβαιωθειτε οτι εχετε αφαιρεσει το αυτοκολλητο και τη 
διαφανη ταινια απο το κατω µερος των κασετων εκτυπωσης. 
Βεβαιωθειτε οτι οι κασετες εκτυπωσης εχουν τοποθετηθει 
σωστα. Η κασετα ασπροµαυρης εκτυπωσης η εκτυπωσης 
φωτογραφιων θα πρεπει να βρισκεται στον αριστερο φορεα 
και η κασετα εγχρωµης εκτυπωσης στο δεξιο φορεα.

Στην οθονη του 
πινακα ελεγχου 
εµφανιζεται το 
µηνυµα Εµπλοκη 
χαρτιου.

1 Κρατηστε σφιχτα το χαρτι και τραβηξτε το µαλακα απο τον 
εκτυπωτη.

2 Πατηστε το κουµπι Επιλογη στον πινακα ελεγχου.
3 Εκτυπωστε ξανα οσες σελιδες λειπουν.

Συµπτωµα Λυση

1

2

1

2
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Το πολυµηχανηµα 
Ολα σε Ενα δεν 
λειτουργει σωστα 
η εµφανιζεται 
καποιο µηνυµα 
σφαλµατος οταν 
προσπαθειτε να 
χρησιµοποιησετε 
το Ολα σε Ενα µε 
υπολογιστη.

Βεβαιωθειτε οτι το λογισµικο εχει εγκατασταθει σωστα:
Για Windows

Απο την επιφανεια εργασιας, επιλεξτε Εναρξη  
Προγραµµατα η Ολα τα Προγραµµατα.
Αν το στοιχειο Lexmark 4300 Series δεν εµφανιζεται στη 
λιστα µε τα προγραµµατα, ανατρεξτε στην ενοτητα 
"Απεγκατασταση και επανεγκατασταση του λογισµικου" 
στη σελιδα 27.

Για Mac OS X
Υπαρχει φακελος Lexmark 4300 Series στην επιφανεια 
εργασιας; Αν δεν υπαρχει, ανατρεξτε στην ενοτητα 
"Απεγκατασταση και επανεγκατασταση του λογισµικου" 
στη σελιδα 27.

Βεβαιωθειτε οτι ο Ολα σε Ενα εχει οριστει ως ο 
προεπιλεγµενος εκτυπωτης.
Για Windows
1 Επιλεξτε Εναρξη  Ρυθµισεις  Εκτυπωτες 

(Windows 98, Me, 2000).
Επιλεξτε Εναρξη  Πινακας Ελεγχου  Εκτυπωτες 
και Φαξ (Windows XP).

2 Αν δεν υπαρχει σηµαδι επιλογης διπλα στον εκτυπωτη 
(το σηµαδι δηλωνει οτι εχει ηδη οριστει ως ο 
προεπιλεγµενος), καντε δεξι κλικ στο 
Lexmark 4300 Series και επιλεξτε Ορισµος ως 
προεπιλογης.

Για Mac OS 10.2.3
1 Βεβαιωθειτε οτι στο γραφειο υπαρχει το ντοσιε 

Lexmark 4300 Series. Αν δεν υπαρχει, εγκαταστηστε το 
λογισµικο του Ολα σε Ενα.

2 Απο το γραφειο Αναζητησης, επιλεξτε Εφαρµογες  
Βοηθηµατα  Κεντρο εκτυπωσης.

Για Mac OS 10.3 
1 Απο το γραφειο Αναζητησης, επιλεξτε Εφαρµογες  

Βοηθηµατα  Βοηθητικο προγραµµα εκτυπωτη.
2 Επιλεξτε Lexmark 4300 Series απο τη λιστα.
3 Επιλεξτε Ορισµος προεπιλογης.

Αποσυνδεστε το καλωδιο USB απο τυχον αλλες συσκευες 
και συνδεστε το απευθειας στο πολυµηχανηµα Ολα Σε Ενα 
και τον υπολογιστη σας.

Συµπτωµα Λυση
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Απεγκατασταση και επανεγκατασταση του λογισµικου

Για Windows:

1 Απο την επιφανεια εργασιας, επιλεξτε Εναρξη  Προγραµµατα   
Lexmark 4300 Series  Απεγκατασταση Lexmark 4300 Series.

Σηµειωση: Αν δεν υπαρχει στη λιστα η εντολη "Απεγκατασταση του 
Lexmark 4300 Series", µεταβειτε στο βηµα 3.

2 Ακολουθηστε τις οδηγιες που εµφανιζονται στην οθονη για να καταργησετε 
την εγκατασταση του λογισµικου.

3 Επανεκκινηστε τον υπολογιστη πριν εγκαταστησετε ξανα το λογισµικο του 
Ολα σε Ενα.

4 Για να εγκαταστησετε το λογισµικο, τοποθετηστε το CD και ακολουθηστε τις 
οδηγιες που εµφανιζονται στην οθονη.

Αν η οθονη εγκαταστασης δεν εµφανιστει: 

1 Πατηστε Ακυρο σε ολες τις οθονες του οδηγου εγκαταστασης νεου υλικου.

2 Αφαιρεστε και τοποθετηστε ξανα το CD µε το λογισµικο του εκτυπωτη Ολα 
σε Ενα.

Αν η οθονη εγκαταστασης του λογισµικου του εκτυπωτη Ολα σε Ενα δεν 
εµφανιστει:

a Απο την επιφανεια εργασιας, καντε διπλο κλικ στο εικονιδιο Ο 
Υπολογιστης µου (Windows 98, Me, 2000).

Χρηστες των Windows XP: επιλεξτε Εναρξη  Ο Υπολογιστης µου.

b Καντε διπλο κλικ στο εικονιδιο της µοναδας CD-ROM. Αν χρειαστει, 
καντε διπλο κλικ στο αρχειο Setup.exe.

c Οταν εµφανιστει η οθονη εγκαταστασης του λογισµικου του Ολα σε Ενα, 
επιλεξτε Εγκατασταση η Αµεση εγκατασταση.

d Ακολουθηστε τις οδηγιες που εµφανιζονται στην οθονη για να 
ολοκληρωσετε την εγκατασταση.

Για Mac OS X:

1 Απο το γραφειο, καντε διπλο κλικ στο ντοσιε Lexmark 4300 Series.

2 Καντε διπλο κλικ στην εφαρµογη Απεγκατασταση του 4300 Series.

Σηµειωση: Αν δεν υπαρχει στη λιστα το ντοσιε Lexmark 4300 Series η η 
επιλογη "Απεγκατασταση του 4300 Series", µεταβειτε στο 
βηµα 4.
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3 Ακολουθηστε τις οδηγιες που εµφανιζονται στην οθονη για να 
καταργησετε την εγκατασταση του λογισµικου του Ολα σε Ενα.

4 Επανεκκινηστε τον υπολογιστη πριν εγκαταστησετε ξανα το 
λογισµικο του Ολα σε Ενα.

5 Για να εγκαταστησετε το λογισµικο, τοποθετηστε το CD, επιλεξτε 
Εγκατασταση 4300 Series και ακολουθηστε τις οδηγιες που 
εµφανιζονται στην οθονη.

Ευρεση περισσοτερων πληροφοριων
Αν οι παραπανω λυσεις δεν βοηθησουν στην επιλυση του προβληµατος:

• Ανατρεξτε στο φυλλαδιο Εγκαταστασης που συνοδευει το 
πολυµηχανηµα Ολα σε Ενα.

• Ανατρεξτε στον Οδηγο χρησης η στη Βοηθεια του λειτουργικου σας 
συστηµατος:

Για Windows: Καντε διπλο κλικ στο εικονιδιο Οδηγος χρησης του 
Lexmark 4300 Series στην επιφανεια εργασιας. 

Σηµειωση: Αν κατα την εγκατασταση του λογισµικου δεν 
αντιγραψατε τον Οδηγο χρησης στον υπολογιστη σας, 
τοποθετηστε ξανα το CD του λογισµικου του 
πολυµηχανηµατος Ολα σε Ενα και καντε κλικ στο 
εικονιδιο Προβολη Οδηγου χρησης.

Για Mac OS X:

1 Απο το γραφειο, καντε διπλο κλικ στο ντοσιε 
Lexmark 4300 Series.

2 Καντε διπλο κλικ στη Βοηθεια του Lexmark 4300 Series.
3 Επιλεξτε τη συνδεση Αντιµετωπιση προβληµατων.

• Ανατρεξτε στο λογισµικο του Κεντρου υποστηριξης της Lexmark 
(µονο στα Windows): 

1 Καντε διπλο κλικ στο εικονιδιο Lexmark Imaging Studio.
2 Καντε κλικ στο κουµπι Συντηρηση/Αντιµετωπιση 

προβληµατων.
• Μεταβειτε στην τοποθεσια http://support.lexmark.com/ 

για βοηθεια.




