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Εύρεση πληροφοριών σχετικά με τον εκτυπωτή

Φυλλάδιο εγκατάστασης

Περιγραφή Πού βρίσκονται

Το φυλλάδιο εγκατάστασης σάς παρέχει οδηγίες για την
εγκατάσταση του υλικού και του λογισμικού.

Το έγγραφο αυτό μπορείτε να το βρείτε στη συσκευασία
του εκτυπωτή ή στην τοποθεσία της Lexmark στο Web.

Φυλλάδιο Ξεκινώντας

Περιγραφή Πού βρίσκονται

Το παρόν φυλλάδιο σας ενημερώνει σχετικά με όλα όσα
χρειάζεται να γνωρίζετε για να ξεκινήσετε να χρησιμο-
ποιείτε τον εκτυπωτή.

Το έγγραφο αυτό μπορείτε να το βρείτε στη συσκευασία
του εκτυπωτή.

Οδηγός χρήσης

Περιγραφή Πού βρίσκονται

Ο Οδηγός χρήσης σάς δίνει οδηγίες για τη σωστή χρήση
του εκτυπωτή, καθώς κι επιπλέον πληροφορίες, όπως:

• Συντήρηση
• Αντιμετώπιση προβλημάτων
• Ασφάλεια

Όταν κάνετε εγκατάσταση του λογισμικού του
εκτυπωτή, μπορείτε να εγκαταστήσετε και τον Οδηγό
χρήσης.
1 Επιλέξτε Έναρξη  Προγράμματα ή Όλα τα

προγράμματα   Lexmark 3400 Series.
2 Κάντε κλικ στο κουμπί Οδηγός χρήσης.

Για να πραγματοποιήσετε εγκατάσταση στην επιφάνεια
εργασίας:
1 Τοποθετήστε το CD.

Εμφανίζεται η οθόνη εγκατάστασης.
Σημείωση: Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε Start
(Έναρξη)  Run (Εκτέλεση) και, στη συνέχεια,
πληκτρολογήστε D:\setup, όπου D είναι το γράμμα
της μονάδας CD-ROM.

2 Επιλέξτε Προβολή οδηγού χρήσης (περιλαμ-
βάνει πληροφορίες για την αντιμετώπιση
προβλημάτων εγκατάστασης).

3 Επιλέξτε Ναι.
4 Επιλέξτε Άκυρο.
5 Επιλέξτε Ναι.

Στην οθόνη εμφανίζεται ένα εικονίδιο της επιφά-
νειας εργασίας του Οδηγού χρήσης και ο Οδηγός
χρήσης.

Το έγγραφο αυτό μπορείτε, επίσης, να το βρείτε στην
τοποθεσία της Lexmark στο Web.
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CD

Περιγραφή Πού βρίσκονται

Το CD περιλαμβάνει προγράμματα οδήγησης, λογισμικό
και εγχειρίδια. Εάν ο εκτυπωτής συνδέεται σε υπολο-
γιστή, τότε το CD θα εγκαταστήσει το σύστημα βοήθειας
στον υπολογιστή.

Το CD αυτό μπορείτε να το βρείτε στη συσκευασία του
εκτυπωτή. Ανατρέξτε στο φυλλάδιο εγκατάστασης για
οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση.

Βοήθεια

Περιγραφή Πού βρίσκονται

Εάν ο εκτυπωτής συνδέεται σε υπολογιστή, τότε η
"Βοήθεια" σάς παρέχει πληροφορίες για τη σωστή
χρήση του λογισμικού.

Από οποιοδήποτε πρόγραμμα της Lexmark, επιλέξτε
Βοήθεια, Συμβουλές  Βοήθεια ή Βοήθεια  Θέματα
βοήθειας.

Κέντρο υποστήριξης της Lexmark

Περιγραφή Πού βρίσκονται

Εάν ο εκτυπωτής συνδέεται σε υπολογιστή, τότε το
Κέντρο υποστήριξης της Lexmark περιλαμβάνεται
στο CD. Θα εγκατασταθεί μαζί με το υπόλοιπο
λογισμικό.

Για να μεταβείτε στο Κέντρο υποστήριξης της Lexmark:
1 Επιλέξτε Έναρξη  Προγράμματα ή Όλα τα

προγράμματα  Lexmark 3400 Series.
2 Επιλέξτε Κέντρο υποστήριξης της Lexmark.

Αρχείο Readme

Περιγραφή Πού βρίσκονται

Το αρχείο αυτό περιέχει πρόσφατες πληροφορίες
σχετικά με τον εκτυπωτή και το λογισμικό που δεν
εμφανίζονται στα υπόλοιπα αρχεία τεκμηρίωσης,
καθώς και πληροφορίες που αφορούν το λειτουργικό
σύστημα που χρησιμοποιείτε.

Για να μεταβείτε στο αρχείο Readme:
1 Επιλέξτε Έναρξη  Προγράμματα ή Όλα τα

προγράμματα  Lexmark 3400 Series.
2 Επιλέξτε Readme.

Τοποθεσία Web

Περιγραφή Πού βρίσκονται

Η τοποθεσία μας στο Web περιέχει διάφορες πληρο-
φορίες.
Σημείωση: Όλες οι διαδρομές για την τοποθεσία Web
υπόκεινται σε αλλαγή.

Επισκεφθείτε την τοποθεσία μας στο Web στη διεύθυνση
www.lexmark.com.
1 Μεταβείτε στην τοποθεσία μας στο Web.
2 Επιλέξτε χώρα ή περιοχή από την αναπτυσσόμενη

λίστα που βρίσκεται στην πάνω αριστερή γωνία της
σελίδας.

3 Επιλέξτε την κατάλληλη σύνδεση για τις πληροφορίες
που χρειάζεστε.
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Περιγραφή Πού βρίσκονται

Προγράμματα οδήγησης, ενημερώσεις και
προσθήκες
Στην περιοχή αυτή θα βρείτε αρχεία ενημερωμένων
προγραμμάτων οδήγησης.

Επισκεφθείτε την τοποθεσία μας στο Web στη διεύθυνση
www.lexmark.com.
1 Επιλέξτε Οδηγοί και downloads.
2 Επιλέξτε Εύρεση drivers και προγραμμάτων.
3 Επιλέξτε την οικογένεια εκτυπωτών.
4 Επιλέξτε το μοντέλο του εκτυπωτή.
5 Επιλέξτε λειτουργικό σύστημα ή κάντε κλικ στην

επιλογή Show files for all supported Operating
Systems.

6 Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να λάβετε και ακολου-
θήστε τις οδηγίες.

Προδιαγραφές του προϊόντος
Οι προδιαγραφές του προϊόντος σάς παρέχουν
πληροφορίες, όπως πόσες σελίδες μπορείτε να
τοποθετήσετε στη θήκη χαρτιού και ποιες κασέτες
εκτύπωσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με τον
εκτυπωτή.

Επισκεφθείτε την τοποθεσία μας στο Web στη διεύθυνση
www.lexmark.com.
1 Επιλέξτε Products & Supplies.
2 Επιλέξτε Printers & Multifunction Products.
3 Επιλέξτε την οικογένεια εκτυπωτών.
4 Επιλέξτε το μοντέλο του εκτυπωτή.
5 Επιλέξτε την καρτέλα Tech Specs.

Γνωσιακή βάση
Η Γνωσιακή βάση είναι μια βάση δεδομένων με
δυνατότητες αναζήτησης που σας παρέχει πληρο-
φορίες σχετικά με την αντιμετώπιση των προβλη-
μάτων του εκτυπωτή, καθώς και ιδέες εκτύπωσης.

Επισκεφθείτε την τοποθεσία μας στο Web στη διεύθυνση
www.lexmark.com.
1 Επιλέξτε customer support.
2 Επιλέξτε Technical Support.
3 Επιλέξτε την οικογένεια εκτυπωτών.
4 Επιλέξτε το μοντέλο του εκτυπωτή.
5 Πληκτρολογήστε ένα όρο για να τον αναζητήσετε ή

επιλέξτε κάποια από τις συνδέσεις.

Εξυπηρέτηση πελατών
Στην περιοχή αυτή έχετε πρόσβαση σε τεχνική
υποστήριξη, εγχειρίδια, την κατάσταση της εγγύησης,
προγράμματα οδήγησης και λήψη προγραμμάτων
καθώς και εκπτώσεις και προσφορές. Επίσης,
μπορείτε να βρείτε ένα κατάστημα λιανικής πώλησης
στην περιοχή σας, να επικοινωνήσετε με τον
υπεύθυνο πωλήσεων, να δηλώσετε τον εκτυπωτή
που έχετε αγοράσει, να ελέγξετε την κατάσταση
παραγγελιών και να ενημερωθείτε για τα ανταλλα-
κτικά, τους εξουσιοδοτημένους παροχείς υπηρεσιών
και την ασφάλεια.

Επισκεφθείτε την τοποθεσία μας στο Web στη διεύθυνση
www.lexmark.com.
1 Επιλέξτε customer support.
2 Επιλέξτε την κατάλληλη σύνδεση για τις πληροφορίες

που χρειάζεστε.

Παραγγελία αναλωσίμων
Μπορείτε να παραγγείλετε αναλώσιμα, όπως κασέτες
και χαρτί, από την τοποθεσία μας στο Web.

Επισκεφθείτε την τοποθεσία μας στο Web στη διεύθυνση
www.lexmark.com.
1 Επιλέξτε Products & Supplies.
2 Επιλέξτε Supplies.
3 Επιλέξτε την κατάλληλη σύνδεση για τις πληροφορίες

που χρειάζεστε.
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Περιγραφή Πού βρίσκονται

Πληροφορίες σχετικά με την περιορισμένη
εγγύηση
Η Lexmark International, Inc. παρέχει περιορισμένη
εγγύηση, σύμφωνα με την οποία αυτός ο εκτυπωτής
δεν θα παρουσιάσει ελαττώματα στο υλικό ή την
κατασκευή του για χρονικό διάστημα 12 μηνών από
την ημερομηνία αγοράς.

Για να δείτε τους περιορισμούς και τους όρους της
παρούσας εγγύησης, ανατρέξτε στη Δήλωση περιορι-
σμένης εγγύησης που συνοδεύει αυτήν τη μονάδα ή που
ανακοινώνεται στη διεύθυνση www.lexmark.com.
1 Επιλέξτε customer support.
2 Επιλέξτε Warranty Information.
3 Επιλέξτε Statement of Limited Warranty for Inkjet &

All-In-One Printers.
4 Μετακινηθείτε στη σελίδα Web για να δείτε την

εγγύηση.

Υποστήριξη πελατών

Περιγραφή Πού βρίσκονται

Υποστήριξη μέσω τηλεφώνου Καλέστε το (800) 332-4120.
Δευτέρα–Παρασκευή (08:00:00 πμ–11:00 μμ EST- ώρα
Ανατολικών Η.Π.Α.)
Σάββατο (Μεσημέρι–6:00 μ.μ. EST- ώρα Ανατολικών
Η.Π.Α.)
Σημείωση: Ο αριθμός τηλεφώνου και οι ώρες λειτουργίας
των γραμμών υποστήριξης μπορεί να αλλάξουν χωρίς
προειδοποίηση.

Υποστήριξη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Για υποστήριξη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επισκε-
φτείτε την τοποθεσία μας στο Web: www.lexmark.com.
1 Επιλέξτε customer support.
2 Επιλέξτε Technical Support.
3 Επιλέξτε την οικογένεια εκτυπωτών.
4 Επιλέξτε το μοντέλο του εκτυπωτή.
5 Στην ενότητα "Support Tools", επιλέξτε e-Mail

Support.
6 Συμπληρώστε τη φόρμα και, στη συνέχεια, επιλέξτε

Submit Request.

Καταγράψτε τις παρακάτω πληροφορίες (βρίσκονται στην απόδειξη που λάβατε από το κατάστημα και στο πίσω
μέρος του εκτυπωτή) και να τις έχετε κοντά σας όταν επικοινωνήσετε μαζί μας, ώστε να μπορέσουμε να σας
εξυπηρετήσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται:

• Κωδικό τύπου συσκευής
• Αριθμό σειράς
• Ημερομηνία αγοράς
• Κατάστημα στο οποίο έγινε η αγορά
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τοποθεσία Web

Περιγραφή Πού βρίσκονται

Η τοποθεσία μας στο Web περιέχει διάφορες πληρο-
φορίες.
Σημείωση: Όλες οι διαδρομές για την τοποθεσία
Web υπόκεινται σε αλλαγή.

Επισκεφθείτε την τοποθεσία μας στο Web στη διεύθυνση
www.lexmark.com.
1 Μεταβείτε στην τοποθεσία μας στο Web.
2 Επιλέξτε χώρα ή περιοχή από την αναπτυσσόμενη λίστα

που βρίσκεται στην πάνω αριστερή γωνία της σελίδας.
3 Επιλέξτε την κατάλληλη σύνδεση για τις πληροφορίες

που χρειάζεστε.

Καταγράψτε τις παρακάτω πληροφορίες (βρίσκονται στην απόδειξη που λάβατε από το κατάστημα και στο πίσω
μέρος του εκτυπωτή) και να τις έχετε κοντά σας όταν επικοινωνήσετε μαζί μας, ώστε να μπορέσουμε να σας εξυπη-
ρετήσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται:

• Κωδικό τύπου συσκευής
• Αριθμό σειράς
• Ημερομηνία αγοράς
• Κατάστημα στο οποίο έγινε η αγορά
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Εγκατάσταση του εκτυπωτή
Για να εγκαταστήσετε τον εκτυπωτή, ακολουθήστε τις οδηγίες στο φυλλάδιο εγκατάστασηςπου συνοδεύει το προϊόν.

Έλεγχος των περιεχομένων της συσκευασίας

??
?

2

5

3

1

4

Όνομα Περιγραφή

1 Κασέτα έγχρωμης εκτύπωσης Κασέτα για εγκατάσταση στον εκτυπωτή

2 Καλώδιο τροφοδοσίας Συνδέεται στη θύρα τροφοδοσίας που βρίσκεται στο
πίσω μέρος του εκτυπωτή

3 CD λογισμικού εγκατάστασης • Λογισμικό εγκατάστασης του εκτυπωτή
• Βοήθεια
• Οδηγός χρήσης σε ηλεκτρονική μορφή

4 Τα πρώτα βήματα ή  Λύσεις εγκατάστασης Έντυπο βιβλίο που χρησιμεύει ως οδηγός
Σημείωση: Ολοκληρωμένη έκδοση του Οδηγού
χρήσης μπορείτε να βρείτε στο CD εγκατάστασης
λογισμικού που συνοδεύει τον εκτυπωτή.

5 Φυλλάδιο εγκατάστασης Οδηγίες για την εγκατάσταση του υλικού και του
λογισμικού του εκτυπωτή και πληροφορίες σχετικά με
την αντιμετώπιση προβλημάτων που μπορεί να
παρουσιαστούν κατά την εγκατάσταση

Σημείωση: Το καλώδιο USB πωλείται ξεχωριστά
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Πληροφορίες σχετικά με τον εκτυπωτή

Παρουσίαση των εξαρτημάτων του εκτυπωτή

9

1

2

7

46

8

3
5

Εξάρτημα Ενέργεια

1 Στήριγμα χαρτιού Τοποθέτηση χαρτιού

2 θύρα PictBridge Σύνδεση μιας ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής με δυνατότητα
PictBridge στον εκτυπωτή

3 Υποδοχές κάρτας μνήμης Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης

4 Πίνακας ελέγχου Χειρισμός του εκτυπωτή

5 Οθόνη Έλεγχος της κατάστασης του εκτυπωτή

6 Θήκη εξόδου χαρτιού Στοίβαξη του χαρτιού όταν βγαίνει από τη συσκευή

7 Επάνω κάλυμμα Πρόσβαση στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή

8 Οδηγός χαρτιού Ευθυγράμμιση του χαρτιού κατά την τροφοδοσία

9 Γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή Σάρωση, αντιγραφή ή αφαίρεση ενός αντικειμένου
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1

2

3

4

5

Εξάρτημα Ενέργεια

1 Στήριγμα του σαρωτή Ανασήκωμα της μονάδας του σαρωτή

2 Φορέας κασέτας εκτύπωσης Τοποθέτηση, αντικατάσταση ή αφαίρεση κασέτας εκτύπωσης

3 Μονάδα σαρωτή Πρόσβαση στο φορέα της κασέτας εκτύπωσης

4 Τροφοδοτικό Σύνδεση του εκτυπωτή σε πηγή τροφοδοσίας με χρήση του καλωδίου
τροφοδοσίας
Σημείωση: Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στη θύρα τροφοδοσίας
προτού το συνδέσετε στην πρίζα.

5 Θύρα USB Σύνδεση του εκτυπωτή σε υπολογιστή με χρήση του καλωδίου USB
(ορισμένες φορές διατίθενται ξεχωριστά)
Σημείωση: Συνδέστε το καλώδιο USB στη θύρα USB προτού το
συνδέσετε στον υπολογιστή.

Χρήση των κουμπιών και των μενού του πίνακα ελέγχου
Χρήση του πίνακα ελέγχου

Πατήστε Ενέργεια

1 Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του εκτυπωτή

2 Επιλέξτε λειτουργία Αντιγραφή , Σάρωση  ή Κάρτα φωτογραφιών .
(Η λειτουργία αυτή είναι επιλεγμένη όταν η φωτεινή ένδειξη είναι ενεργοποιημένη.)

3 • Εμφάνιση του μενού της επιλεγμένης λειτουργίας
• Ενεργοποίηση μιας επιλογής υπομενού που εμφανίζεται στην οθόνη
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Πατήστε Ενέργεια

4  ή • Μετακίνηση στις επιλογές μενού
• Καθορισμός του αριθμού των αντιγράφων που θέλετε να εκτυπώσετε στη λειτουργία

"Αντιγραφή".

5 Ακύρωση μιας εργασίας αντιγραφής, σάρωσης ή εκτύπωσης

6 Εκκίνηση μιας εργασίας αντιγραφής, σάρωσης ή εκτύπωσης
Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη φωτογραφία που θέλετε.

Πλοήγηση στα μενού του πίνακα ελέγχου
1 Πατήστε επανειλημμένα  για να επιλέξετε τη λειτουργία "Αντιγραφή", "Σάρωση" ή "Κάρτα φωτογραφιών". (Η

λειτουργία αυτή είναι επιλεγμένη όταν η φωτεινή ένδειξη είναι ενεργοποιημένη.)

2 Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  για να μετακινηθείτε στα στοιχεία του μενού για την επιλεγμένη λειτουργία.

3 Πατήστε το κουμπί  ή  για να πραγματοποιήσετε κύλιση και να επιλέξετε τις διαθέσιμες επιλογές για
το στοιχείο μενού που εμφανίζεται στην οθόνη.

Χρήση του μενού "Αντιγραφή"
1 Εάν είναι απαραίτητο, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  μέχρι να ανάψει η φωτεινή ένδειξη .

2 Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  μέχρι να εμφανιστεί το στοιχείο μενού που επιθυμείτε.

3 Πατήστε το κουμπί  ή  για να πραγματοποιήσετε κύλιση και να ενεργοποιήσετε τις επιλογές που είναι
διαθέσιμες για το στοιχείο μενού που εμφανίζεται στην οθόνη.

4 Πατήστε το κουμπί  για να ξεκινήσετε την αντιγραφή.

Στοιχείο μενού Ενέργεια

Αντίγραφα Προσδιορισμός του αριθμού των αντιγράφων που θέλετε να
εκτυπώσετε

Έγχρωμο Επιλογή έγχρωμου ή ασπρόμαυρου αντίγραφου

Ποιότητα εκτύπωσης Επιλογή ποιότητας εκτύπωσης

Σκούρο χρώμα Αύξηση ή μείωση της φωτεινότητας της εικόνας που έχει αντιγραφεί

Μέγεθος χαρτιού Προσδιορισμός του μεγέθους χαρτιού που είναι τοποθετημένο στο
στήριγμα του χαρτιού

Αλλαγή μεγέθους Μεγέθυνση ή σμίκρυνση του μεγέθους της εικόνας που έχει αντιγραφεί

Τύπος χαρτιού Προσδιορισμός του τύπου χαρτιού που είναι τοποθετημένο στο
στήριγμα του χαρτιού
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Χρήση του μενού "Κάρτα φωτογραφιών"

1 Εάν είναι απαραίτητο, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  μέχρι να ανάψει η φωτεινή ένδειξη  ή
τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στον εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Τοποθέτηση κάρτας
μνήμης” στη σελίδα 41.

2 Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  μέχρι να εμφανιστεί το στοιχείο μενού που επιθυμείτε.

3 Πατήστε το κουμπί  ή  για να πραγματοποιήσετε κύλιση και να ενεργοποιήσετε τις επιλογές που είναι
διαθέσιμες για το στοιχείο μενού που εμφανίζεται στην οθόνη.

4 Πατήστε το κουμπί  για να ξεκινήσετε την εκτύπωση.

Στοιχείο μενού Ενέργεια

Εκτύπωση φύλλου προστασίας Εκτύπωση φύλλου προστασίας:
• για όλες τις φωτογραφίες στην κάρτα μνήμης
• για τις πιο πρόσφατες 20 φωτογραφίες
• κατά ημερομηνία

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Εκτύπωση φωτογραφιών που είναι
αποθηκευμένες σε κάρτα μνήμης με τη χρήση του φύλλου προστασίας” στη
σελίδα 43.

Σάρωση φύλλου προστασίας Σάρωση του φύλλου προστασίας για να εκτυπώσετε τις επιλεγμένες
φωτογραφίες

Εκτύπωση μέσω DPOF Εκτύπωση φωτογραφιών απευθείας από μια κάρτα μνήμης
Σημείωση: Αυτή η επιλογή μενού εμφανίζεται μόνο εάν υπάρχει έγκυρο
αρχείο DPOF στην κάρτα μνήμης.

Εκτύπωση όλων Εκτύπωση όλων των φωτογραφιών στην κάρτα μνήμης χρησιμοποιώντας
τις διαθέσιμες επιλογές μεγέθους χαρτιού.
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Πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό

Χρήση του λογισμικού του εκτυπωτή

Χρησιμοποιήστε αυτό το λογισμικό Ενέργεια

Στούντιο επεξεργασίας εικόνων Άνοιγμα του στοιχείου που είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση μιας
εργασίας.

Κέντρο Όλα σε Ένα Προεπισκόπηση, σάρωση, αντιγραφή, εκτύπωση ή αποστολή
εικόνων με fax.

Κέντρο υποστήριξης Εύρεση πληροφοριών αντιμετώπισης προβλημάτων, συντήρησης και
παραγγελίας κασετών.

Ιδιότητες εκτύπωσης Επιλογή των καλύτερων ρυθμίσεων εκτύπωσης για το έγγραφο που
εκτυπώνετε.

Πρόγραμμα επεξεργασίας φωτογραφιών Επεξεργασία φωτογραφιών και γραφικών.

Πρόγραμμα γρήγορης μεταφοράς εικόνων Μεταφορά ψηφιακών φωτογραφιών από μια κάρτα μνήμης ή μέσω
ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής με δυνατότητα PictBridge σε
υπολογιστή.

Η γραμμή εργαλείων web Δημιουργία εκδόσεων ενεργής σελίδας web που να είναι κατάλληλες
για εκτύπωση.

Χρήση των κουμπιών του Στούντιο επεξεργασίας εικόνων
Τα κουμπιά του Στούντιο επεξεργασίας εικόνων πραγματοποιούν σύνδεση στο λογισμικό και σε πληροφορίες, οι
οποίες σας βοηθούν στις παρακάτω εργασίες:

• Εκτύπωση, περιήγηση ή κοινή χρήση φωτογραφιών
• Χρήση φωτογραφιών από κάρτα μνήμης
• Εκτύπωση σελίδας άλμπουμ
• Σάρωση και επεξεργασία κειμένου με χρήση OCR
• Σάρωση, αντιγραφή ή αποστολή/λήψη fax
• Εύρεση της τοποθεσίας μας στο Web
• Εύρεση συμβουλών σχετικά με τη χρήση του λογισμικού
• Εύρεση πληροφοριών σχετικά με τη συντήρηση και την αντιμετώπιση προβλημάτων

Για να ανοίξετε το Στούντιο επεξεργασίας εικόνων, χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:

Μέθοδος 1 Μέθοδος 2

Από την επιφάνεια εργασίας, κάντε διπλό κλικ στο
εικονίδιο Στούντιο επεξεργασίας εικόνων.

1 Επιλέξτε Έναρξη  Προγράμματα ή Όλα τα
προγράμματα  Lexmark 3400 Series.

2 Επιλέξτε Στούντιο επεξεργασίας εικόνων.
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Κάντε κλικ στο κουμπί "Στούντιο επεξεργασίας εικόνων" για την εργασία που θέλετε να ολοκληρώσετε.

Κάντε κλικ στο κουμπί Ενέργεια Λεπτομέρειες

Εκτύπωση φωτογραφιών Εκτύπωση φωτογραφιών σε κανονικά μεγέθη
από αποθηκευμένες εικόνες στον υπολογιστή.

Κοινή χρήση φωτογραφιών Αποστολή εικόνων ή φωτογραφιών που είναι
αποθηκευμένες στον υπολογιστή μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Χρήση φωτογραφιών από την
κάρτα μνήμης

Αποθήκευση ή εκτύπωση φωτογραφιών από
την εγκατεστημένη κάρτα μνήμης.

Αναζήτηση φωτογραφιών Προβολή φωτογραφιών που είναι αποθηκευ-
μένες στον υπολογιστή.

Εκτύπωση σελίδας άλμπουμ Εκτύπωση σελίδας άλμπουμ ή λευκώματος με
διάφορα μεγέθη φωτογραφιών.

Σάρωση & επεξεργασία κειμένου
(OCR)

Χρησιμοποιήστε την Οπτική αναγνώριση
χαρακτήρων (OCR) για σάρωση εγγράφου σε
πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου ώστε να
έχετε τη δυνατότητα επεξεργασίας του
κειμένου.

Σάρωση Σαρώστε ένα έγγραφο ή μια φωτογραφία.

Αντιγραφή • Αντιγράψτε φωτογραφίες ή έγγραφα.
• Μεγεθύνετε, σμικρύνετε ή αλλάξτε άλλα
χαρακτηριστικά πριν από την εκτύπωση.

Fax Αποστολή μέσω fax εγγράφου ή εικόνας που
έχετε αποθηκεύσει στον υπολογιστή.

Πρόσβαση στο Web Επισκεφθείτε την τοποθεσία μας στο Web.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις δυνατότητες αυτού του λογισμικού.
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Κάντε κλικ στο κουμπί Ενέργεια Λεπτομέρειες

Βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη συντήρηση και την αντιμετώπιση προβλημάτων
και εργαλεία για τη σωστή λειτουργία του εκτυπωτή.

Χρήση του Κέντρου Όλα σε Ένα
Άνοιγμα του Κέντρου Όλα σε Ένα.

Χρησιμοποιήστε το λογισμικό "Κέντρο Όλα σε Ένα" για σάρωση, αντιγραφή και αποστολή/λήψη εγγράφων μέσω
fax.

Για να ανοίξετε το Κέντρο Όλα σε Ένα, χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:

Μέθοδος 1 Μέθοδος 2

Από την επιφάνεια εργασίας, κάντε διπλό κλικ στο
εικονίδιο Στούντιο επεξεργασίας εικόνων και, στη
συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Σάρωση  ή
Αντιγραφή.

1 Επιλέξτε Έναρξη  Προγράμματα ή Όλα τα
προγράμματα  Lexmark 3400 Series.

2 Επιλέξτε Κέντρο Όλα σε Ένα.

Χρήση της καρτέλας "Σάρωση & Αντιγραφή"

Από αυτή την ενότητα Μπορείτε:

Σάρωση • Να επιλέξετε ένα πρόγραμμα για να στείλετε μια σαρωμένη
εικόνα.

• Να επιλέξετε τον τύπο της εικόνας που πρόκειται να σαρώσετε.
• Να επιλέξετε την ποιότητα σάρωσης.

Σημείωση: Επιλέξτε Προβολή περισσότερων ρυθμίσεων
σάρωσης για να δείτε όλες τις ρυθμίσεις.
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Από αυτή την ενότητα Μπορείτε:

Αντιγραφή • Να επιλέξετε τον αριθμό και το χρώμα των αντιγράφων.
• Να επιλέξετε μια ρύθμιση ποιότητας για τα αντίγραφα.
• Να επιλέξετε μέγεθος κενής σελίδας.
• Να επιλέξετε το μέγεθος του πρωτότυπου εγγράφου.
• Να επιλέξετε πιο φωτεινή ή πιο σκούρα εκτύπωση των
αντιγράφων.

• Να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε τα αντίγραφα.
Σημείωση: Επιλέξτε Προβολή σύνθετων ρυθμίσεων αντιγραφής
για να δείτε όλες τις ρυθμίσεις.

Δημιουργικές εργασίες • Εκτύπωση
– Να επαναλάβετε μια εικόνα στην ίδια σελίδα.
– Να κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση μιας εικόνας.
– Να εκτυπώσετε εικόνα ως πολυσέλιδη αφίσα.

• Κοινή χρήση
– Να αποστείλετε μια εικόνα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
– Να αποστείλετε fax μέσω του modem του υπολογιστή.

• Αποθήκευση
– Να αποθηκεύσετε μια εικόνα στον υπολογιστή σας.
– Να χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία MagiChop για την

αποθήκευση πολλών φωτογραφιών.
• Επεξεργασία

– Να επεξεργαστείτε κείμενο που εντοπίστηκε σε σαρωμένο
έγγραφο (OCR).

– Να τροποποιήσετε μια εικόνα με ένα πρόγραμμα επεξερ-
γασίας φωτογραφιών.

Προεπισκόπηση • Να επιλέξετε από την προεπισκόπηση της εικόνας μια περιοχή
για σάρωση ή αντιγραφή.

• Να δείτε μια εικόνα όπως θα εκτυπωθεί ή θα αντιγραφεί.

Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την καρτέλα "Σάρωση & Αντιγραφή", επιλέξτε Βοήθεια στο
επάνω κεντρικό σημείο της οθόνης.

Χρήση της καρτέλας "Αποθηκευμένες εικόνες"
Χρησιμοποιήστε την καρτέλα "Αποθηκευμένες εικόνες" για να πραγματοποιήσετε εργασίες με εικόνες
αποθηκευμένες στον υπολογιστή.

Από αυτή την ενότητα Μπορείτε:

Προεπισκόπηση • Να εμφανίσετε ή να δημιουργήσετε φακέλους.
• Να κάνετε προεπισκόπηση και να επιλέξετε εικόνες.
• Να μετονομάσετε, να διαγράψετε ή να επεξεργαστείτε επιλεγμένες εικόνες.

Άνοιγμα με Να επιλέξετε τη θέση στην οποία θα στείλετε τις αποθηκευμένες εικόνες.

Εκτυπώσεις φωτογραφιών Να επιλέξετε Επόμενο για να εκτυπώσετε επιλεγμένες φωτογραφίες στο
πρόγραμμα γρήγορης μεταφοράς εικόνων.
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Από αυτή την ενότητα Μπορείτε:

Δημιουργικές εργασίες • Εκτύπωση
– Να κάνετε εκτύπωση σελίδας άλμπουμ με διάφορα μεγέθη

φωτογραφιών.
– Να κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση μιας εικόνας.
– Να εκτυπώσετε μια εικόνα ως πολυσέλιδη αφίσα.

• Κοινή χρήση
– Να αποστείλετε μια εικόνα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
– Να αποστείλετε fax μέσω του modem του υπολογιστή.

• Επεξεργασία
– Να επεξεργαστείτε κείμενο που εντοπίστηκε σε σαρωμένο έγγραφο

(OCR).
– Να τροποποιήσετε μια εικόνα με ένα πρόγραμμα επεξεργασίας

φωτογραφιών.

Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την καρτέλα "Αποθηκευμένες εικόνες", επιλέξτε Βοήθεια στο
επάνω τμήμα της οθόνης, στο κέντρο.

Χρήση της σύνδεσης “Συντήρηση/Αντιμετώπιση προβλημάτων”
Η σύνδεση “Συντήρηση/Αντιμετώπιση προβλημάτων” επιτρέπει την άμεση πρόσβαση στο Κέντρο υποστήριξης.

1 Επιλέξτε Έναρξη  Προγράμματα ή Όλα τα προγράμματα   Lexmark 3400 Series.

2 Επιλέξτε Κέντρο Όλα σε Ένα.

3 Επιλέξτε Συντήρηση/Αντιμετώπιση προβλημάτων.

4 Επιλέξτε από τα παρακάτω θέματα:
• Συντήρηση ή επίλυση προβλημάτων ποιότητας
• Αντιμετώπιση προβλημάτων
• Κατάσταση συσκευής και στάθμη μελανιού
• Περισσότερες ιδέες εκτύπωσης και πληροφορίες
• Πληροφορίες επικοινωνίας
• Σύνθετες ρυθμίσεις
• Προβολή πληροφοριών σχετικά με την έκδοση του λογισμικού και τα πνευματικά δικαιώματα.

Χρήση του Κέντρου υποστήριξης
Το Κέντρο υποστήριξης παρέχει βοήθεια, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του εκτυπωτή και τη
στάθμη μελανιού.

Για να ανοίξετε το Κέντρο υποστήριξης, χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:

Μέθοδος 1 Μέθοδος 2

Από την επιφάνεια εργασίας, κάντε διπλό κλικ στο
εικονίδιο Στούντιο επεξεργασίας εικόνων και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί Συντήρηση/Αντιμε-
τώπιση προβλημάτων.

1 Επιλέξτε Έναρξη  Προγράμματα ή Όλα τα
προγράμματα  Lexmark 3400 Series.

2 Επιλέξτε Κέντρο υποστήριξης.
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Το Κέντρο υποστήριξης αποτελείται από έξι καρτέλες:

Από την καρτέλα Μπορείτε:

Κατάσταση εκτυπωτή (Κύριο παράθυρο
διαλόγου)

• Να δείτε την κατάσταση του εκτυπωτή. Για παράδειγμα, ενώ
εκτυπώνετε, η κατάσταση του εκτυπωτή είναι Απασχολημένος-
Εκτύπωση σε εξέλιξη.

• Να προβάλετε τη στάθμη μελανιού της κασέτας εκτύπωσης.

Πώς μπορείτε να Να μάθετε πώς να πραγματοποιήσετε τα εξής:
• Εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή και αποστολή/λήψη fax.
• Εύρεση και αλλαγή ρυθμίσεων
• Χρήση βασικών λειτουργιών
• Εκτύπωση εργασιών όπως banner, φωτογραφίες, φάκελοι,
κάρτες, σιδερότυπα και διαφάνειες

• Εύρεση του ηλεκτρονικού οδηγού για περισσότερες πληρο-
φορίες.

Αντιμετώπιση προβλημάτων • Να λάβετε συμβουλές για την τρέχουσα κατάσταση.
• Να επιλύσετε προβλήματα του εκτυπωτή.

Συντήρηση • Να τοποθετήσετε μια κασέτα εκτύπωσης.
Σημείωση: Περιμένετε να ολοκληρωθεί η σάρωση για να τοποθε-
τήσετε νέα κασέτα εκτύπωσης.

• Να προβάλετε επιλογές αγοράς για νέα κασέτα.
• Να εκτυπώσετε μια δοκιμαστική σελίδα.
• Να εκτελέσετε καθαρισμό για διόρθωση των οριζόντιων
γραμμών.

• Να εκτελέσετε στοίχιση για διόρθωση των θολών άκρων.
• Να αντιμετωπίσετε άλλα προβλήματα μελανιού.

Πληροφορίες επικοινωνίας Να λάβετε πληροφορίες επικοινωνίας με τη Lexmark μέσω
τηλεφώνου ή μέσω Web.

Σύνθετες ρυθμίσεις • Να αλλάξετε την εμφάνιση του παραθύρου "Κατάσταση
εκτύπωσης".

• Να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη φωνητική
ειδοποίηση.

• Να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης σε δίκτυο.
• Να μας ενημερώσετε σχετικά με το πώς χρησιμοποιείτε τον
εκτυπωτή.

• Να λάβετε πληροφορίες σχετικά με την έκδοση του λογισμικού.

Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες, επιλέξτε Βοήθεια στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης.
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Χρήση των Ιδιοτήτων εκτύπωσης
Άνοιγμα “Ιδιοτήτων εκτύπωσης”
Οι “Ιδιότητες εκτύπωσης” είναι το λογισμικό που ελέγχει τη λειτουργία εκτύπωσης όταν ο εκτυπωτής είναι
συνδεδεμένος σε υπολογιστή. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στις “Ιδιότητες εκτύπωσης” ανάλογα με τον τύπο
της εργασίας που θέλετε να πραγματοποιήσετε. Μπορείτε να ανοίξετε τις "Ιδιότητες εκτύπωσης" σχεδόν από
οποιοδήποτε πρόγραμμα:

1 Έχοντας ανοιχτό ένα έγγραφο, επιλέξτε Αρχείο  Εκτύπωση.

2 Από το παράθυρο διαλόγου “Εκτύπωση”, επιλέξτε Ιδιότητες, Προτιμήσεις, Επιλογές ή Ρύθμιση
παραμέτρων.

Χρήση του μενού "Αποθήκευση ρυθμίσεων"
Από το μενού "Αποθήκευση ρυθμίσεων", μπορείτε να ονομάσετε και να αποθηκεύσετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις
Ιδιοτήτων εκτύπωσης για μελλοντική χρήση. Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι πέντε προσαρμοσμένες ρυθμίσεις.

Χρήση του μενού "Θέλω να"
Το μενού "Θέλω να" περιέχει διάφορους οδηγούς εργασιών (εκτύπωση φωτογραφιών, φακέλων, banner, αφισών,
ή εκτύπωση διπλής όψης) που σας βοηθούν να επιλέξετε τις σωστές ρυθμίσεις εκτύπωσης για το έργο σας.

Χρήση του μενού "Επιλογές"
Χρησιμοποιήστε το μενού "Επιλογές" για να κάνετε αλλαγές στις ρυθμίσεις Επιλογών Ποιότητας, Διάταξης και
Κατάστασης Εκτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις ρυθμίσεις, ανοίξτε το παράθυρο
διαλόγου από το μενού και κάντε κλικ στο κουμπί Βοήθεια από το παράθυρο διαλόγου.

Το μενού "Επιλογές" σας παρέχει επίσης απευθείας συνδέσεις με διαφορετικά τμήματα του Κέντρου υποστήριξης,
καθώς και πληροφορίες σχετικά με την έκδοση του λογισμικού.
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Χρήση της καρτέλας "Ιδιότητες εκτύπωσης"
Όλες οι ρυθμίσεις εκτύπωσης βρίσκονται στις τρεις κύριες καρτέλες του λογισμικού Ιδιότητες εκτύπωσης: Ποιότητα/
Αντίγραφα, Ρύθμιση χαρτιού και Διάταξη εκτύπωσης.

Καρτέλα Επιλογές

Ποιότητα/Αντίγραφα • Επιλέξτε μια ρύθμιση για την Ποιότητα/Ταχύτητα.
• Επιλέξτε τύπο χαρτιού.
• Προσαρμόστε τον τρόπο εκτύπωσης διάφορων αντιγράφων μιας
μεμονωμένης εργασίας εκτύπωσης με τον εκτυπωτή: με συρραφή ή
κανονική.

• Επιλέξτε "Αυτόματη ρύθμιση ευκρίνειας εικόνας".
• Επιλέξετε εκτύπωση της τελευταίας σελίδας πρώτα.

Ρύθμιση χαρτιού • Καθορίστε το μέγεθος χαρτιού που έχει τοποθετηθεί.
• Επιλέξτε τον προσανατολισμό του εγγράφου στην εκτυπωμένη σελίδα:
κατακόρυφος ή οριζόντιος.

Διάταξη εκτύπωσης • Επιλέξτε τη διάταξη εκτύπωσης.
• Επιλέξτε εκτύπωση και στις δύο πλευρές του χαρτιού και προτίμηση
εκτύπωσης διπλής όψης.

Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις ρυθμίσεις, κάντε δεξί κλικ σε μια ρύθμιση της οθόνης
και, στη συνέχεια, επιλέξτε Τι είναι αυτό;

Χρήση του Προγράμματος επεξεργασίας φωτογραφιών
Χρησιμοποιήστε το Πρόγραμμα επεξεργασίας φωτογραφιών για να επεξεργαστείτε γραφικά ή φωτογραφίες.

1 Επιλέξτε Έναρξη  Προγράμματα ή Όλα τα προγράμματα   Lexmark 3400 Series.

2 Επιλέξτε Πρόγραμμα επεξεργασίας φωτογραφιών.

3 Επιλέξτε Αρχείο Άνοιγμα για να επιλέξετε την εικόνα που θέλετε να επεξεργαστείτε.

4 Επεξεργαστείτε την εικόνα με τα διαθέσιμα εργαλεία.

Σημειώσεις:

• Μπορείτε να επεξεργαστείτε μία μόνο εικόνα κάθε φορά.
• Μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω στο εργαλείο για να εμφανιστεί η περιγραφή του.
• Για να αναιρέσετε ή να επαναλάβετε τις αλλαγές, επιλέξτε το αντίστοιχο βέλος που βρίσκεται δίπλα στο
κουμπί Αναίρεση στο πάνω μέρος της οθόνης. Μπορείτε να αντιστρέψετε πολλές αλλαγές.

5 Επιλέξτε Αρχείο Αποθήκευση ως.

6 Εισαγάγετε όνομα και τύπο αρχείου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκευση.
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Από την ενότητα Μπορείτε:

Γρήγορες επιδιορθώσεις • Να αφαιρέσετε το φαινόμενο κόκκινων ματιών που προκαλείται από την
αντανάκλαση του φωτός.

• Να πραγματοποιήσετε διόρθωση της φωτογραφίας με ένα κλικ.
• Να δημιουργήσετε χρωματικά εφέ στην εικόνα χρησιμοποιώντας τους
τόνους αντικέ ή σέπια.

• Να περικόψετε την εικόνα.
• Να περιστρέψετε την εικόνα.
• Να αναστρέψετε την εικόνα.

Προσαρμογή εικόνας • Να ρυθμίσετε το βάθος χρώματος.
• Να ρυθμίσετε την ισορροπία χρωμάτων.
• Να δημιουργήσετε χρωματικά εφέ στην εικόνα.
• Να ρυθμίσετε την Φωτεινότητα/Αντίθεση.
• Να ρυθμίσετε το θάμπωμα των εικόνων σας.
• Να ρυθμίσετε το βαθμό ευκρίνειας των εικόνων σας.
• Να πραγματοποιήσετε απαλοιφή κουκκίδων (θάμπωμα) της εικόνας για
να αφαιρέσετε τη σκόνη και τις γρατσουνιές.

• Να ρυθμίσετε το επίπεδο έκθεσης.
• Να εξισορροπήσετε τις ομάδες χρωμάτων.

Μέγεθος εικόνας • Να αλλάξετε τις μονάδες μέτρησης.
• Να αλλάξετε το μέγεθος της εικόνας.
• Να περικόψετε την εικόνα.

Εργαλεία σχεδίασης • Να επιλέξετε μια περιοχή περιβάλλοντάς την με ένα πλαίσιο. Χρησιμο-
ποιήστε το για να τοποθετήσετε πλαίσια κειμένου και για την αποκοπή και
αντιγραφή περιοχών.

• Να προσθέσετε κείμενο.
• Να χρωματίσετε τα pixel.
• Να ζωγραφίσετε με ένα εργαλείο ζωγραφικής.
• Να ζωγραφίσετε με ένα εργαλείο σχεδίασης γραμμών.
• Να διαγράψετε περιοχές.
• Να ζωγραφίσετε περιοχές με ένα πινέλο.
• Να επιλέξετε χρώμα χρησιμοποιώντας το σταγονόμετρο.

Χρήση της γραμμής εργαλείων web
Η γραμμή εργαλείων web της Lexmark σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργείτε σελίδες web κατάλληλες για
εκτύπωση.

Σημείωση: Γίνεται αυτόματη εκκίνηση της γραμμής εργαλείων web της Lexmark όταν πραγματοποιείτε αναζήτηση
στο web με την εφαρμογή Microsoft Windows Internet Explorer, έκδοση 5.5 ή μεταγενέστερη.
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Κάντε κλικ στο κουμπί Ενέργεια

• Ενεργοποίηση των επιλογών Διαμόρφωσης σελίδας.
• Ενεργοποίηση του μενού "Επιλογές" για να προσαρμόσετε την εμφάνιση της
γραμμής εργαλείων ή για να επιλέξετε κάποια διαφορετική ρύθμιση για την
εκτύπωση φωτογραφιών.

• Πρόσβαση σε συνδέσεις στην τοποθεσία web της Lexmark.
• Πρόσβαση στη Βοήθεια για λήψη πρόσθετων πληροφοριών.
• Κατάργηση της εγκατάστασης της γραμμής εργαλείων web.

Κανονική Εκτύπωση ολόκληρης σελίδας web σε κανονική ποιότητα εκτύπωσης.

Γρήγορη Εκτύπωση ολόκληρης σελίδας web σε πρόχειρη ποιότητα εκτύπωσης.

Μόνο κείμενο Εκτύπωση μόνο του κειμένου μιας σελίδας web.

Φωτογραφία Εκτύπωση μόνο των φωτογραφιών ή των εικόνων που περιλαμβάνονται σε
σελίδα web.
Σημείωση: Ο αριθμός των φωτογραφιών ή εικόνων που μπορείτε να εκτυπώσετε
εμφανίζεται δίπλα στην επιλογή "Φωτογραφίες".

Προεπισκόπηση Προεπισκόπηση μιας σελίδας web πριν την εκτύπωση.

Χρήση του Προγράμματος γρήγορης μεταφοράς εικόνων
Χρησιμοποιήστε το Πρόγραμμα γρήγορης μεταφοράς εικόνων για να αποθηκεύσετε ή να εκτυπώσετε φωτογραφίες
από την κάρτα μνήμης της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής.

Για να ανοίξετε το Πρόγραμμα γρήγορης μεταφοράς εικόνων, τοποθετήστε μια κάρτα ψηφιακής φωτογραφικής
μηχανής στον εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Τοποθέτηση κάρτας μνήμης” στη σελίδα 41.
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Με το Πρόγραμμα γρήγορης μεταφοράς εικόνων, μπορείτε να κάνετε τα εξής:
• Εκτύπωση φωτογραφιών με τη χρήση υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Εκτύπωση
φωτογραφιών που είναι αποθηκευμένες σε κάρτα μνήμης με τη χρήση του προγράμματος γρήγορης μεταφοράς
εικόνων” στη σελίδα 44.

• Αποθήκευση φωτογραφιών από κάρτα μνήμης στον υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε
“Μεταφορά ψηφιακών φωτογραφιών σε υπολογιστή” στη σελίδα 42.
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Τοποθέτηση χαρτιού και πρωτότυπων
εγγράφων

Τοποθέτηση χαρτιού
1 Βεβαιωθείτε ότι:

• Χρησιμοποιείτε χαρτί που έχει σχεδιαστεί για χρήση με εκτυπωτές inkjet
• Εάν χρησιμοποιείτε φωτογραφικό, γυαλιστερό ή βαρύ ματ χαρτί, να το τοποθετείτε με τη γυαλιστερή ή την
εκτυπώσιμη πλευρά στραμμένη προς το μέρος σας. (Εάν δεν είστε βέβαιοι ποια είναι η εκτυπώσιμη πλευρά,
ανατρέξτε στις οδηγίες που συνοδεύουν το χαρτί.)

• Το χαρτί δεν είναι χρησιμοποιημένο ή κατεστραμμένο
• Διαβάσατε τις οδηγίες που συνόδευαν το χαρτί, εάν χρησιμοποιείτε χαρτί ειδικού τύπου.
• Δεν σπρώχνετε χαρτί στον εκτυπωτή με δύναμη.

2 Πριν τοποθετήσετε χαρτί για πρώτη φορά, πιέστε και σύρετε τον οδηγό χαρτιού μέχρι να ακουμπήσει στην
αριστερή άκρη του στηρίγματος χαρτιού.

3 Τοποθετήστε το χαρτί κατακόρυφα, ώστε να εφάπτεται στη δεξιά πλευρά του στηρίγματος χαρτιού.

4 Ρυθμίστε τον οδηγό χαρτιού, ώστε να εφάπτεται στην αριστερή πλευρά του χαρτιού.

Σημείωση: Για να αποφύγετε εμπλοκές χαρτιού, βεβαιωθείτε ότι το χαρτί δεν λυγίζει όταν ρυθμίζετε τον οδηγό
χαρτιού.

Τοποθέτηση διαφόρων τύπων χαρτιού

Τοποθετήστε μέχρι και Βεβαιωθείτε ότι

100 φύλλα απλού χαρτιού • Το χαρτί έχει σχεδιαστεί για χρήση με εκτυπωτές inkjet.
• Τοποθετείτε το χαρτί έτσι ώστε να εφάπτεται στη δεξιά πλευρά του
στηρίγματος χαρτιού.

• Ο οδηγός χαρτιού εφάπτεται στην αριστερή πλευρά του χαρτιού.
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Τοποθετήστε μέχρι και Βεβαιωθείτε ότι

100 φύλλα βαρύ ματ χαρτί
25 φύλλα φωτογραφικού χαρτιού
25 φύλλα γυαλιστερού χαρτιού

• Η γυαλιστερή πλευρά ή η εκτυπώσιμη πλευρά είναι στραμμένη προς
το μέρος σας. (Εάν δεν είστε βέβαιοι ποια είναι η εκτυπώσιμη
πλευρά, ανατρέξτε στις οδηγίες που συνοδεύουν το χαρτί.)

• Τοποθετείτε το χαρτί έτσι ώστε να εφάπτεται στη δεξιά πλευρά του
στηρίγματος χαρτιού.

• Ο οδηγός χαρτιού εφάπτεται στο αριστερό άκρο του χαρτιού.
Σημείωση: Οι φωτογραφίες χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να
στεγνώσουν. Απομακρύνετε κάθε φωτογραφία καθώς βγαίνει και
αφήστε τη να στεγνώσει, προκειμένου να αποφύγετε τη δημιουργία
κηλίδων μελανιού.

10 σιδερότυπα • Ακολουθείτε τις οδηγίες τοποθέτησης που συνόδευαν τα
σιδερότυπα.

• Η πλευρά εκτύπωσης των σιδερότυπων είναι στραμμένη προς το
μέρος σας.

• Τοποθετείτε τις διαφάνειες έτσι ώστε να εφάπτονται στη δεξιά
πλευρά του στηρίγματος χαρτιού.

• Ο οδηγός χαρτιού εφάπτεται στην αριστερή πλευρά των σιδερό-
τυπων.

Σημείωση: Για βέλτιστα αποτελέσματα, τοποθετήστε τα σιδερότυπα ένα
κάθε φορά.

25 ευχετήριες κάρτες
25 κάρτες ευρετηρίου
25 κάρτες φωτογραφιών
25 ταχυδρομικές κάρτες

• Η πλευρά εκτύπωσης των καρτών είναι στραμμένη προς το μέρος
σας.

• Τοποθετείτε τις κάρτες έτσι ώστε να εφάπτονται στη δεξιά πλευρά
του στηρίγματος χαρτιού.

• Ο οδηγός χαρτιού εφάπτεται στην αριστερή πλευρά των καρτών.

Σημείωση: Οι φωτογραφικές κάρτες χρειάζονται περισσότερο χρόνο για
να στεγνώσουν. Απομακρύνετε κάθε φωτογραφική κάρτα καθώς βγαίνει
και αφήστε τη να στεγνώσει, προκειμένου να αποφύγετε τη δημιουργία
κηλίδων μελανιού.
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Τοποθετήστε μέχρι και Βεβαιωθείτε ότι

10 φακέλους • Η πλευρά των φακέλων που θα εκτυπωθούν είναι στραμμένη προς
το μέρος σας.

• Η θέση του γραμματοσήμου είναι στην επάνω αριστερή γωνία.
• Οι φάκελοι έχουν σχεδιαστεί για χρήση με εκτυπωτές inkjet.
• Τοποθετείτε τους φακέλους έτσι ώστε να εφάπτονται στη δεξιά
πλευρά του στηρίγματος χαρτιού.

• Ο οδηγός χαρτιού εφάπτεται στην αριστερή πλευρά των φακέλων.
Προειδοποίηση: Μην χρησιμοποιείτε φακέλους με μεταλλικούς συνδε-
τήρες, σπάγκους ή μεταλλικά ελάσματα.

Σημειώσεις:

– Μην τοποθετείτε φακέλους με οπές, διατρήσεις, ειδικά άκρα
αποκοπής ή ανάγλυφους.

– Μην χρησιμοποιείτε φακέλους που διαθέτουν ανοικτές επιφάνειες
που φέρουν κολλητική ουσία.

– Οι φάκελοι απαιτούν περισσότερο χρόνο για να στεγνώσουν.
Απομακρύνετε κάθε φάκελο καθώς βγαίνει και αφήστε τον να
στεγνώσει, προκειμένου να αποφύγετε τη δημιουργία κηλίδων
μελανιού.

25 φύλλα ετικετών • Η πλευρά των ετικετών που θα εκτυπωθεί είναι στραμμένη προς το
μέρος σας.

• Το πάνω μέρος των ετικετών μπαίνει πρώτο στον εκτυπωτή.
• Η κολλητική ουσία που φέρουν οι ετικέτες δεν εκτείνεται πάνω από

1 χιλ. από την άκρη της ετικέτας.
• Χρησιμοποιείτε φύλλα ετικετών από τα οποία δεν λείπουν ετικέτες.
Τα φύλλα από τα οποία λείπουν ετικέτες (με εκτεθειμένες περιοχές
λόγω των ετικετών που λείπουν) μπορεί να κάνουν τις ετικέτες να
ξεκολλήσουν κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης, γεγονός που θα έχει
ως αποτέλεσμα την εμπλοκή του χαρτιού.

• Τοποθετείτε τις ετικέτες έτσι ώστε να εφάπτονται στη δεξιά πλευρά
του στηρίγματος χαρτιού.

• Ο οδηγός χαρτιού εφάπτεται στην αριστερή πλευρά των ετικετών.
Σημείωση: Οι ετικέτες απαιτούν περισσότερο χρόνο για να στεγνώσουν.
Απομακρύνετε κάθε ετικέτα καθώς βγαίνει και αφήστε τη να στεγνώσει,
προκειμένου να αποφύγετε τη δημιουργία κηλίδων μελανιού.
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Τοποθετήστε μέχρι και Βεβαιωθείτε ότι

50 διαφάνειες • Η τραχιά πλευρά των διαφανειών είναι στραμμένη προς το μέρος
σας.

• Εάν οι διαφάνειες διαθέτουν αφαιρούμενη ταινία, κάθε ταινία είναι
στραμμένη με αντίθετη φορά από εσάς και προς τα κάτω, δηλαδή
προς τον εκτυπωτή.

• Τοποθετείτε τις διαφάνειες έτσι ώστε να εφάπτονται στη δεξιά
πλευρά του στηρίγματος χαρτιού.

• Ο οδηγός χαρτιού εφάπτεται στην αριστερή πλευρά των διαφανειών.

Σημειώσεις:

• Διαφάνειες που διαθέτουν υποστήριξη από χαρτόνι στο πίσω μέρος
δεν συνιστώνται.

• Οι διαφάνειες απαιτούν περισσότερο χρόνο για να στεγνώσουν.
Απομακρύνετε κάθε διαφάνεια καθώς βγαίνει και αφήστε τη να
στεγνώσει, προκειμένου να αποφύγετε τη δημιουργία κηλίδων
μελανιού.

100 φύλλα χαρτιού μη τυποποιημένου
μεγέθους

• Η πλευρά του χαρτιού που θα εκτυπωθεί είναι στραμμένη προς το
μέρος σας.

• Το μέγεθος του χαρτιού κυμαίνεται μεταξύ των ακολούθων
διαστάσεων:
Πλάτος:
– 76–216 χιλ.
– 3,0–216 ίντσες

Μήκος:
– 127–432 χιλ.
– 5,0–17,0 ίντσες

• Τοποθετείτε το χαρτί έτσι ώστε να εφάπτεται στη δεξιά πλευρά του
στηρίγματος χαρτιού.

• Ο οδηγός χαρτιού εφάπτεται στο αριστερό άκρο του χαρτιού.
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Τοποθετήστε μέχρι και Βεβαιωθείτε ότι

20 σελίδες χαρτιού banner

• Απομακρύνετε όλο το χαρτί από το στήριγμα χαρτιού πριν τοποθε-
τήσετε το χαρτί banner.

• Κόβετε μόνο τον αριθμό σελίδων που είναι απαραίτητες για την
εκτύπωση του banner.

• Τοποθετείτε την απαιτούμενη στοίβα χαρτιού banner στο επάνω
κάλυμμα.

• Τοποθετείτε πρώτα το μπροστινό άκρο του χαρτιού banner στον
εκτυπωτή.

• Τοποθετείτε το χαρτί έτσι ώστε να εφάπτεται στη δεξιά πλευρά του
στηρίγματος χαρτιού.

• Ο οδηγός χαρτιού εφάπτεται στο αριστερό άκρο του χαρτιού.
• Έχετε επιλέξει το σωστό μέγεθος χαρτιού για banner από τις

"Ιδιότητες εκτύπωσης". Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε
“Χρήση των Ιδιοτήτων εκτύπωσης” στη σελίδα 25.

Τοποθέτηση πρωτότυπων εγγράφων στη γυάλινη επιφάνεια του
σαρωτή

Μπορείτε να αντιγράψετε, να σαρώσετε και να εκτυπώσετε φωτογραφίες, έγγραφα κειμένου, άρθρα περιοδικών,
εφημερίδες και άλλα σχετικά έγγραφα. Μπορείτε ακόμα να σαρώσετε ένα έγγραφο για αποστολή με fax.

1 Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.

2 Ανοίξτε το επάνω κάλυμμα.
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3 Τοποθετήστε το πρωτότυπο έγγραφο με την πρόσοψη στραμμένη προς τη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή στην
κάτω δεξιά γωνία.

4 Κλείστε το επάνω κάλυμμα για να αποφύγετε την εμφάνιση σκουρόχρωμου περιγράμματος στη σαρωμένη
εικόνα.
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Εκτύπωση

Αλλαγή του τύπου χαρτιού
Εάν εκτυπώνετε χρησιμοποιώντας χαρτί ειδικού τύπου, όπως φωτογραφικό χαρτί, κάρτες, φακέλους, διαφάνειες ή
σιδερότυπα, πρέπει να αλλάξετε τη ρύθμιση τύπου χαρτιού από το πλαίσιο διαλόγου "Εκτύπωση".

1 Τοποθετήστε χαρτί.

2 Έχοντας ανοιχτό ένα έγγραφο, επιλέξτε Αρχείο  Εκτύπωση.

3 Από το πλαίσιο διαλόγου "Εκτύπωση", επιλέξτε Ιδιότητες, Προτιμήσεις, Επιλογές ή Ρύθμιση παραμέτρων.

4 Από την ενότητα "Τύπος χαρτιού", επιλέξτε τον τύπο χαρτιού που ταιριάζει με τον τύπο χαρτιού που τοποθετείτε.

5 Επιλέξτε OK.

6 Επιλέξτε OK ή Εκτύπωση.

Εκτύπωση εγγράφου
1 Τοποθετήστε χαρτί.

2 Έχοντας ανοιχτό ένα έγγραφο, επιλέξτε Αρχείο  Εκτύπωση.

3 Επιλέξτε Ιδιότητες, Προτιμήσεις, Επιλογές ή Ρύθμιση παραμέτρων.

4 Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις.

5 Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

6 Κάντε κλικ στο κουμπί OK ή Εκτύπωση.

Εκτύπωση σελίδας web
Εκτύπωση σελίδων και φωτογραφιών από σελίδα web
1 Τοποθετήστε χαρτί.

2 Ενώ η σελίδα web είναι ανοιχτή, επιλέξτε Αρχείο Διαμόρφωση σελίδας.

Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου "Διαμόρφωση σελίδας".

3 Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης για τη σελίδα web.

4 Επιλέξτε OK.

5 Από τη γραμμή εργαλείων web, ενεργοποιήστε κάποια από τις παρακάτω ρυθμίσεις εκτύπωσης: Κανονική,
Γρήγορη ή Ασπρόμαυρη.

Εκτύπωση μόνο κειμένου από σελίδα web
1 Τοποθετήστε χαρτί.

2 Με τη σελίδα web ανοιχτή, επιλέξτε Αρχείο Διαμόρφωση σελίδας.

Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου της επιλογής "Διαμόρφωση σελίδας".

3 Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης για τη σελίδα web.
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4 Κάντε κλικ στο OK.

5 Στη γραμμή εργαλείων web, επιλέξτε Μόνο κείμενο.

Εκτύπωση φωτογραφιών ή εικόνων από σελίδα web
1 Τοποθετήστε χαρτί. Για βέλτιστα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε φωτογραφικό ή βαρύ ματ χαρτί με τη

γυαλιστερή πλευρά ή την εκτυπώσιμη πλευρά στραμμένη προς το μέρος σας. (Εάν δεν είστε βέβαιοι ποια είναι
η εκτυπώσιμη πλευρά, ανατρέξτε στις οδηγίες που συνοδεύουν το χαρτί.)

2 Ανοίξτε μια σελίδα web με την εφαρμογή Microsoft Internet Explorer 5.5 ή μεταγενέστερη.

Στη γραμμή εργαλείων web της Lexmark θα εμφανιστεί ο αριθμός των φωτογραφιών που μπορείτε να
εκτυπώσετε, δίπλα στην επιλογή "Φωτογραφίες".

3 Εάν δεν υπάρχει αριθμός δίπλα στην επιλογή "Φωτογραφίες":
α Στο αναπτυσσόμενο μενού που βρίσκεται στο λογότυπο της Lexmark, κάντε κλικ στο Επιλογές.
β Επιλέξτε την καρτέλα Σύνθετες ρυθμίσεις.
γ Αλλάξτε τη ρύθμιση του ελάχιστου μεγέθους φωτογραφίας σε χαμηλότερη τιμή.
δ Επιλέξτε OK.

Ο αριθμός των φωτογραφιών που μπορείτε να εκτυπώσετε εμφανίζεται δίπλα στην επιλογή "Φωτογραφίες".

4 Επιλέξτε Φωτογραφίες.

Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου γρήγορης μεταφοράς εικόνων.

5 Εάν θέλετε να εκτυπώσετε όλες τις φωτογραφίες ή τις εικόνες που διαθέτετε χρησιμοποιώντας τις ίδιες ρυθμίσεις,
επιλέξτε το μέγεθος που θέλετε, το μέγεθος κενής σελίδας στον εκτυπωτή και τον αριθμό αντιγράφων.

6 Εάν θέλετε να εκτυπώνετε μόνο μία φωτογραφία ή εικόνα τη φορά:
α Κάντε κλικ στις φωτογραφίες ή εικόνες που δεν θέλετε να εκτυπώσετε για να καταργήσετε την επιλογή τους.
β Για να πραγματοποιήσετε απλές αλλαγές:

1 Κάντε δεξί κλικ στη φωτογραφία ή εικόνα.
2 Επιλέξτε Επεξεργασία.
3 Κάντε τις επιλογές σας.
4 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
5 Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές που θέλετε να πραγματοποιήσετε, επιλέξτε Τέλος.
6 Επιλέξτε το μέγεθος που επιθυμείτε, το μέγεθος κενής σελίδας στον εκτυπωτή και τον αριθμό των

αντιγράφων.

7 Επιλέξτε Άμεση εκτύπωση.

Εκτύπωση καρτών
1 Τοποθετήστε ευχετήριες κάρτες, κάρτες ευρετηρίου ή ταχυδρομικές κάρτες.

2 Από την εφαρμογή λογισμικού που χρησιμοποιείτε, επιλέξτε Αρχείο  Εκτύπωση.

3 Επιλέξτε Ιδιότητες, Προτιμήσεις, Επιλογές ή Ρύθμιση παραμέτρων.
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4 Επιλέξτε μια ρύθμιση για την Ποιότητα/Ταχύτητα.

Επιλέξτε Φωτογραφία για φωτογραφίες και ευχετήριες κάρτες, και Κανονική ποιότητα για άλλους τύπους
καρτών.

5 Από την ενότητα "Τύπος χαρτιού", επιλέξτε Χρήση της επιλογής μου.

6 Από την αναπτυσσόμενη λίστα, επιλέξτε Δεσμίδα καρτών.

7 Επιλέξτε την καρτέλα Ρύθμιση χαρτιού.

8 Επιλέξτε Χαρτί.

9 Από τη λίστα με τα μεγέθη χαρτιού, επιλέξτε ένα μέγεθος καρτών.

10 Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

11 Κάντε κλικ στο κουμπί OK ή Εκτύπωση.

Σημειώσεις:

• Για να αποφύγετε τις εμπλοκές χαρτιού, μην τοποθετείτε τις κάρτες στον εκτυπωτή πιέζοντάς τις δυνατά.
• Για να αποφύγετε τις μουτζούρες, απομακρύνετε κάθε κάρτα καθώς εξέρχεται από τον εκτυπωτή και αφήστε τη
να στεγνώσει πριν την τοποθετήσετε σε στοίβα.

Εκτύπωση φακέλων
1 Τοποθετήστε τους φακέλους.

2 Από την εφαρμογή λογισμικού που χρησιμοποιείτε, επιλέξτε Αρχείο  Εκτύπωση.

3 Επιλέξτε Ιδιότητες, Προτιμήσεις, Επιλογές, ή Ρύθμιση παραμέτρων.

4 Από το μενού "Θέλω να", επιλέξτε Εκτύπωση σε φάκελο.

5 Από τη λίστα με τα μεγέθη φακέλων, επιλέξτε το μέγεθος των φακέλων που έχετε τοποθετήσει.

6 Επιλέξτε Κατακόρυφος ή Οριζόντιος προσανατολισμός.

Σημειώσεις:

• Οι περισσότεροι φάκελοι χρησιμοποιούν οριζόντιο προσανατολισμό.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τον ίδιο προσανατολισμό και στην εφαρμογή λογισμικού.

7 Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

8 Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

9 Κάντε κλικ στο κουμπί OK ή Εκτύπωση.

Εκτύπωση διαφανειών
1 Τοποθετήστε τις διαφάνειες.

2 Έχοντας ανοιχτό ένα έγγραφο, επιλέξτε Αρχείο  Εκτύπωση.

3 Επιλέξτε Ιδιότητες, Προτιμήσεις, Επιλογές ή Ρύθμιση παραμέτρων.

4 Από την ενότητα "Τύπος χαρτιού", επιλέξτε Χρήση της επιλογής μου.

5 Από την αναπτυσσόμενη λίστα, επιλέξτε Διαφάνεια.
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6 Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

7 Κάντε κλικ στο κουμπί OK ή Εκτύπωση.

Σημείωση: Για να αποφύγετε τις μουτζούρες, απομακρύνετε κάθε διαφάνεια καθώς εξέρχεται από τον εκτυπωτή,
και αφήστε τη να στεγνώσει πριν την τοποθετήσετε σε στοίβα. Οι διαφάνειες ενδέχεται να απαιτούν έως και 15 λεπτά
για να στεγνώσουν.

Εκτύπωση αντιγράφων με σελιδοποίηση
Εάν εκτυπώσετε πολλά αντίγραφα ενός εγγράφου, μπορείτε να επιλέξετε να εκτυπώσετε το κάθε αντίγραφο μόνο
του (με σελιδοποίηση) ή να εκτυπώσετε τα αντίγραφα ως σύνολα σελίδων (χωρίς σελιδοποίηση).

Με σελιδοποίηση Χωρίς σελιδοποίηση

1 Τοποθετήστε χαρτί.

2 Έχοντας ανοιχτό ένα έγγραφο, επιλέξτε Αρχείο  Εκτύπωση.

3 Επιλέξτε Ιδιότητες, Προτιμήσεις, Επιλογές ή Ρύθμιση παραμέτρων.

4 Από την καρτέλα Ποιότητα/Αντίγραφα, επιλέξτε τον αριθμό των αντιγράφων για εκτύπωση.

5 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Σελιδοποίηση αντιγράφων.

6 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εκτύπωση πρώτα της τελευταίας σελίδας.

7 Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

8 Κάντε κλικ στο κουμπί OK ή Εκτύπωση.

Εκτύπωση πολλαπλών σελίδων σε ένα φύλλο
1 Τοποθετήστε χαρτί.

2 Έχοντας ανοιχτό ένα έγγραφο, επιλέξτε Αρχείο  Εκτύπωση.

3 Επιλέξτε Ιδιότητες, Προτιμήσεις, Επιλογές ή Ρύθμιση παραμέτρων.
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4 Από την καρτέλα “Διάταξη εκτύπωσης”, επιλέξτε Ν σε ένα φύλλο.

5 Επιλέξτε τον αριθμό σελίδων για εκτύπωση σε κάθε σελίδα.

6 Εάν θέλετε κάθε σελίδα να έχει περίγραμμα, επιλέξτε Εκτύπωση πλαισίων σελίδας.

7 Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

8 Κάντε κλικ στο κουμπί OK ή Εκτύπωση.

Εκτύπωση πρώτα της τελευταίας σελίδας (αντίστροφη σειρά)
1 Τοποθετήστε χαρτί.

2 Έχοντας ανοιχτό ένα έγγραφο, επιλέξτε Αρχείο  Εκτύπωση.

3 Επιλέξτε Ιδιότητες, Προτιμήσεις, Επιλογές ή Ρύθμιση παραμέτρων.

4 Από την καρτέλα "Ποιότητα/Αντίγραφα", επιλέξτε Εκτύπωση πρώτα της τελευταίας σελίδας.

5 Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

6 Κάντε κλικ στο κουμπί OK ή Εκτύπωση.
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Χρήση φωτογραφιών

Ανάκτηση και διαχείριση φωτογραφιών
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης
1 Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης.

• Τοποθετήστε την κάρτα με την ετικέτα στραμμένη προς τα αριστερά.
• Βεβαιωθείτε ότι το βέλος που ενδεχομένως έχει η κάρτα σας είναι στραμμένο προς τον εκτυπωτή.

1 2

Υποδοχή Κάρτα μνήμης

1 • xD Picture Card
• Secure Digital
• Mini Secure Digital (με προσαρμογέα)
Σημείωση: Μην παραλείψετε να συνδέσετε την κάρτα μνήμης στον προσαρμογέα που τη
συνοδεύει προτού την τοποθετήσετε στην υποδοχή.

• MultiMedia
• Memory Stick
• Memory Stick PRO
• Memory Stick Duo (με προσαρμογέα) ή Memory Stick PRO Duo (με προσαρμογέα)
Σημείωση: Μην παραλείψετε να συνδέσετε την κάρτα μνήμης στον προσαρμογέα που τη
συνοδεύει προτού την τοποθετήσετε στην υποδοχή.

2 • Compact Flash Type I και Type II
• Microdrive

2 Περιμένετε να ανάψει η φωτεινή ένδειξη του εκτυπωτή. Η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει για να δηλώσει ότι
εκτελείται ανάγνωση της κάρτας μνήμης ή μεταφορά δεδομένων.

Προειδοποίηση: Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης ενώ η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει.

Εάν ο εκτυπωτής δεν "διαβάζει" την κάρτα μνήμης, αφαιρέστε τη και επανατοποθετήστε τη.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Αντιμετώπιση προβλημάτων κάρτας μνήμης” στη σελίδα 77.
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Σημείωση: Ο εκτυπωτής εκτελεί ανάγνωση μίας συσκευής μνήμης τη φορά.

Χρήση ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής με δυνατότητα PictBridge για τον
έλεγχο της εκτύπωσης φωτογραφιών
Συνδέστε μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με δυνατότητα PictBridge στον εκτυπωτή και χρησιμοποιήστε τα
κουμπιά της φωτογραφικής μηχανής για να επιλέξετε και να εκτυπώσετε φωτογραφίες.

1 Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου USB στην φωτογραφική μηχανή.

Σημείωση: Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά το καλώδιο USB που συνόδευε την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή.

2 Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στη θύρα PictBridge που βρίσκεται στην μπροστινή πλευρά του εκτυπωτή.

Σημειώσεις:

• Βεβαιωθείτε πως η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με δυνατότητα PictBridge έχει ρυθμιστεί στη σωστή
λειτουργία USB. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την τεκμηρίωση της φωτογραφικής μηχανής.

• Ο εκτυπωτής εκτελεί ανάγνωση μίας συσκευής μέσων τη φορά.
• Εάν η σύνδεση PictBridge είναι επιτυχής, στην οθόνη θα εμφανιστεί η παρακάτω ένδειξη: Εντοπίστηκε
φωτογραφική μηχανή με δυνατότητα PictBridge. Πατήστε   για να αλλάξετε ρυθμίσεις. Εάν
εμφανιστεί κάποιο άλλο μήνυμα, δείτε “Μηνύματα σφάλματος” στη σελίδα 78.

3 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην τεκμηρίωση της φωτογραφικής μηχανής για να επιλέξετε και να εκτυπώσετε
φωτογραφίες.

Μεταφορά ψηφιακών φωτογραφιών σε υπολογιστή
1 Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος στον υπολογιστή και ότι τόσο ο υπολογιστής όσο και ο

εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένοι.

2 Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Τοποθέτηση κάρτας μνήμης” στη
σελίδα 41.

Το πλαίσιο διαλόγου του προγράμματος γρήγορης μεταφοράς εικόνων εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή.

3 Επιλέξτε Αποθήκευση φωτογραφιών σε υπολογιστή.

Η φωτεινή ένδειξη στον εκτυπωτή αναβοσβήνει για να δηλώσει ότι η κάρτα μνήμης μεταδίδει δεδομένα στον
υπολογιστή.

4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη του υπολογιστή για να προσδιορίσετε τη θέση όπου θέλετε να
αποθηκεύσετε τις εικόνες.

 

42



Αναζήτηση και επιλογή φωτογραφιών αποθηκευμένων στον
υπολογιστή
1 Επιλέξτε Έναρξη  Προγράμματα ή Όλα τα προγράμματα   Lexmark 3400 Series.

2 Επιλέξτε Στούντιο επεξεργασίας εικόνων.

3 Επιλέξτε Αναζήτηση φωτογραφιών.

4 Επιλέξτε Εμφάνιση φακέλων.

5 Επιλέξτε τον φάκελο στον οποίο είναι αποθηκευμένες οι φωτογραφίες.

6 Κλείστε τον κατάλογο των φακέλων.

7 Επιλέξτε τις φωτογραφίες που θέλετε να εκτυπώσετε κάνοντας κλικ σε κάθε φωτογραφία.

Εκτύπωση φωτογραφιών
Εκτύπωση φωτογραφιών που είναι αποθηκευμένες σε κάρτα μνήμης με τη
χρήση του φύλλου προστασίας
1 Τοποθετήστε χαρτί.

2 Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Τοποθέτηση κάρτας μνήμης” στη
σελίδα 41.

Το μήνυμα Φύλλο προστασίας εκτύπωσης εμφανίζεται στην οθόνη.

3 Πατήστε  ή  για να προσδιορίσετε τον τύπο του φύλλου προστασίας για εκτύπωση.

Μπορείτε να εκτυπώσετε ένα φύλλο προστασίας:
• Για όλες τις φωτογραφίες στην κάρτα μνήμης
• Για τις πιο πρόσφατες 20 φωτογραφίες
• Κατά ημερομηνία

4 Πατήστε .

Το μήνυμα Τοποθετήστε χαρτί μεγέθους letter ή A4 και πατήστε  εμφανίζεται στην οθόνη.

5 Πατήστε  ξανά.

Το φύλλο προστασίας εκτυπώνεται.

6 Ακολουθήστε τις οδηγίες στο φύλλο προστασίας για να επιλέξετε ποιες φωτογραφίες θα εκτυπώσετε και να
επιλέξετε τη διάταξη, την εκτύπωση και τον τύπο χαρτιού που θα χρησιμοποιήσετε.

Σημείωση: Κατά την πραγματοποίηση επιλογών, βεβαιωθείτε ότι συμπληρώνετε πλήρως τους κύκλους.

7 Τοποθετήστε το φύλλο προστασίας με την πρόσοψη προς τα κάτω στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή. Για
περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Τοποθέτηση πρωτότυπων εγγράφων στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή”
στη σελίδα 34.

8 Εάν είναι απαραίτητο, πατήστε  επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα Φύλλο προστασίας
σάρωσης.
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9 Πατήστε .

Εμφανίζεται το μήνυμα Τοποθετήστε το σωστό χαρτί και πατήστε  για να συνεχίσετε.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος του χαρτιού που τοποθετήσατε στον εκτυπωτή αντιστοιχεί στο μέγεθος
χαρτιού που επιλέξατε στο βήμα 2 του φύλλου προστασίας.

10 Πατήστε ξανά .

Προειδοποίηση: Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης ή απενεργοποιείτε τον εκτυπωτή, μέχρι να εκτυπωθούν οι
φωτογραφίες που επιλέξατε στο φύλλο προστασίας φωτογραφιών. Το φύλλο προστασίας καθίσταται άκυρο όταν η
κάρτα μνήμης αφαιρείται από τον εκτυπωτή ή κάθε φορά που απενεργοποιείται ο εκτυπωτής.

Σημείωση: Μπορείτε να εκτυπώσετε μέχρι 25 φύλλα προστασίας κάθε φορά.

Εκτύπωση φωτογραφιών που είναι αποθηκευμένες σε κάρτα μνήμης με τη
χρήση του προγράμματος γρήγορης μεταφοράς εικόνων
1 Τοποθετήστε χαρτί. Για βέλτιστα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε φωτογραφικό ή γυαλιστερό χαρτί με τη

γυαλιστερή πλευρά ή την εκτυπώσιμη πλευρά στραμμένη προς το μέρος σας. (Εάν δεν είστε βέβαιοι ποια είναι
η εκτυπώσιμη πλευρά, ανατρέξτε στις οδηγίες που συνοδεύουν το χαρτί.)

2 Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Τοποθέτηση κάρτας μνήμης” στη
σελίδα 41.

Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου γρήγορης μεταφοράς εικόνων.

3 Επιλέξτε Προβολή και εκτύπωση φωτογραφιών.

4 Στο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται, επιλέξτε το λευκό πλαίσιο που βρίσκεται δίπλα σε κάθε φωτογραφία που
επιθυμείτε να εκτυπώσετε.

5 Επιλέξτε το μέγεθος κάθε φωτογραφίας, το μέγεθος κενής σελίδας στον εκτυπωτή και τον αριθμό των
αντιγράφων.

6 Επιλέξτε Άμεση εκτύπωση.

Εκτύπωση φωτογραφιών από ψηφιακή φωτογραφική μηχανή μέσω DPOF
Η δυνατότητα DPOF (Digital Print Order Format) είναι διαθέσιμη σε μερικές ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές. Εάν
η ψηφιακή φωτογραφική σας μηχανή υποστηρίζει τη δυνατότητα DPOF, μπορείτε να ορίσετε ποιες φωτογραφίες θα
εκτυπωθούν και πόσες από την κάθε μία, ενώ η κάρτα μνήμης βρίσκεται ακόμη μέσα στη φωτογραφική μηχανή. Ο
εκτυπωτής αναγνωρίζει τις ρυθμίσεις αυτές όταν τοποθετείτε την κάρτα μνήμης μέσα στον εκτυπωτή.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος του χαρτιού που έχει τοποθετηθεί δεν είναι μικρότερο από το μέγεθος που
ορίσατε στην επιλογή DPOF.

1 Τοποθετήστε χαρτί. Για βέλτιστα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε φωτογραφικό ή γυαλιστερό χαρτί με τη
γυαλιστερή πλευρά ή την εκτυπώσιμη πλευρά του χαρτιού στραμμένη προς το μέρος σας. (Εάν δεν είστε βέβαιοι
ποια είναι η εκτυπώσιμη πλευρά, ανατρέξτε στις οδηγίες που συνοδεύουν το χαρτί.)

2 Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Τοποθέτηση κάρτας μνήμης” στη
σελίδα 41.

3 Πατήστε το κουμπί  μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή Εκτύπωση μέσω DPOF.

4 Πατήστε .

Βεβαιωθείτε πως το μέγεθος του χαρτιού που έχετε τοποθετήσει στον εκτυπωτή είναι σωστό.

5 Πατήστε ξανά  για να ξεκινήσει η εκτύπωση.
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Εκτύπωση φωτογραφιών που είναι αποθηκευμένες στον υπολογιστή με
χρήση του Στούντιο επεξεργασίας εικόνων
1 Χρησιμοποιήστε φωτογραφικό ή βαρύ ματ χαρτί με τη γυαλιστερή πλευρά ή την εκτυπώσιμη πλευρά στραμμένη

προς το μέρος σας. (Εάν δεν είστε βέβαιοι ποια είναι η εκτυπώσιμη πλευρά, ανατρέξτε στις οδηγίες που
συνοδεύουν το χαρτί.)

2 Από την επιφάνεια εργασίας, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Στούντιο επεξεργασίας εικόνων.

3 Κάντε κλικ στο κουμπί Εκτύπωση σελίδας άλμπουμ.

4 Επιλέξτε Εμφάνιση φακέλων.

5 Από τον κατάλογο του δεξιού τμήματος του παραθύρου, επιλέξτε τον φάκελο στον οποίο είναι αποθηκευμένες
οι φωτογραφίες σας.

6 Κλείστε τον κατάλογο στο δεξιό τμήμα του παραθύρου.

7 Επιλέξτε Αλλαγή της κατηγορίας διατάξεων που εμφανίζονται παραπάνω.

8 Επιλέξτε Μόνο χωρίς περίγραμμα.

9 Επιλέξτε OK.

10 Από το αναπτυσσόμενο μενού "Μέγεθος χαρτιού", στην ενότητα "Δημιουργία σελίδας από αποθηκευμένες
φωτογραφίες", επιλέξτε μέγεθος χαρτιού για τις φωτογραφίες.

11 Από το αναπτυσσόμενο μενού "Διάταξη σελίδας", επιλέξτε διάταξη σελίδας.

12 Σύρετε τις φωτογραφίες σας στη σελίδα.

13 Επιλέξτε Άμεση εκτύπωση.

Προσαρμογή φωτογραφιών
Εάν θέλετε να επεξεργαστείτε τις φωτογραφίες, δείτε “Χρήση του Προγράμματος επεξεργασίας φωτογραφιών” στη
σελίδα 26.

Δημιουργία και εκτύπωση σελίδας λευκώματος ή άλμπουμ
1 Τοποθετήστε χαρτί. Για βέλτιστα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε φωτογραφικό ή βαρύ ματ χαρτί με τη

γυαλιστερή πλευρά ή την εκτυπώσιμη πλευρά στραμμένη προς το μέρος σας. (Εάν δεν είστε βέβαιοι ποια είναι
η εκτυπώσιμη πλευρά, ανατρέξτε στις οδηγίες που συνοδεύουν το χαρτί.)

2 Από την επιφάνεια εργασίας, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Στούντιο επεξεργασίας εικόνων.

3 Κάντε κλικ στο κουμπί Εκτύπωση σελίδας άλμπουμ.

4 Επιλέξτε Εμφάνιση φακέλων.

5 Από τον κατάλογο του δεξιού τμήματος του παραθύρου, επιλέξτε τον φάκελο στον οποίο είναι αποθηκευμένες
οι φωτογραφίες σας.

6 Κλείστε τον κατάλογο στο δεξιό τμήμα του παραθύρου.

7 Από το αναπτυσσόμενο μενού "Μέγεθος χαρτιού", επιλέξτε μέγεθος χαρτιού.

8 Από το αναπτυσσόμενο μενού "Διάταξη σελίδας", επιλέξτε διάταξη σελίδας.
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Για περισσότερες επιλογές:
α Επιλέξτε Αλλαγή της κατηγορίας διατάξεων που εμφανίζονται παραπάνω.
β Επιλέξτε διάταξη για τις φωτογραφίες.
γ Επιλέξτε OK.
δ Από το αναπτυσσόμενο μενού "Διάταξη σελίδας", επιλέξτε διάταξη σελίδας.

9 Σύρετε τις φωτογραφίες στη σελίδα.

Σημείωση: Κάντε δεξί κλικ στη φωτογραφία που υπάρχει στη σελίδα για να εμφανίσετε επιλογές επεξεργασίας.

10 Επιλέξτε Άμεση εκτύπωση.

Σημείωση: Για να αποφύγετε τις μουτζούρες, απομακρύνετε κάθε σελίδα καθώς εξέρχεται από τον εκτυπωτή
και αφήστε τη να στεγνώσει πριν την τοποθετήσετε σε στοίβα.

Προσθήκη λεζάντων κειμένου σε σελίδα φωτογραφιών
1 Τοποθετήστε χαρτί. Για βέλτιστα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε φωτογραφικό ή βαρύ ματ χαρτί με τη

γυαλιστερή πλευρά ή την εκτυπώσιμη πλευρά στραμμένη προς το μέρος σας. (Εάν δεν είστε βέβαιοι ποια είναι
η εκτυπώσιμη πλευρά, ανατρέξτε στις οδηγίες που συνοδεύουν το χαρτί.)

2 Από την επιφάνεια εργασίας, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Στούντιο επεξεργασίας εικόνων.

3 Κάντε κλικ στο κουμπί Εκτύπωση σελίδας άλμπουμ.

4 Επιλέξτε Αλλαγή της κατηγορίας διατάξεων που εμφανίζονται παραπάνω.

5 Επιλέξτε Μόνο σελίδες άλμπουμ.

6 Επιλέξτε OK.

7 Επιλέξτε μέγεθος χαρτιού για τις φωτογραφίες.

8 Επιλέξτε διάταξη σελίδας, η οποία περιέχει ένα μαύρο πλαίσιο.

9 Σύρετε τις φωτογραφίες στη σελίδα.

10 Κάντε κλικ μέσα στο λευκό πλαίσιο. Εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου.

11 Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε.

12 Επιλέξτε OK.

13 Επιλέξτε Άμεση εκτύπωση για να εκτυπώσετε τη σελίδα φωτογραφιών.
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Αντιγραφή

Δημιουργία αντιγράφου
1 Τοποθετήστε χαρτί.

2 Τοποθετήστε ένα πρωτότυπο έγγραφο με την πρόσοψη στραμμένη προς τη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.

3 Εάν είναι απαραίτητο, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  μέχρι να ανάψει η φωτεινή ένδειξη .

4 Πατήστε επανειλημμένα  μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη Έγχρωμο στην οθόνη.

5 Πατήστε  ή  για να επιλέξετε Έγχρωμο αντίγραφο ή Ασπρόμαυρο αντίγραφο.

6 Πατήστε το κουμπί  για να ξεκινήσετε την αντιγραφή.

Αντιγραφή φωτογραφιών 4 x 6
1 Τοποθετήστε φωτογραφικό χαρτί κατακόρυφα με τη γυαλιστερή πλευρά στραμμένη προς το μέρος σας.

2 Τοποθετήστε μια φωτογραφία 4 x 6 με την πρόσοψη προς τα κάτω στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή. Για
περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Τοποθέτηση πρωτότυπων εγγράφων στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή”
στη σελίδα 34.

3 Εάν είναι απαραίτητο, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  μέχρι να ανάψει η φωτεινή ένδειξη .

4 Πατήστε επανειλημμένα  μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη Ποιότητα εκτύπωσης στην οθόνη.

5 Πατήστε  επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα Ποιότητα:Φωτογραφία .

6 Πατήστε  επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα Μέγεθος χαρτιού .

7 Πατήστε  επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα Χαρτί:4x6 .

8 Πατήστε  επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα Τύπος χαρτιού .
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9 Πατήστε  επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα Φωτογραφία .

10 Πατήστε .

Προσαρμογή ρυθμίσεων αντιγραφής
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μία ή περισσότερες επιλογές πριν αντιγράψετε ένα έγγραφο ή μια φωτογραφία.

Καθορισμός του μεγέθους χαρτιού που έχει τοποθετηθεί
1 Εάν είναι απαραίτητο, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  μέχρι να ανάψει η φωτεινή ένδειξη .

2 Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη Μέγεθος χαρτιού στην οθόνη.

3 Πατήστε  ή  για να επιλέξετε μέγεθος κενής σελίδας που να αντιστοιχεί στο μέγεθος χαρτιού που έχετε
τοποθετήσει στον εκτυπωτή.

4 Πατήστε το κουμπί  για να αντιγράψετε το στοιχείο.

Ρύθμιση της ποιότητας αντιγραφής
1 Εάν είναι απαραίτητο, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  μέχρι να ανάψει η φωτεινή ένδειξη .

2 Πατήστε επανειλημμένα  μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη Ποιότητα εκτύπωσης στην οθόνη.

3 Πατήστε  ή  για να επιλέξετε την ποιότητα αντιγραφής που επιθυμείτε.

4 Πατήστε το κουμπί  για να αντιγράψετε το στοιχείο.

Αύξηση ή μείωση της φωτεινότητας ενός αντιγράφου
1 Τοποθετήστε ένα πρωτότυπο έγγραφο με την πρόσοψη στραμμένη προς τη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.

2 Εάν είναι απαραίτητο, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  μέχρι να ανάψει η φωτεινή ένδειξη .

3 Πατήστε επανειλημμένα  μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη Σκούρο χρώμα στην οθόνη.

4 Πατήστε επανειλημμένα  ή  για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη φωτεινότητα του αντιγράφου.

5 Πατήστε  για να αντιγράψετε το στοιχείο.

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση μιας εικόνας
1 Τοποθετήστε χαρτί.

2 Τοποθετήστε ένα πρωτότυπο έγγραφο με την πρόσοψη στραμμένη προς τη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.

3 Εάν είναι απαραίτητο, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  μέχρι να ανάψει η φωτεινή ένδειξη .

4 Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη Αλλαγή μεγέθους.

5 Πατήστε  ή  για να ενεργοποιήσετε την επιλογή αλλαγής μεγέθους που επιθυμείτε.

6 Πατήστε ξανά το κουμπί  μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη Έγχρωμο.
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7 Πατήστε το κουμπί  ή  για να επιλέξετε Έγχρωμο αντίγραφο ή Ασπρόμαυρο αντίγραφο.

8 Πατήστε το κουμπί  για να αντιγράψετε το στοιχείο.

Επανάληψη εικόνας στην ίδια σελίδα με χρήση του υπολογιστή
Κατά την αντιγραφή, μπορείτε να εκτυπώσετε την ίδια εικόνα πολλές φορές σε μία σελίδα χαρτιού. Η επιλογή αυτή
είναι χρήσιμη για τη δημιουργία ετικετών, χαλκομανιών, φέιγ-βολάν, έντυπων για διανομή και ούτω καθεξής.

1 Τοποθετήστε χαρτί.

2 Τοποθετήστε ένα πρωτότυπο έγγραφο με την πρόσοψη στραμμένη προς τη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.

3 Επιλέξτε Έναρξη  Προγράμματα ή Όλα τα προγράμματα   Lexmark 3400 Series.

4 Επιλέξτε Κέντρο Όλα σε Ένα.

Εμφανίζονται το Κέντρο Όλα σε Ένα και η καρτέλα “Σάρωση & Αντιγραφή”.

5 Στην ενότητα “Δημιουργικές εργασίες”, επιλέξτε Επανάληψη εικόνας στην ίδια σελίδα.

6 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή.
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Σάρωση

Σάρωση αντικειμένου
1 Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος στον υπολογιστή και ότι τόσο ο υπολογιστής όσο και ο

εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένοι.

2 Τοποθετήστε ένα πρωτότυπο έγγραφο με την πρόσοψη στραμμένη προς τη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.

3 Εάν είναι απαραίτητο, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  μέχρι να ανάψει η φωτεινή ένδειξη .

4 Πατήστε .

Στην οθόνη του υπολογιστή εμφανίζεται το Κέντρο Όλα σε Ένα με προεπισκόπηση σάρωσης του εγγράφου
στην καρτέλα "Σάρωση & Αντιγραφή".

5 Εάν θέλετε να σαρώσετε μόνο ένα μέρος του εγγράφου, κάντε κλικ και σύρετε το πλαίσιο με τη διακεκομμένη
γραμμή για να επιλέξετε μια συγκεκριμένη περιοχή της εικόνας προεπισκόπησης για σάρωση.

6 Από το μενού "Αποστολή σαρωμένης εικόνας σε:", επιλέξτε ένα πρόγραμμα.

7 Επιλέξτε Άμεση σάρωση.

Σάρωση ενός εγγράφου που περιέχει μόνο κείμενο
1 Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος στον υπολογιστή και ότι τόσο ο υπολογιστής όσο και ο

εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένοι.

2 Τοποθετήστε ένα πρωτότυπο έγγραφο με την πρόσοψη στραμμένη προς τη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.

3 Εάν είναι απαραίτητο, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  μέχρι να ανάψει η φωτεινή ένδειξη .

4 Πατήστε .

Στην οθόνη του υπολογιστή εμφανίζεται η καρτέλα "Σάρωση & Αντιγραφή" του Κέντρου Όλα σε Ένα, στην οποία
προβάλλεται η προεπισκόπηση της σάρωσης του εγγράφου.

5 Εάν θέλετε να σαρώσετε μόνο ένα μέρος του εγγράφου, κάντε κλικ και σύρετε το πλαίσιο με τη διακεκομμένη
γραμμή για να επιλέξετε μια συγκεκριμένη περιοχή της εικόνας προεπισκόπησης για σάρωση.
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6 Από το μενού “Τι έχετε τοποθετήσει στο σαρωτή;”, επιλέξτε Ασπρόμαυρο έγγραφο.

7 Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις, όπως απαιτείται.

8 Επιλέξτε Άμεση σάρωση.

Σάρωση ενός εγγράφου που περιέχει γραφικά και κείμενο
1 Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος στον υπολογιστή και ότι τόσο ο υπολογιστής όσο και ο

εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένοι.

2 Τοποθετήστε ένα πρωτότυπο έγγραφο με την πρόσοψη στραμμένη προς τη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.

3 Εάν είναι απαραίτητο, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  μέχρι να ανάψει η φωτεινή ένδειξη .

4 Πατήστε .

Στην οθόνη του υπολογιστή εμφανίζεται η καρτέλα "Σάρωση & Αντιγραφή" του Κέντρου Όλα σε Ένα, στην οποία
προβάλλεται η προεπισκόπηση της σάρωσης του εγγράφου.

5 Εάν θέλετε να σαρώσετε μόνο ένα μέρος του εγγράφου, κάντε κλικ και σύρετε το πλαίσιο με τη διακεκομμένη
γραμμή για να επιλέξετε μια συγκεκριμένη περιοχή της εικόνας προεπισκόπησης για σάρωση.

6 Από το μενού “Τι έχετε τοποθετήσει στο σαρωτή;”, επιλέξτε Έγχρωμο έγγραφο.

7 Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις, όπως απαιτείται.

8 Επιλέξτε Άμεση σάρωση.

Αποθήκευση μιας σαρωμένης εικόνας
1 Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος στον υπολογιστή και ότι τόσο ο υπολογιστής όσο και ο

εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένοι.

2 Τοποθετήστε ένα πρωτότυπο έγγραφο με την πρόσοψη στραμμένη προς τη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.

3 Εάν είναι απαραίτητο, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  μέχρι να ανάψει η φωτεινή ένδειξη .

4 Πατήστε .

Στην οθόνη του υπολογιστή εμφανίζεται το Κέντρο Όλα σε Ένα με προεπισκόπηση σάρωσης του εγγράφου
στην καρτέλα "Σάρωση & Αντιγραφή".

5 Εάν θέλετε να σαρώσετε μόνο ένα μέρος του εγγράφου, κάντε κλικ και σύρετε το πλαίσιο με τη διακεκομμένη
γραμμή για να επιλέξετε μια συγκεκριμένη περιοχή της εικόνας προεπισκόπησης για σάρωση.

6 Από το μενού "Αποστολή σαρωμένης εικόνας σε:", επιλέξτε ένα πρόγραμμα.

7 Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις, όπως απαιτείται.

8 Επιλέξτε Άμεση σάρωση.

9 Από την εφαρμογή λογισμικού που χρησιμοποιείτε, επιλέξτε Αρχείο  Αποθήκευση ως.

10 Πληκτρολογήστε το όνομα αρχείου, τη μορφή και την τοποθεσία στην οποία θέλετε να αποθηκεύσετε τη
σαρωμένη εικόνα.

11 Επιλέξτε Αποθήκευση.
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Προσαρμογή ρυθμίσεων σάρωσης
1 Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος στον υπολογιστή και ότι τόσο ο υπολογιστής όσο και ο

εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένοι.

2 Τοποθετήστε ένα πρωτότυπο έγγραφο με την πρόσοψη στραμμένη προς τη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.

3 Εάν είναι απαραίτητο, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  μέχρι να ανάψει η φωτεινή ένδειξη .

4 Πατήστε .

Στην οθόνη του υπολογιστή εμφανίζεται το Κέντρο Όλα σε Ένα με προεπισκόπηση σάρωσης του εγγράφου
στην καρτέλα "Σάρωση & Αντιγραφή".

5 Εάν θέλετε να σαρώσετε μόνο ένα μέρος του εγγράφου, κάντε κλικ και σύρετε το πλαίσιο με τη διακεκομμένη
γραμμή για να επιλέξετε μια συγκεκριμένη περιοχή της εικόνας προεπισκόπησης για σάρωση.

6 Από το μενού "Αποστολή σαρωμένης εικόνας σε:", επιλέξτε ένα πρόγραμμα.

7 Επιλέξτε Προβολή περισσότερων ρυθμίσεων σάρωσης.

8 Επιλέξτε το αντικείμενο που έχετε τοποθετήσει στο σαρωτή.

9 Επιλέξτε ποιότητα σάρωσης.

10 Εάν θέλετε να κάνετε πρόσθετες επιλογές:
α Κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σύνθετων ρυθμίσεων σάρωσης.
β Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις σάρωσης.
γ Επιλέξτε OK.

11 Επιλέξτε Άμεση σάρωση.

Καρτέλες σύνθετων ρυθμίσεων σάρωσης Επιλογές

Σάρωση • Επιλογή του βάθους χρώματος
• Επιλογή της ανάλυσης της σάρωσης
• Επιλογή των ρυθμίσεων οπτικής σάρωσης.
• Επιλογή ρύθμισης αυτόματης περικοπής.
• Επιλογή της περιοχής για σάρωση με ακρίβεια.
• Επιλογή μετατροπής του αντικειμένου σάρωσης σε κείμενο για
επεξεργασία

• Επιλογή σάρωσης πολλών εικόνων πριν από την έξοδο
• Ενημέρωση της λίστας προγραμμάτων για αποστολή αποτελε-
σμάτων σάρωσης

• Ενημέρωση του προεπιλεγμένου προγράμματος οδήγησης fax

Βελτίωση ποιότητας εικόνας • Ίσιωμα εικόνων μετά τη σάρωση (deskew)
• Επιλογή ευκρίνειας θαμπών άκρων
• Προσαρμογή φωτεινότητας της εικόνας
• Προσαρμογή της καμπύλης διόρθωσης χρωμάτων (γάμμα) της
εικόνας
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Καρτέλες σύνθετων ρυθμίσεων σάρωσης Επιλογές

Μοτίβα εικόνας • Αφαίρεση μοτίβων εικόνας από περιοδικά ή εφημερίδες
(descreen)

• Σχετική μείωση του θορύβου φόντου (γρατσουνιές) σε έγχρωμο
έγγραφο

Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες, επιλέξτε Βοήθεια στο κάτω μέρος της οθόνης.

Σάρωση εγγράφων ή φωτογραφιών για αποστολή με email
1 Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος στον υπολογιστή και ότι τόσο ο υπολογιστής όσο και ο

εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένοι.

2 Τοποθετήστε ένα πρωτότυπο έγγραφο με την πρόσοψη στραμμένη προς τη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.

3 Από την επιφάνεια εργασίας, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Στούντιο επεξεργασίας εικόνων.

4 Επιλέξτε Κοινή χρήση φωτογραφιών.

5 Επιλέξτε Σάρωση και αποστολή φωτογραφίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εμφανίζονται το Κέντρο Όλα σε Ένα και η καρτέλα “Σάρωση & Αντιγραφή”.

6 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή.

Σάρωση κειμένου για επεξεργασία
Χρησιμοποιήστε το λογισμικό οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR) για να μετατρέψετε τις σαρωμένες εικόνες
σε κείμενο, το οποίο μπορείτε να επεξεργαστείτε με μια εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει το πρόγραμμα ανάγνωσης ABBYY Fine Reader.

1 Τοποθετήστε ένα πρωτότυπο έγγραφο με την πρόσοψη στραμμένη προς τη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.

2 Από την επιφάνεια εργασίας, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Στούντιο επεξεργασίας εικόνων.

3 Επιλέξτε Σάρωση & επεξεργασία κειμένου (OCR).

Εμφανίζονται το Κέντρο Όλα σε Ένα και η καρτέλα "Σάρωση & Αντιγραφή".

4 Για να σαρώσετε μόνο ένα μέρος του εγγράφου:
α Επιλέξτε Άμεση προεπισκόπηση.

Στην περιοχή προεπισκόπησης εμφανίζεται μια εικόνα του σαρωμένου εγγράφου.
β Κάντε κλικ και σύρετε το πλαίσιο με τη διακεκομμένη γραμμή για να επιλέξετε μια συγκεκριμένη περιοχή της

εικόνας προεπισκόπησης για σάρωση.

Διαφορετικά, συνεχίστε με το βήμα 5.

5 Επιλέξτε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου για να επεξεργαστείτε το κείμενο.

6 Επιλέξτε Άμεση αποστολή.

Εμφανίζεται το έγγραφο στο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου.

7 Κάντε τις αλλαγές σας.

8 Για να αποθηκεύσετε το έγγραφο, επιλέξτε Αρχείο Αποθήκευση ως.
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9 Πληκτρολογήστε το όνομα αρχείου, τη μορφή και την τοποθεσία στην οποία θέλετε να αποθηκεύσετε το κείμενο
που επεξεργαστήκατε.

10 Επιλέξτε Αποθήκευση.

Σάρωση εικόνων για επεξεργασία
1 Από την επιφάνεια εργασίας, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Στούντιο επεξεργασίας εικόνων.

2 Επιλέξτε Σάρωση.

3 Από το μενού "Αποστολή σαρωμένης εικόνας σε", επιλέξτε ένα πρόγραμμα γραφικών για να επεξεργαστείτε τις
εικόνες.

4 Επιλέξτε Άμεση σάρωση.

Η εικόνα ανοίγει στο πρόγραμμα που έχετε επιλέξει, όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία της.

5 Επεξεργαστείτε την εικόνα χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που διαθέτει το πρόγραμμα γραφικών. Για
περισσότερες πληροφορίες, δείτε την τεκμηρίωση που συνοδεύει το πρόγραμμα γραφικών.

Σάρωση εικόνων με ευκρίνεια από περιοδικά και εφημερίδες
Η λειτουργία "descreen" βοηθά στην αφαίρεση των κυματιστών μοτίβων από τις εικόνες που έχετε σαρώσει από
εφημερίδες ή περιοδικά.

1 Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος στον υπολογιστή και ότι τόσο ο υπολογιστής όσο και ο
εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένοι.

2 Τοποθετήστε ένα πρωτότυπο έγγραφο με την πρόσοψη στραμμένη προς τη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.

3 Εάν είναι απαραίτητο, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  μέχρι να ανάψει η φωτεινή ένδειξη .

4 Πατήστε .

Στην οθόνη του υπολογιστή εμφανίζεται η καρτέλα "Σάρωση & Αντιγραφή" του Κέντρου Όλα σε Ένα, στην οποία
προβάλλεται η προεπισκόπηση της σάρωσης του εγγράφου.

5 Εάν θέλετε να σαρώσετε μόνο ένα μέρος του εγγράφου, κάντε κλικ και σύρετε το πλαίσιο με τη διακεκομμένη
γραμμή για να επιλέξετε μια συγκεκριμένη περιοχή της εικόνας προεπισκόπησης για σάρωση.

6 Από το μενού "Αποστολή σαρωμένης εικόνας σε:", επιλέξτε ένα πρόγραμμα.

7 Κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σύνθετων ρυθμίσεων σάρωσης.

8 Επιλέξτε την καρτέλα Μοτίβα εικόνας.

9 Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Αφαίρεση μοτίβων εικόνας από περιοδικό/εφημερίδα (descreen).

10 Επιλέξτε Βέλτιστη ποιότητα ή Μέγιστη ταχύτητα.

11 Από το μενού "Αντικείμενο σάρωσης", επιλέξτε Περιοδικό ή Εφημερίδα.

12 Επιλέξτε OK.

13 Επιλέξτε Άμεση σάρωση.
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Αποστολή/λήψη fax

Αποστολή fax με χρήση του λογισμικού
1 Βεβαιωθείτε ότι:

• ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος σε υπολογιστή που είναι εφοδιασμένος με fax modem
• ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος σε τηλεφωνική γραμμή που λειτουργεί
• και ο εκτυπωτής και ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένοι.

2 Τοποθετήστε ένα πρωτότυπο έγγραφο με την πρόσοψη στραμμένη προς τη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.

3 Από την επιφάνεια εργασίας, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Στούντιο επεξεργασίας εικόνων.

4 Επιλέξτε Fax.

5 Επιλέξτε Σάρωση και αποστολή fax.

6 Επιλέξτε Άμεση προεπισκόπηση.

7 Κάντε κλικ και σύρετε το πλαίσιο με τη διακεκομμένη γραμμή για να επιλέξετε μια συγκεκριμένη περιοχή της
εικόνας προεπισκόπησης για αποστολή fax.

8 Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις, όπως απαιτείται.

9 Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

10 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εργασία.

Λήψη fax με χρήση του λογισμικού
1 Βεβαιωθείτε ότι:

• ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος σε υπολογιστή που είναι εφοδιασμένος με fax modem
• ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος σε τηλεφωνική γραμμή που λειτουργεί
• και ο εκτυπωτής και ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένοι.

2 Από την επιφάνεια εργασίας, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Στούντιο επεξεργασίας εικόνων.

3 Επιλέξτε Fax.
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4 Επιλέξτε Λήψη fax ή προβολή των ρυθμίσεων/ιστορικού.

Σημείωση: Μπορείτε να λάβετε fax μόνο όταν το λογισμικό του fax είναι ανοιχτό.

5 Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του fax στο παράθυρο κατάστασης για να το εμφανίσετε.

6 Επιλέξτε το εικονίδιο του εκτυπωτή για να εκτυπώσετε το fax.

Σημείωση: Εάν θέλετε να εκτυπώνετε τα fax όταν τα λαμβάνετε, επιλέξτε Εκτύπωση εισερχομένων fax.
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Συντήρηση του εκτυπωτή

Αλλαγή κασέτας εκτύπωσης
Αφαίρεση χρησιμοποιημένης κασέτας εκτύπωσης
1 Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.

2 Ανασηκώστε τη μονάδα σαρωτή.

Ο φορέας των κασετών εκτύπωσης κινείται και σταματά στη θέση τοποθέτησης, εκτός και αν ο εκτυπωτής είναι
απασχολημένος.

3 Πιέστε προς τα κάτω το μοχλό για να ανασηκώσετε το κάλυμμα της κασέτας.

4 Αφαιρέστε τη χρησιμοποιημένη κασέτα εκτύπωσης.

Για να ανακυκλώσετε τη χρησιμοποιημένη κασέτα, δείτε την “Ανακύκλωση προϊόντων της Lexmark” στη
σελίδα 63.
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Τοποθέτηση κασέτας εκτύπωσης
1 Εάν τοποθετείτε νέα κασέτα εκτύπωσης, αφαιρέστε το αυτοκόλλητο και την ταινία από το πίσω και το κάτω

μέρος της κασέτας.

Προειδοποίηση: Μην αγγίζετε τις χρυσές επαφές στο πίσω μέρος της κασέτας εκτύπωσης ή τα μεταλλικά
ακροφύσια στο κάτω μέρος.

2 Πιέστε προς τα κάτω το μοχλό για να ανασηκώσετε το κάλυμμα της κασέτας.

3 Τοποθετήστε την κασέτα.

4 Κλείστε το κάλυμμα.

 

58



5 Ανασηκώστε τη μονάδα του σαρωτή, πιέστε το στήριγμα του σαρωτή προς τα πίσω μέχρι να γλιστρήσει στην
υποδοχή και κλείστε τη μονάδα του σαρωτή.

1

2

3

ΠΡΟΣΟΧΗ: Φροντίστε να μη βάζετε τα χέρια σας κάτω από τη μονάδα του σαρωτή, όταν την κλείνετε.

6 Τοποθετήστε χαρτί και πατήστε το κουμπί  για να εκτυπώσετε μια σελίδα ευθυγράμμισης.

7 Τοποθετήστε τη σελίδα ευθυγράμμισης που εκτυπώσατε πάνω στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Τοποθέτηση πρωτότυπων εγγράφων στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή”
στη σελίδα 34.

8 Πατήστε ξανά το κουμπί  για να πραγματοποιήσετε ευθυγράμμιση της κασέτας.

Στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα Ευθυγράμμιση ολοκληρώθηκε.

Εάν εμφανιστεί κάποιο άλλο μήνυμα, δείτε “Μηνύματα σφάλματος” στη σελίδα 78.

Σημείωση: Η μονάδα του σαρωτή θα κλείσει για να ξεκινήσει νέα εργασία σάρωσης, εκτύπωσης, αντιγραφής ή fax.

Βελτίωση της ποιότητας εκτύπωσης
Βελτίωση της ποιότητας εκτύπωσης
Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με την ποιότητα εκτύπωσης ενός εγγράφου, βεβαιωθείτε ότι:

• Χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο τύπο χαρτιού για το έγγραφο. Χρησιμοποιήστε Φωτογραφικό χαρτί ανώτερης
ποιότητας Lexmark εάν εκτυπώνετε φωτογραφίες ή άλλες εικόνες υψηλής ποιότητας.

• Βεβαιωθείτε πως η γυαλιστερή πλευρά ή η πλευρά εκτύπωσης είναι στραμμένη προς το μέρος σας. (Εάν δεν
είστε βέβαιοι ποια είναι η εκτυπώσιμη πλευρά, ανατρέξτε στις οδηγίες που συνοδεύουν το χαρτί.)

• Χρησιμοποιείτε χαρτί με μεγαλύτερο βάρος ή χαρτί τύπου bright white.
• Επιλέξτε υψηλότερη ποιότητα εκτύπωσης.

Εάν η ποιότητα εκτύπωσης του εγγράφου εξακολουθεί να μην είναι η αναμενόμενη, ακολουθήστε την παρακάτω
διαδικασία:

1 Ευθυγραμμίστε την κασέτα εκτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Ευθυγράμμιση της κασέτας
εκτύπωσης με χρήση του υπολογιστή” στη σελίδα 60.

Εάν η ποιότητα εκτύπωσης δεν βελτιώθηκε, συνεχίστε με βήμα 2.

2 Καθαρίστε τα ακροφύσια των κασετών εκτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Καθαρισμός των
ακροφυσίων των κασετών εκτύπωσης” στη σελίδα 60.

Εάν η ποιότητα εκτύπωσης δεν βελτιώθηκε, συνεχίστε με βήμα 3.
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3 Αφαιρέστε και επανατοποθετήστε την κασέτα εκτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Αφαίρεση
χρησιμοποιημένης κασέτας εκτύπωσης” στη σελίδα 57 και “Τοποθέτηση κασέτας εκτύπωσης” στη σελίδα 58.

Εάν η ποιότητα εκτύπωσης δεν βελτιώθηκε, συνεχίστε με βήμα 4.

4 Σκουπίστε τα ακροφύσια και τις επαφές των κασετών εκτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε
“Σκούπισμα των ακροφυσίων και των επαφών της κασέτας εκτύπωσης” στη σελίδα 60.

Αν η ποιότητα εκτύπωσης εξακολουθεί να μην είναι η αναμενόμενη, αντικαταστήστε την κασέτα εκτύπωσης. Για
περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Παραγγελία αναλωσίμων” στη σελίδα 62.

Ευθυγράμμιση της κασέτας εκτύπωσης με χρήση του υπολογιστή
Για τη βελτίωση της ποιότητας εκτύπωσης, ευθυγραμμίστε την κασέτα εκτύπωσης αμέσως μετά την εγκατάσταση.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Τοποθέτηση κασέτας εκτύπωσης” στη σελίδα 58.

1 Τοποθετήστε χαρτί.

2 Από την επιφάνεια εργασίας, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Στούντιο επεξεργασίας εικόνων.

3 Κάντε κλικ στο κουμπί Συντήρηση/Αντιμετώπιση προβλημάτων.

4 Επιλέξτε Συντήρηση.

5 Επιλέξτε Ευθυγράμμιση για διόρθωση θαμπών άκρων.

6 Επιλέξτε Εκτύπωση.

Εκτυπώνεται μια σελίδα ευθυγράμμισης.

7 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή.

Καθαρισμός των ακροφυσίων των κασετών εκτύπωσης
1 Τοποθετήστε απλό χαρτί.

2 Από την επιφάνεια εργασίας, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Στούντιο επεξεργασίας εικόνων.

3 Κάντε κλικ στο κουμπί Συντήρηση/Αντιμετώπιση προβλημάτων.

4 Επιλέξτε Συντήρηση.

5 Επιλέξτε Καθαρισμός για διόρθωση οριζόντιων λωρίδων.

6 Επιλέξτε Εκτύπωση.

Εκτυπώνεται μια σελίδα, κατά την εκτύπωση της οποίας, το μελάνι διέρχεται με πίεση μέσα από τα ακροφύσια
της κασέτας εκτύπωσης, ώστε να καθαρίσουν.

7 Εκτυπώστε ξανά το έγγραφο για να βεβαιωθείτε ότι η ποιότητα της εκτύπωσης βελτιώθηκε.

8 Εάν η ποιότητα της εκτύπωσης δεν βελτιώθηκε, δοκιμάστε να καθαρίσετε τα ακροφύσια έως και δύο ακόμη
φορές.

Σκούπισμα των ακροφυσίων και των επαφών της κασέτας εκτύπωσης
1 Αφαιρέστε την κασέτα εκτύπωσης.

2 Βρέξτε με νερό ένα καθαρό πανί χωρίς χνούδι.
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3 Πιέστε ελαφρά το πανί στα ακροφύσια για τρία δευτερόλεπτα περίπου και, στη συνέχεια, σκουπίστε τα προς
την κατεύθυνση που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

4 Πιέστε ελαφρά ένα καθαρό τμήμα του πανιού στις επαφές για τρία δευτερόλεπτα περίπου και, στη συνέχεια,
σκουπίστε προς την κατεύθυνση που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

5 Με ένα άλλο καθαρό τμήμα του πανιού, επαναλάβετε το βήμα 3 και το βήμα 4.

6 Αφήστε τα ακροφύσια και τις επαφές να στεγνώσουν εντελώς.

7 Τοποθετήστε ξανά την κασέτα εκτύπωσης.

8 Εκτυπώστε ξανά το έγγραφο.

9 Εάν η ποιότητα εκτύπωσης δεν βελτιώθηκε, καθαρίστε τα ακροφύσια εκτύπωσης. Για περισσότερες
πληροφορίες, δείτε “Καθαρισμός των ακροφυσίων των κασετών εκτύπωσης” στη σελίδα 60.

10 Επαναλάβετε το βήμα 9 έως δύο ακόμη φορές.

11 Αν η ποιότητα εκτύπωσης εξακολουθεί να μην είναι η αναμενόμενη, αντικαταστήστε την κασέτα εκτύπωσης.

Συντήρηση της κασέτας εκτύπωσης
• Φυλάσσετε τη νέα κασέτα στη συσκευασία της μέχρι να την τοποθετήσετε.
• Μην αφαιρείτε μια κασέτα από τον εκτυπωτή, παρά μόνο για την αντικατάσταση, τον καθαρισμό ή την
αποθήκευσή της σε αεροστεγή συσκευασία. Εάν η κασέτα παραμείνει εκτεθειμένη για μεγάλο διάστημα, δεν
εκτυπώνει σωστά.

Καθαρισμός της γυάλινης επιφάνειας του σαρωτή
1 Βρέξτε με νερό ένα καθαρό πανί χωρίς χνούδι.

2 Σκουπίστε απαλά τη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή για να την καθαρίσετε.
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Σημείωση: Βεβαιωθείτε πως το μελάνι ή το διορθωτικό υγρό που υπάρχει στο χαρτί είναι στεγνό πριν τοποθετήσετε
το χαρτί στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.

Παραγγελία αναλωσίμων
Για να παραγγείλετε αναλώσιμα ή για να βρείτε έναν αντιπρόσωπο στην περιοχή σας, επισκεφτείτε την τοποθεσία
μας στο Web στη διεύθυνση www.lexmark.com.

Σημειώσεις:

• Για βέλτιστα αποτελέσματα, χρησιμοποιείτε μόνο κασέτες εκτύπωσης της Lexmark.
• Για βέλτιστα αποτελέσματα, χρησιμοποιείτε το φωτογραφικό χαρτί ανώτερης ποιότητας της Lexmark όταν
εκτυπώνετε φωτογραφίες ή άλλες εικόνες υψηλής ποιότητας.

Αντικείμενο Κωδικός

Κασέτα εκτύπωσης 1

Καλώδιο USB 12A2405

Φωτογραφικό χαρτί και φωτογραφικό χαρτί ανώτερης ποιότητας
της Lexmark

Διαφέρει ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή

Χρήση αυθεντικών κασετών εκτύπωσης της Lexmark
Οι εκτυπωτές, οι κασέτες εκτύπωσης και το φωτογραφικό χαρτί της Lexmark έχουν σχεδιαστεί ώστε να
συνεργάζονται εξασφαλίζοντας ανώτερη ποιότητα.

Εάν εμφανιστεί μήνυμα Εξαντλήθηκε το γνήσιο μελάνι Lexmark, τότε έχει εξαντληθεί το γνήσιο μελάνι Lexmark
στην κασέτα (ή κασέτες) που υποδεικνύεται.

Εάν πιστεύετε πως αγοράσατε μια νέα, αυθεντική κασέτα εκτύπωσης της Lexmark, αλλά εμφανίζεται το μήνυμα
Εξαντλήθηκε το γνήσιο μελάνι Lexmark:

1 Επιλέξτε Περισσότερες πληροφορίες που θα δείτε στο μήνυμα.

2 Επιλέξτε Ειδοποίηση για κασέτα εκτύπωσης που δεν ανήκει στη Lexmark.

Για να μην εμφανιστεί ξανά το μήνυμα για την κασέτα (ή κασέτες) που υποδεικνύεται:
• Αντικαταστήστε την κασέτα (ή κασέτες) με νέα κασέτα εκτύπωσης (ή κασέτες εκτύπωσης) της Lexmark.
• Εάν πραγματοποιείτε εκτύπωση από υπολογιστή, επιλέξτε Περισσότερες πληροφορίες που θα δείτε στο
μήνυμα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου και κάντε κλικ στο Κλείσιμο.

• Εάν χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή χωρίς υπολογιστή, πατήστε Άκυρο.

Η εγγύηση της Lexmark δεν καλύπτει ζημιά που θα προκληθεί από μελάνι ή κασέτες εκτύπωσης που δεν ανήκουν
στη Lexmark.

Επαναπλήρωση κασέτας εκτύπωσης
Η εγγύηση δεν καλύπτει επισκευές ή βλάβες που οφείλονται σε επαναπλήρωση της κασέτας εκτύπωσης. Η Lexmark
δεν συνιστά τη χρήση κασέτας που έχει επαναπληρωθεί. Η επαναπλήρωση της κασέτας ενδέχεται να επηρεάσει
την ποιότητα εκτύπωσης και να προξενήσει ζημιά στον εκτυπωτή. Για να έχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα,
χρησιμοποιήστε αναλώσιμα της Lexmark.
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Ανακύκλωση προϊόντων της Lexmark
Για να επιστρέψετε τα προϊόντα Lexmark στη Lexmark για ανακύκλωση:

1 Επισκεφθείτε την τοποθεσία μας στο Web στη διεύθυνση www.lexmark.com/recycle.

2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή.
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Αντιμετώπιση προβλημάτων

• “Αντιμετώπιση προβλημάτων κατά την εγκατάσταση” στη σελίδα 64
• “Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης” στη σελίδα 67
• “Αντιμετώπιση προβλημάτων αντιγραφής” στη σελίδα 70
• “Αντιμετώπιση προβλημάτων σάρωσης” στη σελίδα 71
• “Αντιμετώπιση προβλημάτων fax” στη σελίδα 74
• “Αντιμετώπιση προβλημάτων τροφοδοσίας και εμπλοκής χαρτιού” στη σελίδα 75
• “Αντιμετώπιση προβλημάτων κάρτας μνήμης” στη σελίδα 77
• “Μηνύματα σφάλματος” στη σελίδα 78
• “Απεγκατάσταση και επανεγκατάσταση του λογισμικού” στη σελίδα 82

Αντιμετώπιση προβλημάτων κατά την εγκατάσταση
Στην οθόνη εμφανίζεται εσφαλμένη γλώσσα
1 Πατήστε  για να απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή.

2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  και, στη συνέχεια, το  μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η
επιλογή Επαναφορά γλώσσας.

3 Απελευθερώστε τα κουμπιά.

4 Πατήστε επανειλημμένα  ή  μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η γλώσσα που θέλετε.

5 Πατήστε  για αποθήκευση.

Το κουμπί λειτουργίας δεν είναι αναμμένο
1 Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και, στη συνέχεια, από τον εκτυπωτή.

2 Συνδέστε το καλώδιο στη θύρα τροφοδοσίας του εκτυπωτή.

2

1

3 Συνδέστε το καλώδιο σε κατάλληλα γειωμένη πρίζα, την οποία έχουν χρησιμοποιήσει και άλλες ηλεκτρικές
συσκευές.

4 Εάν η φωτεινή ένδειξη  δεν είναι ενεργοποιημένη, πατήστε .
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Δεν γίνεται η εγκατάσταση του λογισμικού
Υποστηρίζονται τα παρακάτω λειτουργικά συστήματα:

• Windows 98/Me
• Windows 2000
• Windows XP

Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας ικανοποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος που αναγράφονται στη
συσκευασία.

1 Ελέγξτε το καλώδιο USB για εμφανείς βλάβες.

2 Συνδέστε το ορθογώνιο άκρο του καλωδίου USB στη θύρα USB του υπολογιστή.

Η θύρα USB φέρει το σύμβολο USB .

3 Συνδέστε το τετράγωνο άκρο του καλωδίου USB στην πίσω πλευρά του εκτυπωτή.

1 Απενεργοποιήστε και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε επανεκκίνηση του υπολογιστή.

2 Επιλέξτε Άκυρο σε όλες τις οθόνες “Εντοπίστηκε νέο υλικό”.

3 Τοποθετήστε το CD και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη του υπολογιστή για να
επανεγκαταστήσετε το λογισμικό.

1 Πατήστε  για να απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή.

2 Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.

3 Αποσυνδέστε με προσοχή το τροφοδοτικό από τον εκτυπωτή.

4 Συνδέστε ξανά το τροφοδοτικό στον εκτυπωτή.

5 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα.

6 Πατήστε  για να ενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή.

1 Κλείστε όλες τις ανοιχτές εφαρμογές λογισμικού.

2 Απενεργοποιήστε όλα τα προγράμματα εντοπισμού ιών.

3 Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου.

Στα Windows XP, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη για να αποκτήσετε πρόσβαση στο εικονίδιο “Ο Υπολογιστής
μου”.

4 Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Μονάδα δίσκου CD–ROM.

5 Εάν είναι απαραίτητο, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο setup.exe.

6 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη του υπολογιστή για να εγκαταστήσετε το λογισμικό.

1 Επισκεφθείτε την τοποθεσία μας στο Web στη διεύθυνση www.lexmark.com για να ελέγξετε εάν υπάρχει η
τελευταία έκδοση λογισμικού.

2 Σε όλες τις χώρες ή τις περιοχές εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες, επιλέξτε τη χώρα ή την περιοχή σας.

3 Επιλέξτε τις συνδέσεις για προγράμματα οδήγησης ή λήψεις.

4 Επιλέξτε την οικογένεια εκτυπωτών.
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5 Επιλέξτε το μοντέλο του εκτυπωτή.

6 Επιλέξτε το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε.

7 Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να λάβετε και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη
του υπολογιστή.

Η σελίδα δεν εκτυπώνεται
Εάν η λυχνία λειτουργίας  αναβοσβήνει, δείτε “Μηνύματα σφάλματος” στη σελίδα 78.

Εάν η φωτεινή ένδειξη  δεν ανάβει, δείτε “Το κουμπί λειτουργίας δεν είναι αναμμένο” στη σελίδα 64.

Αφαιρέστε και μετά τοποθετήστε χαρτί.

Ελέγξτε τη στάθμη του μελανιού και τοποθετήστε νέα κασέτα εάν είναι απαραίτητο.

1 Αφαιρέστε την κασέτα εκτύπωσης.

2 Βεβαιωθείτε ότι έχει αφαιρεθεί το αυτοκόλλητο και η ταινία.

3 Τοποθετήστε ξανά την κασέτα εκτύπωσης.

Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής έχει οριστεί ως ο προεπιλεγμένος και δεν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής ή
διακοπής.

1 Επιλέξτε:
• Στα Windows XP Pro: Έναρξη  Ρυθμίσεις  Εκτυπωτές και fax.
• Στα Windows XP Home: Έναρξη  Πίνακας ελέγχου  Εκτυπωτές και fax.
• Στα Windows 2000: Έναρξη  Ρυθμίσεις  Εκτυπωτές.
• Στα Windows 98/Me: Έναρξη  Ρυθμίσεις  Εκτυπωτές.

2 Κάντε διπλό κλικ στο όνομα του εκτυπωτή σας.

3 Επιλέξτε Εκτυπωτής.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι επιλεγμένο το στοιχείο “Παύση εκτύπωσης”.
• Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το στοιχείο "Ορισμός ως προεπιλογή".

1 Πατήστε  για να απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή.

2 Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.

3 Αποσυνδέστε με προσοχή το τροφοδοτικό από τον εκτυπωτή.

4 Συνδέστε ξανά το τροφοδοτικό στον εκτυπωτή.
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5 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα.

6 Πατήστε  για να ενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή.

1 Καταργήστε την εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή, και στη συνέχεια, εγκαταστήστε το ξανά. Για
περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Απεγκατάσταση και επανεγκατάσταση του λογισμικού” στη σελίδα 82.

2 Εάν το λογισμικό εξακολουθεί να μην έχει εγκατασταθεί σωστά, επισκεφτείτε την τοποθεσία μας στο Web στη
διεύθυνση www.lexmark.com για να ελέγξετε εάν υπάρχει η τελευταία έκδοση λογισμικού.
α Σε όλες τις χώρες ή τις περιοχές εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες, επιλέξτε τη χώρα ή την περιοχή σας.
β Επιλέξτε τις συνδέσεις για προγράμματα οδήγησης ή λήψεις.
γ Επιλέξτε την οικογένεια εκτυπωτών.
δ Επιλέξτε το μοντέλο του εκτυπωτή.
ε Επιλέξτε το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε.
ζ Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να λάβετε και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην

οθόνη του υπολογιστή.

Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση από ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με χρήση
της δυνατότητας PictBridge
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εκτύπωσης PictBridge στη φωτογραφική μηχανή επιλέγοντας την κατάλληλη
λειτουργία USB. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής.

1 Αποσυνδέστε τη φωτογραφική μηχανή.

2 Συνδέστε μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με δυνατότητα PictBridge στη θύρα PictBridge. Ανατρέξτε στην
τεκμηρίωση της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής για να καθορίσετε εάν διαθέτει δυνατότητα PictBridge.

Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά το καλώδιο USB που συνόδευε τη φωτογραφική μηχανή.

Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης από τον εκτυπωτή.

Ο εκτυπωτής μπορεί να πραγματοποιήσει ανάγνωση δεδομένων μόνο από μία συσκευή ανάγνωσης τη φορά.

Εάν στην οθόνη εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος, δείτε “Μηνύματα σφάλματος” στη σελίδα 78.

Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης
Βελτίωση της ποιότητας εκτύπωσης
Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με την ποιότητα εκτύπωσης ενός εγγράφου, βεβαιωθείτε ότι:

• Χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο τύπο χαρτιού για το έγγραφο. Χρησιμοποιήστε Φωτογραφικό χαρτί ανώτερης
ποιότητας Lexmark εάν εκτυπώνετε φωτογραφίες ή άλλες εικόνες υψηλής ποιότητας.

• Βεβαιωθείτε πως η γυαλιστερή πλευρά ή η πλευρά εκτύπωσης είναι στραμμένη προς το μέρος σας. (Εάν δεν
είστε βέβαιοι ποια είναι η εκτυπώσιμη πλευρά, ανατρέξτε στις οδηγίες που συνοδεύουν το χαρτί.)

• Χρησιμοποιείτε χαρτί με μεγαλύτερο βάρος ή χαρτί τύπου bright white.
• Επιλέξτε υψηλότερη ποιότητα εκτύπωσης.
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Εάν η ποιότητα εκτύπωσης του εγγράφου εξακολουθεί να μην είναι η αναμενόμενη, ακολουθήστε την παρακάτω
διαδικασία:

1 Ευθυγραμμίστε την κασέτα εκτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Ευθυγράμμιση της κασέτας
εκτύπωσης με χρήση του υπολογιστή” στη σελίδα 60.

Εάν η ποιότητα εκτύπωσης δεν βελτιώθηκε, συνεχίστε με βήμα 2.

2 Καθαρίστε τα ακροφύσια των κασετών εκτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Καθαρισμός των
ακροφυσίων των κασετών εκτύπωσης” στη σελίδα 60.

Εάν η ποιότητα εκτύπωσης δεν βελτιώθηκε, συνεχίστε με βήμα 3.

3 Αφαιρέστε και επανατοποθετήστε την κασέτα εκτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Αφαίρεση
χρησιμοποιημένης κασέτας εκτύπωσης” στη σελίδα 57 και “Τοποθέτηση κασέτας εκτύπωσης” στη σελίδα 58.

Εάν η ποιότητα εκτύπωσης δεν βελτιώθηκε, συνεχίστε με βήμα 4.

4 Σκουπίστε τα ακροφύσια και τις επαφές της κασέτας εκτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε
“Σκούπισμα των ακροφυσίων και των επαφών της κασέτας εκτύπωσης” στη σελίδα 60.

Αν η ποιότητα εκτύπωσης εξακολουθεί να μην είναι η αναμενόμενη, αντικαταστήστε την κασέτα εκτύπωσης. Για
περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Παραγγελία αναλωσίμων” στη σελίδα 62.

Χαμηλή ποιότητα κειμένου και γραφικών
Τα παραδείγματα χαμηλής ποιότητας κειμένου και γραφικών περιλαμβάνουν τα εξής:

• Κενές σελίδες
• Σκοτεινή εκτύπωση
• Ξεθωριασμένη εκτύπωση
• Εσφαλμένα χρώματα
• Ανοιχτόχρωμες και σκουρόχρωμες λωρίδες στην εκτύπωση
• Παραμορφωμένες γραμμές
• Κηλίδες
• Οριζόντιες λωρίδες
• Λευκές γραμμές στην εκτύπωση

Ελέγξτε τη στάθμη του μελανιού και τοποθετήστε νέα κασέτα εάν είναι απαραίτητο.

Δείτε “Βελτίωση της ποιότητας εκτύπωσης” στη σελίδα 67.

Για να αποφύγετε τη δημιουργία κηλίδων μελανιού όταν χρησιμοποιείτε τα παρακάτω μέσα, αφαιρείτε κάθε φύλλο
καθώς βγαίνει από τη συσκευή και αφήνετέ το να στεγνώσει:

• Έγγραφο με γραφικά ή εικόνες
• Φωτογραφικό χαρτί
• Βαρύ ματ χαρτί ή γυαλιστερό χαρτί
• Διαφάνεια
• Ετικέτες
• Φάκελοι
• Σιδερότυπο

Σημείωση: Οι διαφάνειες ενδέχεται να χρειάζονται έως και 15 λεπτά για να στεγνώσουν.

Χρησιμοποιήστε άλλη μάρκα χαρτιού. Κάθε μάρκα χαρτιού δέχεται το μελάνι με διαφορετικό τρόπο και εκτυπώνει
με χρωματικές παραλλαγές. Χρησιμοποιήστε το φωτογραφικό χαρτί premium της Lexmark εάν εκτυπώνετε
φωτογραφίες ή άλλες εικόνες υψηλής ποιότητας.
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Χρησιμοποιήστε καινούργιο, ατσαλάκωτο χαρτί.

1 Καταργήστε την εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή, και στη συνέχεια, εγκαταστήστε το ξανά. Για
περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Απεγκατάσταση και επανεγκατάσταση του λογισμικού” στη σελίδα 82.

2 Εάν το λογισμικό εξακολουθεί να μην έχει εγκατασταθεί σωστά, επισκεφτείτε την τοποθεσία μας στο Web στη
διεύθυνση www.lexmark.com για να ελέγξετε εάν υπάρχει η τελευταία έκδοση λογισμικού.
α Σε όλες τις χώρες ή τις περιοχές εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες, επιλέξτε τη χώρα ή την περιοχή σας.
β Επιλέξτε τις συνδέσεις για προγράμματα οδήγησης και λήψεις.
γ Επιλέξτε την οικογένεια εκτυπωτών.
δ Επιλέξτε το μοντέλο του εκτυπωτή.
ε Επιλέξτε το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε.
ζ Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να λάβετε και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του

υπολογιστή.

Χαμηλή ποιότητα στα άκρα της σελίδας
Χρησιμοποιήστε τις ελάχιστες ρυθμίσεις περιθωρίων εκτύπωσης, εκτός και αν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία χωρίς
περίγραμμα:

• Αριστερό και δεξιό περίγραμμα:
– 6,35 χιλ. (0,25 ίν.) για μέγεθος χαρτιού letter
– 3,37 χιλ. (0,133 ίν.) για όλα τα μεγέθη χαρτιού εκτός από το letter

• Επάνω περίγραμμα: 1,7 χιλ. (0,067 ίν.)
• Κάτω περίγραμμα: 12,7 χιλ. (0,5 ίν.)

Επιλέξτε τη λειτουργία "Εκτύπωση χωρίς περίγραμμα".

1 Από την εφαρμογή λογισμικού που χρησιμοποιείτε, επιλέξτε Αρχείο  Εκτύπωση.

2 Κάντε κλικ στις Ιδιότητες, Προτιμήσεις, Επιλογές ή Ρύθμιση.

3 Επιλέξτε Διάταξη εκτύπωσης.

4 Κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς περίγραμμα.

Ελέγξτε ότι το μέγεθος χαρτιού που χρησιμοποιείτε αντιστοιχεί στη ρύθμιση του εκτυπωτή.

1 Από την εφαρμογή λογισμικού που χρησιμοποιείτε, επιλέξτε Αρχείο  Εκτύπωση.

2 Κάντε κλικ στις Ιδιότητες, Προτιμήσεις, Επιλογές ή Ρύθμιση.

3 Κάντε κλικ στην καρτέλα Ρύθμιση χαρτιού.

4 Ελέγξτε το μέγεθος του χαρτιού.

Η ταχύτητα εκτύπωσης είναι αργή
Κλείστε όλες τις εφαρμογές που δεν χρησιμοποιείτε.

Δοκιμάστε να μειώσετε τον αριθμό και το μέγεθος των γραφικών και των εικόνων στο έγγραφο.

Εξετάστε το ενδεχόμενο να αγοράσετε περισσότερη μνήμη RAM.

Καταργήστε όσο το δυνατόν περισσότερες γραμματοσειρές δεν χρησιμοποιείτε από το σύστημά σας.
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1 Από την εφαρμογή λογισμικού που χρησιμοποιείτε, επιλέξτε Αρχείο  Εκτύπωση.

2 Κάντε κλικ στις Ιδιότητες, Προτιμήσεις, Επιλογές ή Ρύθμιση.

3 Κάντε κλικ στην καρτέλα Ποιότητα/Αντίγραφα.

4 Στην περιοχή "Ποιότητα/Ταχύτητα", επιλέξτε χαμηλότερη ποιότητα εκτύπωσης.

1 Καταργήστε την εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε το ξανά. Για
περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Απεγκατάσταση και επανεγκατάσταση του λογισμικού” στη σελίδα 82.

2 Εάν το λογισμικό εξακολουθεί να μην έχει εγκατασταθεί σωστά, επισκεφτείτε την τοποθεσία μας στο Web στη
διεύθυνση www.lexmark.com για να ελέγξετε εάν υπάρχει η τελευταία έκδοση λογισμικού.
α Σε όλες τις χώρες ή τις περιοχές εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες, επιλέξτε τη χώρα ή την περιοχή σας.
β Επιλέξτε τις συνδέσεις για προγράμματα οδήγησης και λήψεις.
γ Επιλέξτε την οικογένεια εκτυπωτών.
δ Επιλέξτε το μοντέλο του εκτυπωτή.
ε Επιλέξτε το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε.
ζ Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να λάβετε και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του

υπολογιστή.

Ο εκτυπωτής δεν εκτυπώνει ή δεν ανταποκρίνεται
Δείτε “Η σελίδα δεν εκτυπώνεται” στη σελίδα 66.

Εκτύπωση τμήματος εγγράφου ή φωτογραφίας
Βεβαιωθείτε ότι το έγγραφο ή η φωτογραφία έχουν τοποθετηθεί σωστά στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.

Βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος χαρτιού που χρησιμοποιείτε αντιστοιχεί στο μέγεθος που έχετε επιλέξει.

Αντιμετώπιση προβλημάτων αντιγραφής
Το φωτοαντιγραφικό δεν αποκρίνεται
Εάν εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος, δείτε “Μηνύματα σφάλματος” στη σελίδα 78.

Εάν η φωτεινή ένδειξη  δεν είναι ενεργοποιημένη, δείτε “Το κουμπί λειτουργίας δεν είναι αναμμένο” στη
σελίδα 64.

1 Καταργήστε την εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε το ξανά. Για
περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Απεγκατάσταση και επανεγκατάσταση του λογισμικού” στη σελίδα 82.

2 Εάν το λογισμικό εξακολουθεί να μην έχει εγκατασταθεί σωστά, επισκεφτείτε την τοποθεσία μας στο Web στη
διεύθυνση www.lexmark.com για να ελέγξετε εάν υπάρχει η τελευταία έκδοση λογισμικού.
α Σε όλες τις χώρες ή τις περιοχές εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες, επιλέξτε τη χώρα ή την περιοχή σας.
β Επιλέξτε τις συνδέσεις για προγράμματα οδήγησης και λήψεις.
γ Επιλέξτε την οικογένεια εκτυπωτών.
δ Επιλέξτε το μοντέλο του εκτυπωτή.
ε Επιλέξτε το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε.
ζ Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να λάβετε και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του

υπολογιστή.

 

70

http://www.lexmark.com
http://www.lexmark.com


Η μονάδα σαρωτή δεν κλείνει
1 Ανασηκώστε τη μονάδα σαρωτή.

2 Αφαιρέστε οποιοδήποτε αντικείμενο εμποδίζει τη μονάδα σαρωτή να κλείσει.

3 Χαμηλώστε τη μονάδα σαρωτή.

Χαμηλή ποιότητα αντιγραφής
Στα παραδείγματα περιλαμβάνονται:

• Κενές σελίδες
• Μοτίβο σκακιέρας
• Αλλοιωμένα γραφικά ή εικόνες
• Χαρακτήρες που λείπουν
• Ξεθωριασμένη εκτύπωση
• Σκοτεινή εκτύπωση
• Παραμορφωμένες γραμμές
• Κηλίδες
• Οριζόντιες λωρίδες
• Μη αναμενόμενοι χαρακτήρες
• Λευκές γραμμές στην εκτύπωση

Εάν η φωτεινή ένδειξη  αναβοσβήνει, δείτε “Μηνύματα σφάλματος” στη σελίδα 78.

Ελέγξτε τη στάθμη του μελανιού και τοποθετήστε νέα κασέτα εάν είναι απαραίτητο.

Εάν είναι βρώμικη η γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή, σκουπίστε την απαλά με ένα νωπό, καθαρό πανί που δεν αφήνει
χνούδι.

Δείτε “Βελτίωση της ποιότητας εκτύπωσης” στη σελίδα 59.

Εάν κάνετε αντιγραφή ή σάρωση από εφημερίδα, περιοδικό ή γυαλιστερό χαρτί, δείτε “Σάρωση εικόνων με ευκρίνεια
από περιοδικά και εφημερίδες” στη σελίδα 54.

Εάν η ποιότητα του πρωτοτύπου εγγράφου δεν είναι ικανοποιητική, χρησιμοποιήστε ένα μεγαλύτερης ευκρίνειας
αντίγραφο του εγγράφου ή της εικόνας.

Τοποθετήστε το έγγραφο με την πρόσοψη προς τα κάτω στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.

Αντίγραφο τμήματος του εγγράφου ή της φωτογραφίας
Βεβαιωθείτε ότι το έγγραφο ή η φωτογραφία έχουν τοποθετηθεί σωστά στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.

Βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος χαρτιού που χρησιμοποιείτε αντιστοιχεί στο μέγεθος που έχετε επιλέξει.

Αντιμετώπιση προβλημάτων σάρωσης
Ο σαρωτής δεν ανταποκρίνεται
Εάν εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος, δείτε “Μηνύματα σφάλματος” στη σελίδα 78.

Εάν η φωτεινή ένδειξη  δεν είναι ενεργοποιημένη, δείτε “Το κουμπί λειτουργίας δεν είναι αναμμένο” στη
σελίδα 64.
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Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής έχει οριστεί ως ο προεπιλεγμένος και δεν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής ή
διακοπής.

1 Επιλέξτε:
• Στα Windows XP Pro: Έναρξη  Ρυθμίσεις  Εκτυπωτές και fax.
• Στα Windows XP Home: Έναρξη  Πίνακας ελέγχου  Εκτυπωτές και fax.
• Στα Windows 2000: Έναρξη  Ρυθμίσεις  Εκτυπωτές.
• Στα Windows 98/Me: Έναρξη  Ρυθμίσεις  Εκτυπωτές.

2 Κάντε διπλό κλικ στο όνομα του εκτυπωτή σας.

3 Επιλέξτε Εκτυπωτής.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι επιλεγμένο το στοιχείο "Παύση εκτύπωσης".
• Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το στοιχείο "Ορισμός ως προεπιλογή".

1 Καταργήστε την εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε το ξανά. Για
περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Απεγκατάσταση και επανεγκατάσταση του λογισμικού” στη σελίδα 82.

2 Εάν το λογισμικό εξακολουθεί να μην έχει εγκατασταθεί σωστά, επισκεφτείτε την τοποθεσία μας στο Web στη
διεύθυνση www.lexmark.com για να ελέγξετε εάν υπάρχει η τελευταία έκδοση λογισμικού.
α Σε όλες τις χώρες ή τις περιοχές εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες, επιλέξτε τη χώρα ή την περιοχή σας.
β Επιλέξτε τις συνδέσεις για προγράμματα οδήγησης ή λήψεις.
γ Επιλέξτε την οικογένεια εκτυπωτών.
δ Επιλέξτε το μοντέλο του εκτυπωτή.
ε Επιλέξτε το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε.
ζ Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να λάβετε και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην

οθόνη του υπολογιστή.

Η σάρωση δεν ήταν επιτυχής
1 Ελέγξτε το καλώδιο USB για εμφανείς βλάβες.

2 Συνδέστε το ορθογώνιο άκρο του καλωδίου USB στη θύρα USB του υπολογιστή.

Η θύρα USB φέρει το σύμβολο USB .

3 Συνδέστε το τετράγωνο άκρο του καλωδίου USB στην πίσω πλευρά του εκτυπωτή.

Απενεργοποιήστε και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε επανεκκίνηση του υπολογιστή.

1 Καταργήστε την εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή, και στη συνέχεια, εγκαταστήστε το ξανά. Για
περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Απεγκατάσταση και επανεγκατάσταση του λογισμικού” στη σελίδα 82.

2 Εάν το λογισμικό εξακολουθεί να μην έχει εγκατασταθεί σωστά, επισκεφτείτε την τοποθεσία μας στο Web στη
διεύθυνση www.lexmark.com για να ελέγξετε εάν υπάρχει η τελευταία έκδοση λογισμικού.
α Σε όλες τις χώρες ή τις περιοχές εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες, επιλέξτε τη χώρα ή την περιοχή σας.
β Επιλέξτε τις συνδέσεις για προγράμματα οδήγησης ή λήψεις.
γ Επιλέξτε την οικογένεια εκτυπωτών.
δ Επιλέξτε το μοντέλο του εκτυπωτή.
ε Επιλέξτε το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε.
ζ Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να λάβετε και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του

υπολογιστή.
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Η σάρωση καθυστερεί υπερβολικά ή έχει ως αποτέλεσμα να μην
ανταποκρίνεται ο υπολογιστής
Κλείστε όλα τα προγράμματα που δεν χρησιμοποιείτε.

Για να αλλάξετε την ανάλυση σάρωσης σε χαμηλότερη τιμή:

1 Επιλέξτε Έναρξη  Προγράμματα ή Όλα τα προγράμματα   Lexmark 3400 Series.

2 Επιλέξτε Κέντρο Όλα σε Ένα.

3 Από την περιοχή "Σάρωση", επιλέξτε Προβολή περισσότερων ρυθμίσεων σάρωσης.

4 Κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σύνθετων ρυθμίσεων σάρωσης.

5 Από το μενού "Επιλογή ανάλυσης σάρωσης", επιλέξτε μικρότερο αριθμό.

Χαμηλή ποιότητα σαρωμένης εικόνας
Εάν εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος, δείτε “Μηνύματα σφάλματος” στη σελίδα 78.

Εάν είναι βρώμικη η γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή, σκουπίστε την απαλά με ένα νωπό, καθαρό πανί που δεν αφήνει
χνούδι.

Για να ρυθμίσετε την ποιότητα της σάρωσης:

1 Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος στον υπολογιστή και ότι τόσο ο υπολογιστής όσο και ο
εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένοι.

2 Τοποθετήστε ένα πρωτότυπο έγγραφο με την πρόσοψη στραμμένη προς τη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.

3 Από την επιφάνεια εργασίας, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Στούντιο επεξεργασίας εικόνων.

4 Επιλέξτε Σάρωση.

Το Κέντρο Όλα σε Ένα εμφανίζεται με ανοιγμένη την καρτέλα "Σάρωση & Αντιγραφή".

5 Από την ενότητα "Επιλογή ποιότητας σάρωσης", επιλέξτε κάποια διαφορετική ρύθμιση DPI.

6 Επιλέξτε Άμεση σάρωση.

Δείτε “Βελτίωση της ποιότητας εκτύπωσης” στη σελίδα 59.

Εάν κάνετε αντιγραφή ή σάρωση από εφημερίδα, περιοδικό ή γυαλιστερό χαρτί, δείτε “Σάρωση εικόνων με ευκρίνεια
από περιοδικά και εφημερίδες” στη σελίδα 54.

Εάν η ποιότητα του πρωτότυπου εγγράφου δεν είναι ικανοποιητική, χρησιμοποιήστε ένα μεγαλύτερης ευκρίνειας
αντίγραφο του εγγράφου ή της εικόνας.

Τοποθετήστε το έγγραφο με την πρόσοψη προς τα κάτω στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.

Σάρωση τμήματος του εγγράφου ή της φωτογραφίας
Βεβαιωθείτε ότι το έγγραφο ή η φωτογραφία έχουν τοποθετηθεί σωστά στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.

Βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος χαρτιού που χρησιμοποιείτε αντιστοιχεί στο μέγεθος που έχετε επιλέξει.
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Δεν είναι δυνατή η σάρωση σε εφαρμογή
1 Από το παράθυρο διαλόγου "Η επιλεγμένη εφαρμογή δεν υποστηρίζει τη λειτουργία Πολλαπλές σελίδες",

επιλέξτε Άκυρο.

2 Από την καρτέλα "Σάρωση και Αντιγραφή" του Κέντρου Όλα σε Ένα, επιλέξτε διαφορετική εφαρμογή από το
μενού “Αποστολή σαρωμένης εικόνας σε” .

3 Σαρώστε το έγγραφο.

Αντιμετώπιση προβλημάτων fax
Συμβουλές για αποστολή fax χρησιμοποιώντας το Στούντιο επεξεργασίας
εικόνων
Εάν κάνετε αποστολή fax χρησιμοποιώντας το Στούντιο επεξεργασίας εικόνων, βεβαιωθείτε ότι:

• ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος σε υπολογιστή που είναι εφοδιασμένος με fax modem
• ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος σε τηλεφωνική γραμμή που λειτουργεί
• και ο εκτυπωτής και ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένοι.

Για επιπλέον βοήθεια σχετικά με τη χρήση κάποιας εφαρμογής fax, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνόδευε την
εφαρμογή fax.

Δεν είναι δυνατή η αποστολή ή η λήψη fax
Εάν εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος, ακολουθήστε τις οδηγίες στο παράθυρο διαλόγου του μηνύματος σφάλματος.

Καλέστε δοκιμαστικά τον αριθμό τηλεφώνου στον οποίο θέλετε να στείλετε fax για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί
σωστά.

Εάν η τηλεφωνική γραμμή χρησιμοποιείται από άλλη συσκευή, περιμένετε μέχρι να ολοκληρώσει την εργασία της
η άλλη συσκευή για να στείλετε fax.

Η λειτουργία "Αναμονή κλήσης" μπορεί να διακόψει τη μετάδοση fax. Απενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία πριν την
αποστολή ή λήψη fax. Καλέστε την τηλεφωνική εταιρεία προκειμένου να προμηθευτείτε την ακολουθία αριθμών που
θα σας επιτρέψει να απενεργοποιήσετε προσωρινά τη λειτουργία "Αναμονή κλήσης".

Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση ενός fax ή η ποιότητα του fax που ελήφθη είναι
χαμηλή
Ζητήστε από τον αποστολέα:

• να βεβαιωθεί ότι η ποιότητα του πρωτότυπου εγγράφου είναι ικανοποιητική
• να στείλει ξανά το fax. Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα με την ποιότητα σύνδεσης της τηλεφωνικής γραμμής.
• να αυξήσει την ανάλυση σάρωσης του fax.

Ελέγξτε τη στάθμη μελανιού και τοποθετήστε νέα κασέτα εάν είναι απαραίτητο.
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1 Αφαιρέστε την κασέτα εκτύπωσης.

2 Βεβαιωθείτε ότι έχει αφαιρεθεί το αυτοκόλλητο και η ταινία.

3 Τοποθετήστε ξανά την κασέτα εκτύπωσης.

Εάν η φωτεινή ένδειξη  δεν ανάβει, δείτε “Το κουμπί λειτουργίας δεν είναι αναμμένο” στη σελίδα 64.

Ελέγξτε εάν υπάρχει εμπλοκή χαρτιού και αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί.

Το εισερχόμενο fax είναι κενό
Ζητήστε από τον αποστολέα να επιβεβαιώσει ότι το πρωτότυπο έγγραφο τοποθετήθηκε σωστά.

Αντιμετώπιση προβλημάτων τροφοδοσίας και εμπλοκής χαρτιού
Εμπλοκή χαρτιού στον εκτυπωτή
Για αυτόματη εξαγωγή του χαρτιού:

1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί .

2 Αφαιρέστε το χαρτί από το δίσκο εξόδου.

Για μη αυτόματη αφαίρεση του χαρτιού:

1 Πατήστε  για να απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή.

2 Πιάστε σταθερά το χαρτί και τραβήξτε το προσεκτικά προς τα έξω.

3 Πατήστε  για να ενεργοποιήσετε ξανά τον εκτυπωτή.

Εμπλοκή χαρτιού στο στήριγμα του χαρτιού
1 Πατήστε  για να απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή.

2 Πιάστε σταθερά το χαρτί και τραβήξτε το προσεκτικά προς τα έξω.

3 Πατήστε  για να ενεργοποιήσετε ξανά τον εκτυπωτή.

Κακή τροφοδοσία χαρτιού ή μέσων ειδικού τύπου
Εάν παρατηρείται κακή τροφοδοσία ή παραμόρφωση του χαρτιού ή των μέσων ειδικού τύπου ή εάν τροφοδοτούνται
ή κολλάνε μεταξύ τους πολλά φύλλα, δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις.
Τοποθετήστε λιγότερα φύλλα χαρτί στη συσκευή.
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Για πληροφορίες σχετικά με τα εξής, δείτε “Τοποθέτηση διαφόρων τύπων χαρτιού” στη σελίδα 30.
• Μέγιστη ποσότητα τροφοδοσίας ανά τύπο χαρτιού
• Συγκεκριμένες οδηγίες τροφοδοσίας για υποστηριζόμενο χαρτί και μέσα ειδικού τύπου

Τοποθετήστε το χαρτί με την πλευρά εκτύπωσης στραμμένη προς το μέρος σας.

Απομακρύνετε κάθε σελίδα καθώς βγαίνει και αφήστε τη να στεγνώσει πριν την τοποθετήσετε επάνω στις άλλες.

Χρησιμοποιήστε καινούργιο, ατσαλάκωτο χαρτί.

Ρυθμίστε τους οδηγούς χαρτιού:
• όταν χρησιμοποιείτε μέσα με πλάτος μικρότερο από 8,5 ίντσες
• στην αριστερή πλευρά του χαρτιού ή του μέσου, φροντίζοντας να μην τσαλακωθούν.

Ο εκτυπωτής δεν τροφοδοτείται με χαρτί, φακέλους ή μέσα ειδικού τύπου
Εάν υπάρχει εμπλοκή χαρτιού, δείτε την κατάλληλη σχετική ενότητα.

Βεβαιωθείτε ότι το μέσο ειδικού τύπου έχει τοποθετηθεί σωστά.

Δοκιμάστε να τοποθετήσετε μία σελίδα, έναν φάκελο ή ένα μέσο ειδικού τύπου τη φορά.

Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής έχει οριστεί ως ο προεπιλεγμένος και δεν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής ή
διακοπής.

1 Επιλέξτε:
• Για Windows XP Pro: Έναρξη  Ρυθμίσεις  Εκτυπωτές και fax.
• Για Windows XP Home: Έναρξη  Πίνακας ελέγχου  Εκτυπωτές και fax.
• Για Windows 2000: Έναρξη  Ρυθμίσεις  Εκτυπωτές.
• Για Windows 98/Me: Έναρξη  Ρυθμίσεις  Εκτυπωτές.

2 Κάντε διπλό κλικ στο όνομα του εκτυπωτή σας.

3 Επιλέξτε Εκτυπωτής.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι επιλεγμένο το στοιχείο "Παύση εκτύπωσης".
• Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το στοιχείο "Ορισμός ως προεπιλογή".

Εμπλοκή χαρτιού banner
1 Πατήστε  για να απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή.

2 Αφαιρέστε το χαρτί banner που δημιούργησε την εμπλοκή από τον εκτυπωτή.
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Για να αποτρέψετε την εμπλοκή εργασίας εκτύπωσης banner:
• Χρησιμοποιήστε μόνο τόσα φύλλα όσα χρειάζονται για το banner.
• Επιλέξτε τις παρακάτω ρυθμίσεις για να διευκολύνετε τη συνεχή τροφοδοσία χαρτιού από τον εκτυπωτή χωρίς
εμπλοκή:
1 Έχοντας ανοιχτό ένα έγγραφο, επιλέξτε Αρχείο  Εκτύπωση.
2 Κάντε κλικ στις Ιδιότητες, Προτιμήσεις, Επιλογές ή Ρύθμιση παραμέτρων.
3 Επιλέξτε την καρτέλα Ρύθμιση χαρτιού.
4 Από την περιοχή “Μέγεθος χαρτιού”, επιλέξτε Banner.
5 Επιλέξτε Letter Banner ή A4 Banner ως μέγεθος χαρτιού.
6 Επιλέξτε Κατακόρυφος ή Οριζόντιος προσανατολισμός.
7 Επιλέξτε OK.
8 Επιλέξτε OK ή Εκτύπωση.

Αντιμετώπιση προβλημάτων κάρτας μνήμης
Η κάρτα μνήμης δεν μπορεί να τοποθετηθεί
Βεβαιωθείτε ότι ο τύπος της κάρτας μνήμης που χρησιμοποιείτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον εκτυπωτή. Για να
καθορίσετε ποια υποδοχή προορίζεται για την κάρτα μνήμης και για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της, δείτε
“Τοποθέτηση κάρτας μνήμης” στη σελίδα 41.

Δεν συμβαίνει τίποτα όταν τοποθετείται κάρτα μνήμης
Αφαιρέστε και τοποθετήστε γρήγορα ξανά την κάρτα μνήμης.

Προειδοποίηση: Μην αφαιρείτε καλώδια ή συσκευές αποθήκευσης φωτογραφιών όσο αναβοσβήνει η φωτεινή
ένδειξη.

Για να καθορίσετε ποια υποδοχή προορίζεται για την κάρτα μνήμης και για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης
της, δείτε “Τοποθέτηση κάρτας μνήμης” στη σελίδα 41.

Βεβαιωθείτε ότι ο τύπος της κάρτας μνήμης που χρησιμοποιείτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον εκτυπωτή. Δείτε
“Τοποθέτηση κάρτας μνήμης” στη σελίδα 41.

Ελέγξτε ότι δεν υπάρχει καμία εμφανής ζημιά στην κάρτα μνήμης.

Τοποθετείτε μόνο μία κάρτα μνήμης κάθε φορά.

Αποσυνδέστε την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με δυνατότητα PictBridge από τον εκτυπωτή.

Ελέγξτε τις συνδέσεις των καλωδίων.

1 Ελέγξτε το καλώδιο USB για εμφανείς βλάβες.

2 Συνδέστε το ορθογώνιο άκρο του καλωδίου USB στη θύρα USB του υπολογιστή.

Η θύρα USB φέρει το σύμβολο USB .

3 Συνδέστε το τετράγωνο άκρο του καλωδίου USB στην πίσω πλευρά του εκτυπωτή.

Μηνύματα σφάλματος στην οθόνη
Εάν εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος, δείτε “Μηνύματα σφάλματος” στη σελίδα 78.
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Μηνύματα σφάλματος
Πρόβλημα ευθυγράμμισης...
1 Αφαιρέστε την κασέτα εκτύπωσης.

2 Βεβαιωθείτε ότι έχει αφαιρεθεί το αυτοκόλλητο και η ταινία.

3 Τοποθετήστε ξανά την κασέτα εκτύπωσης.

4 Πατήστε  για να εκτυπώσετε μια σελίδα ευθυγράμμισης.

5 Τοποθετήστε τη σελίδα ευθυγράμμισης με την πρόσοψη προς τα κάτω στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.

6 Πατήστε ξανά το κουμπί  για να ευθυγραμμίσετε την κασέτα.

Τοποθετείτε μόνο απλό, καθαρό χαρτί για την ευθυγράμμιση της κασέτας.

Ο εκτυπωτής θα διαβάσει οποιαδήποτε σημάδια σε χρησιμοποιημένο χαρτί, γεγονός που θα προκαλέσει την
εμφάνιση του μηνύματος σφάλματος ευθυγράμμισης.

Σφάλμα κασέτας
Περιλαμβάνονται τα παρακάτω σφάλματα κασέτας:

• 1102
• 1203
• 1204
• 1205
• 1206
• 120F

1 Αφαιρέστε την κασέτα εκτύπωσης.

2 Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.

3 Συνδέστε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα.

4 Εάν η φωτεινή ένδειξη  δεν ανάβει, πατήστε .

5 Τοποθετήστε ξανά την κασέτα εκτύπωσης.

6 Εάν το σφάλμα:
• δεν εμφανιστεί ξανά, το πρόβλημα έχει διορθωθεί,
• εμφανιστεί ξανά, αντικαταστήστε την κασέτα εκτύπωσης με μια καινούργια.
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Δεν υπάρχει κασέτα
Δεν υπάρχει κασέτα ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Τοποθέτηση κασέτας
εκτύπωσης” στη σελίδα 58.

Αλλαγή ρυθμίσεων μεγέθους χαρτιού ή φωτογραφίας...
Υπάρχουν μία ή περισσότερες φωτογραφίες μεγαλύτερες από το μέγεθος χαρτιού που επιλέξατε.

1 Πατήστε  για να διαγράψετε το μήνυμα σφάλματος.

2 Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη Μέγεθος χαρτιού.

3 Πατήστε το κουμπί  ή  για να ενεργοποιήσετε την επιλογή μεγέθους χαρτιού που θα χωράει το
μεγαλύτερο μέγεθος φωτογραφίας.

4 Πατήστε το κουμπί  για να ξεκινήσετε την εκτύπωση.

Διόρθωση εμπλοκής φορέα...
1 Ανασηκώστε τη μονάδα σαρωτή.

2 Αφαιρέστε αντικείμενα που ενδέχεται να εμποδίζουν τη διαδρομή του φορέα της κασέτας.

3 Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα της κασέτας είναι κλειστό.

4 Κλείστε τη μονάδα σαρωτή.

5 Πατήστε .

Αφαίρεση του μπλοκαρισμένου χαρτιού...
Δείτε “Αντιμετώπιση προβλημάτων τροφοδοσίας και εμπλοκής χαρτιού” στη σελίδα 75.

Χαμηλή στάθμη μελανιού έγχρωμης εκτύπωσης
1 Ελέγξτε τη στάθμη μελανιού και τοποθετήστε νέα κασέτα εάν είναι απαραίτητο. Η προειδοποίηση χαμηλής

στάθμης μελανιού εμφανίζεται όταν η κασέτα είναι πλήρης κατά το 25%, το 15% και το 10%.

Για παραγγελία αναλώσιμων, δείτε “Παραγγελία αναλωσίμων” στη σελίδα 62.

2 Πατήστε το κουμπί  για να συνεχίσετε.

Δεν ήταν δυνατή η ανίχνευση φύλλου προστασίας
Το έγγραφο που έχει τοποθετηθεί στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης δεν είναι έγκυρο φύλλο προστασίας.

Μπορεί να έχει αφαιρεθεί η κάρτα μνήμης από τον εκτυπωτή ή μπορεί να έχει γίνει εσφαλμένη τοποθέτηση του
φύλλου προστασίας φωτογραφιών πάνω στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Εκτύπωση φωτογραφιών που είναι αποθηκευμένες σε κάρτα μνήμης με τη
χρήση του φύλλου προστασίας” στη σελίδα 43 ή “Τοποθέτηση πρωτότυπων εγγράφων στη γυάλινη επιφάνεια του
σαρωτή” στη σελίδα 34.
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Ο υπολογιστής δεν είναι συνδεδεμένος
Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος και ότι είναι αναμμένος.

1 Ελέγξτε το καλώδιο USB για εμφανείς βλάβες.

2 Συνδέστε το ορθογώνιο άκρο του καλωδίου USB στη θύρα USB του υπολογιστή.

Η θύρα USB φέρει το σύμβολο USB .

3 Συνδέστε το τετράγωνο άκρο του καλωδίου USB στη θύρα USB που βρίσκεται στην πίσω πλευρά του εκτυπωτή.

Τοποθετήστε φωτογραφική μηχανή/κάρτα μνήμης.
Ο εκτυπωτής δεν εντόπισε ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με δυνατότητα PictBridge ή κάρτα μνήμης.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Χρήση ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής με δυνατότητα PictBridge για τον
έλεγχο της εκτύπωσης φωτογραφιών” στη σελίδα 42 ή “Τοποθέτηση κάρτας μνήμης” στη σελίδα 41.

Μη έγκυρη επιλογή μεγέθους φωτογραφίας/χαρτιού
Ενεργοποιήσατε περισσότερες από μία επιλογές στο βήμα 2 του φύλλου προστασίας φωτογραφιών που
εκτυπώσατε και σαρώσατε.

1 Να συμπληρώσετε πλήρως μόνο ένα κύκλο για κάθε επιλογή.

2 Πατήστε το κουμπί  για να συνεχίσετε.

Τοποθέτηση χαρτιού...
1 Τοποθετήστε χαρτί.

2 Πατήστε .

Δεν έχει γίνει επιλογή εικόνων.
Δεν έχετε ενεργοποιήσει καμία από τις επιλογές του βήματος 1 του φύλλου προστασίας φωτογραφιών που
εκτυπώσατε και σαρώσατε.

1 Συμπληρώστε πλήρως τον κύκλο ή τους κύκλους που επιλέξατε.

2 Πατήστε το κουμπί  για να συνεχίσετε.

Δεν έχει γίνει επιλογή μεγέθους φωτογραφίας/χαρτιού.
Δεν ενεργοποιήσατε καμία από τις επιλογές του βήματος 2 του φύλλου προστασίας φωτογραφιών που εκτυπώσατε
και σαρώσατε.

1 Συμπληρώστε πλήρως τον κύκλο ή τους κύκλους που επιλέξατε.

2 Πατήστε το κουμπί  για να συνεχίσετε.

Δεν βρέθηκαν αρχεία φωτογραφιών
Δεν βρέθηκαν υποστηριζόμενες εικόνες στην κάρτα μνήμης.

1 Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης.

2 Χρησιμοποιείτε μόνο κάρτες μνήμης που περιέχουν φωτογραφίες, οι οποίες τραβήχτηκαν με ψηφιακή
φωτογραφική μηχανή χρησιμοποιώντας τη μορφή JPEG.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την τεκμηρίωση που συνοδεύει τη φωτογραφική μηχανή.
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Δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με το φύλλο προστασίας
Το φύλλο προστασίας φωτογραφιών που εκτυπώσατε και σαρώσατε δεν είναι πλέον έγκυρο.
Μπορεί να αφαιρέσατε την κάρτα μνήμης από τον εκτυπωτή ή να απενεργοποιήσατε τον εκτυπωτή, πριν τη σάρωση
του φύλλου προστασίας φωτογραφιών.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Εκτύπωση φωτογραφιών που είναι αποθηκευμένες σε κάρτα μνήμης με τη
χρήση του φύλλου προστασίας” στη σελίδα 43.

Μόνο μία συσκευή ή κάρτα μέσων επιτρέπεται...
Ο εκτυπωτής μπορεί να διαβάζει μόνο μία κάρτα μνήμης κάθε φορά.

1 Αφαιρέστε και τις δύο κάρτες μνήμης.

2 Τοποθετήστε ξανά μόνο μία κάρτα μνήμης.

Παραμορφωμένο χαρτί, επανατοποθετήστε το.
Το φύλλο προστασίας φωτογραφιών δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Τοποθέτηση πρωτότυπων εγγράφων στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή”
στη σελίδα 34.

Αλλαγή των ρυθμίσεων μεγέθους χαρτιού...
Υπάρχουν μία ή περισσότερες φωτογραφίες μεγαλύτερες από το μέγεθος χαρτιού που επιλέξατε.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Αλλαγή ρυθμίσεων μεγέθους χαρτιού ή φωτογραφίας...” στη σελίδα 79.

Σφάλμα επικοινωνίας PictBridge
Βεβαιωθείτε ότι η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με δυνατότητα PictBridge έχει τοποθετηθεί σωστά στον εκτυπωτή.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Χρήση ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής με δυνατότητα PictBridge για τον
έλεγχο της εκτύπωσης φωτογραφιών” στη σελίδα 42.

Αποσυνδέστε τη φωτογραφική μηχανή σας για να χρησιμοποιήσετε την
κάρτα μνήμης
Ο εκτυπωτής μπορεί να πραγματοποιήσει ανάγνωση δεδομένων από ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με
δυνατότητα PictBridge ή από κάρτα μνήμης, αλλά όχι ταυτόχρονα.

1 Αποσυνδέστε την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με δυνατότητα PictBridge και την κάρτα μνήμης.

2 Συνδέστε μόνο μία από τις παραπάνω συσκευές.

Ο κεντρικός υπολογιστής αφαίρεσε ορισμένες φωτογραφίες από την κάρτα
Ορισμένες από τις φωτογραφίες του φύλλου προστασίας φωτογραφιών διαγράφηκαν από την κάρτα μνήμης μέσω
του υπολογιστή.
Πρέπει να εκτυπώσετε ένα νέο φύλο προστασίας φωτογραφιών.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Εκτύπωση φωτογραφιών που είναι αποθηκευμένες σε κάρτα μνήμης με τη
χρήση του φύλλου προστασίας” στη σελίδα 43.
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Υπάρχει πρόβλημα κατά την ανάγνωση της κάρτας μνήμης...
Η κάρτα μνήμης δεν έχει τοποθετηθεί σωστά ή είναι κατεστραμμένη.

1 Ελέγξτε για τυχόν εμφανείς ζημιές στην κάρτα μνήμης.

2 Τοποθετήστε ξανά την κάρτα μνήμης. Για να καθορίσετε ποια υποδοχή προορίζεται για την κάρτα μνήμης και
για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της, δείτε “Τοποθέτηση κάρτας μνήμης” στη σελίδα 41.

Απεγκατάσταση και επανεγκατάσταση του λογισμικού
Εάν o εκτυπωτής δεν λειτουργεί σωστά ή εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος επικοινωνίας όταν προσπαθείτε να τον
χρησιμοποιήσετε, ενδέχεται να χρειάζεται να απεγκαταστήσετε και, στη συνέχεια, να εγκαταστήσετε ξανά το
λογισμικό του εκτυπωτή.

1 Επιλέξτε Έναρξη  Προγράμματα ή Όλα τα προγράμματα   Lexmark 3400 Series.

2 Επιλέξτε Απεγκατάσταση.

3 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη του υπολογιστή για να καταργήσετε την εγκατάσταση του λογισμικού του
εκτυπωτή.

4 Πριν εγκαταστήσετε ξανά το λογισμικό του εκτυπωτή, επανεκκινήστε τον υπολογιστή.

5 Επιλέξτε Άκυρο σε όλες τις οθόνες "Εντοπίστηκε νέο υλικό".

6 Τοποθετήστε το CD και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη του υπολογιστή για να
επανεγκαταστήσετε το λογισμικό.
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Σημειώσεις

Όνομα προϊόντος Lexmark 3400 Series

Τύπος μηχανήματος 4427-001
4427-A01
4427-0H1
4427-AH1

Trademarks
Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United
States and/or other countries.

All other trademarks are the property of their respective owners.

Ενδείξεις
Σημείωση: Η σημείωση αναφέρεται σε κάτι που ενδέχεται να σας βοηθήσει.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ένδειξη αναφέρεται σε κάτι που ενδέχεται να σας βλάψει.
Προειδοποίηση: Η προειδοποίηση αναφέρεται σε καταστάσεις που ενδέχεται να καταστρέψουν το λογισμικό ή το
υλικό του προϊόντος σας.

Δήλωση συμμόρφωσης με την Ομοσπονδιακή Επιτροπή
Επικοινωνιών (FCC)
Το παρόν προϊόν έχει δοκιμαστεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια που έχουν θεσπιστεί για ψηφιακές
συσκευές Κλάσης Β σύμφωνα με το άρθρο 15 των κανονισμών της FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις εξής δύο
συνθήκες: (1) η παρούσα συσκευή δεν δημιουργεί επιβλαβείς παρεμβολές και (2) η παρούσα συσκευή πρέπει να
μπορεί να αντέξει σε οποιαδήποτε παρεμβολή δεχθεί, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών οι οποίες μπορούν
να επιφέρουν ανεπιθύμητα αποτελέσματα.

Τα όρια της FCC για συσκευές κλάσης B έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρέχουν ικανοποιητική προστασία από τις
επιβλαβείς παρεμβολές, όταν ο εξοπλισμός λειτουργεί σε οικιακή εγκατάσταση. Ο παρών εξοπλισμός παράγει,
χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ακτινοβολία ραδιοφωνικών συχνοτήτων και, αν δεν εγκατασταθεί και
χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να επιφέρει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοφωνικές
επικοινωνίες. Ωστόσο, δεν παρέχεται εγγύηση ότι δεν θα δημιουργηθούν παρεμβολές σε συγκεκριμένες
εγκαταστάσεις. Αν η παρούσα συσκευή προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών
σημάτων, γεγονός το οποίο μπορεί να διαπιστωθεί κλείνοντας και ανοίγοντας τη συσκευή, δοκιμάστε κάποια από
τις παρακάτω λύσεις για να αποφύγετε τις παρεμβολές:

• Αλλάξτε την κατεύθυνση ή τη θέση της κεραίας λήψης.
• Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της συσκευής και του δέκτη.
• Συνδέστε τον εξοπλισμό σε πρίζα ηλεκτρικού κυκλώματος διαφορετικού από αυτό στο οποίο έχει συνδεθεί ο
δέκτης.

• Επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς ή τον αντιπρόσωπο συντήρησης για επιπλέον συμβουλές.

Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για οποιεσδήποτε παρεμβολές σε ραδιόφωνο ή τηλεόραση που
προκαλούνται από τη χρήση καλωδίων διαφορετικών από τα συνιστώμενα ή από μη εγκεκριμένες αλλαγές ή
τροποποιήσεις στη συσκευή αυτή. Μη εγκεκριμένες αλλαγές ή τροποποιήσεις ενδέχεται να αναιρέσουν το δικαίωμα
του χρήστη να χρησιμοποιεί την παρούσα συσκευή.
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Σημείωση: Για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους κανονισμούς της FCC που αφορούν τις ηλεκτρομαγνητικές
παρεμβολές σε υπολογιστικό μηχάνημα Κλάσης B, χρησιμοποιήστε ένα σωστά θωρακισμένο και γειωμένο καλώδιο,
όπως το καλώδιο της Lexmark με κωδικό 1021294 για σύνδεση στο USB. Η χρήση διαφορετικού καλωδίου, το οποίο
δεν είναι κατάλληλα θωρακισμένο και γειωμένο, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την παραβίαση των κανονισμών
της FCC.

Ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα δήλωση συμμόρφωσης θα πρέπει να σταλούν στη διεύθυνση:

Director of Lexmark Technology & Services
Lexmark International, Inc.
740 West New Circle Road
Lexington, KY 40550
(859) 232–3000

Industry Canada compliance statement

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Avis de conformité aux normes de l’industrie du Canada

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du
Canada.

Συμμόρφωση με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)
Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές προστασίας των οδηγιών 89/336/ΕΟΚ και 73/23/ΕΟΚ του
Συμβουλίου της ΕΚ για την προσέγγιση και την εναρμόνιση της νομοθεσίας των κρατών μελών της που αφορά στη
συμβατότητα σχετικά με την εκπομπή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και την ασφάλεια ηλεκτρικών συσκευών
σχεδιασμένων για χρήση εντός συγκεκριμένων ορίων τάσης.

Η δήλωση συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές της Οδηγίας έχει υπογραφεί από τον Διευθυντή Παραγωγής και
Τεχνικής Υποστήριξης, Lexmark International, S.A., Boigny, France.

Το προϊόν αυτό πληροί τα όρια της Κλάσης B του προτύπου EN 55022 και τις προδιαγραφές ασφαλείας του
προτύπου EN 60950.

Japanese VCCI notice

Korean MIC statement
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Επίπεδα εκπομπής ήχου
Οι ακόλουθες μετρήσεις έγιναν σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ISO 7779 και αναφέρθηκαν σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του ISO 9296.
Σημείωση: Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες στο προϊόν σας.

Ακουστική πίεση σε απόσταση 1 μέτρου, dBA

Εκτύπωση 50

Σάρωση 40

Αντιγραφή 50

Έτοιμο 0

Οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν. Δείτε www.lexmark.com για τις τρέχουσες τιμές.

Οδηγία ΑΗΗΕ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Το λογότυπο ΑΗΕΕ συμβολίζει ειδικά προγράμματα ανακύκλωσης για ηλεκτρονικά προϊόντα σε χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενθαρρύνουμε την ανακύκλωση των προϊόντων μας. Εάν έχετε κι άλλες ερωτήσεις σχετικά
με τις επιλογές ανακύκλωσης, επισκεφτείτε την τοποθεσία της Lexmark στην τοποθεσία www.lexmark.com για να
δείτε τον αριθμό τηλεφώνου του πλησιέστερου υποκαταστήματος.

ENERGY STAR

Κατανάλωση ενέργειας
Κατανάλωση ενέργειας του προϊόντος
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά κατανάλωσης ενέργειας του προϊόντος.
Σημείωση: Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες στο προϊόν σας.
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Λειτουργία Περιγραφή Κατανάλωση ενέργειας(Watt)

Εκτύπωση Το προϊόν αυτό δημιουργεί έντυπα
έγγραφα από ηλεκτρονικά αρχεία.

12,0

Αντιγραφή Το προϊόν δημιουργεί έντυπα έγραφα
από πρωτότυπα έντυπα έγγραφα.

11,0

Σάρωση Το προϊόν πραγματοποιεί σάρωση
έντυπων εγγράφων.

6,6

Έτοιμο Το προϊόν είναι έτοιμο να λάβει μια
εργασία εκτύπωσης.

4,0

Εξοικονόμηση ενέργειας Το προϊόν βρίσκεται σε κατάσταση
εξοικονόμησης ενέργειας.

6,0

Απενεργοποιημένο Το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε πρίζα,
αλλά είναι απενεργοποιημένο.

δ/ι

Απενεργοποιημένο – Χαμηλή
κατανάλωση (κατανάλωση <1 W)

Το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε πρίζα,
απενεργοποιημένο και ρυθμισμένο για
τη χαμηλότερη δυνατή κατανάλωση
ενέργειας.

δ/ι

Απενεργοποίηση Το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε πρίζα,
αλλά είναι απενεργοποιημένο.

3,5

Τα επίπεδα κατανάλωσης ενέργειας που περιγράφονται στον προηγούμενο πίνακα αφορούν τη μέση κατανάλωση
σε ορισμένο χρονικό διάστημα. Η κατανάλωση ενέργειας σε μια συγκεκριμένη στιγμή μπορεί να είναι σημαντικά
μεγαλύτερη. Οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν. Δείτε www.lexmark.com για τις τρέχουσες τιμές.

Εξοικονόμηση ενέργειας
Το παρόν προϊόν έχει σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζει μια κατάσταση λειτουργίας κατά την οποία μειώνεται η
κατανάλωση ενέργειας (Κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας). Η κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας του εκτυπωτή
αντιστοιχεί στην κατάσταση αναστολής, όπως αυτή ορίζεται στο πρόγραμμα της EPA. Με την κατάσταση
εξοικονόμησης ενέργειας μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας όταν ο εκτυπωτής είναι αδρανής για μεγάλο χρονικό
διάστημα. Η κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας τίθεται αυτόματα σε λειτουργία, εφόσον δεν γίνεται χρήση του
προϊόντος για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο ονομάζεται χρονικό όριο εξοικονόμησης ενέργειας.

Η εργοστασιακή ρύθμιση για το χρονικό όριο εξοικονόμησης ενέργειας για το προϊόν αυτό είναι (σε λεπτά): 30

Κατάσταση απενεργοποίησης
Εάν όταν είναι απενεργοποιημένο αυτό το προϊόν εξακολουθεί να καταναλώνει ενέργεια, θα πρέπει να
αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα προκειμένου να σταματήσει τελείως η κατανάλωση
ενέργειας.

Συνολική κατανάλωση ενέργειας
Ορισμένες φορές είναι χρήσιμο να υπολογίζετε τη συνολική κατανάλωση ενέργειας του προϊόντος. Δεδομένου ότι η
χρέωση της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος υπολογίζεται με βάση τη μονάδα Watt, για να υπολογίσετε τη
συνολική κατανάλωση ενέργειας θα πρέπει να πολλαπλασιάσετε την ενέργεια που καταναλώνεται με το χρόνο
παραμονής του προϊόντος σε κάθε κατάσταση λειτουργίας. Η συνολική κατανάλωση ενέργειας του προϊόντος είναι
το άθροισμα της ενέργειας που καταναλώνει σε κάθε κατάσταση λειτουργίας.
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Statement of Limited Warranty
Lexmark International, Inc., Lexington, KY

This limited warranty applies to the United States. For customers outside the U.S., see the country-specific warranty
information that came with your product.

This limited warranty applies to this product only if it was originally purchased for your use, and not for resale, from
Lexmark or a Lexmark remarketer, referred to in this statement as “Remarketer.”

Limited warranty

Lexmark warrants that this product:

—Is manufactured from new parts, or new and serviceable used parts, which perform like new parts

—Is, during normal use, free from defects in material and workmanship

If this product does not function as warranted during the warranty period, contact a Remarketer or Lexmark for repair
or replacement (at Lexmark's option).

If this product is a feature or option, this statement applies only when that feature or option is used with the product
for which it was designed. To obtain warranty service, you may be required to present the feature or option with the
product.

If you transfer this product to another user, warranty service under the terms of this statement is available to that
user for the remainder of the warranty period. You should transfer proof of original purchase and this statement to
that user.

Limited warranty service

The warranty period starts on the date of original purchase as shown on the purchase receipt. The warranty period
ends 12 months later.

To obtain warranty service you may be required to present proof of original purchase. You may be required to deliver
your product to the Remarketer or Lexmark, or ship it prepaid and suitably packaged to a Lexmark designated
location. You are responsible for loss of, or damage to, a product in transit to the Remarketer or the designated
location.

When warranty service involves the exchange of a product or part, the item replaced becomes the property of the
Remarketer or Lexmark. The replacement may be a new or repaired item. The replacement item assumes the
remaining warranty period of the original product.

Replacement is not available to you if the product you present for exchange is defaced, altered, in need of a repair
not included in warranty service, damaged beyond repair, or if the product is not free of all legal obligations,
restrictions, liens, and encumbrances.

Before you present this product for warranty service, remove all print cartridges, programs, data, and removable
storage media (unless directed otherwise by Lexmark).

For further explanation of your warranty alternatives and the nearest Lexmark authorized servicer in your area,
contact Lexmark at (800) 332-4120, or on the World Wide Web at www.lexmark.com/support.

Remote technical support is provided for this product throughout its warranty period. For products no longer covered
by a Lexmark warranty, technical support may not be available or only be available for a fee.

Extent of limited warranty

We do not warrant uninterrupted or error-free operation of any product.

Warranty service does not include repair of failures caused by:

—Modification or attachments

—Accidents or misuse
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—Unsuitable physical or operating environment

—Maintenance by anyone other than Lexmark or a Lexmark authorized servicer

—Operation of a product beyond the limit of its duty cycle

—Use of printing media outside of Lexmark specifications

—Supplies (such as ink) not furnished by Lexmark

—Products, components, parts, materials, software, or interfaces not furnished by Lexmark

TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, NEITHER LEXMARK NOR ITS THIRD PARTY
SUPPLIERS OR REMARKETERS MAKE ANY OTHER WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND, WHETHER
EXPRESS OR IMPLIED, WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, AND SPECIFICALLY DISCLAIM THE IMPLIED
WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND
SATISFACTORY QUALITY. ANY WARRANTIES THAT MAY NOT BE DISCLAIMED UNDER APPLICABLE LAW
ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD. NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, WILL
APPLY AFTER THIS PERIOD. ALL INFORMATION, SPECIFICATIONS, PRICES, AND SERVICES ARE
SUBJECT TO CHANGE AT ANY TIME WITHOUT NOTICE.

Limitation of liability

Your sole remedy under this limited warranty is set forth in this document. For any claim concerning performance
or nonperformance of Lexmark or a Remarketer for this product under this limited warranty, you may recover actual
damages up to the limit set forth in the following paragraph.

Lexmark's liability for actual damages from any cause whatsoever will be limited to the amount you paid for the
product that caused the damages. This limitation of liability will not apply to claims by you for bodily injury or damage
to real property or tangible personal property for which Lexmark is legally liable. IN NO EVENT WILL LEXMARK BE
LIABLE FOR ANY LOST PROFITS, LOST SAVINGS, INCIDENTAL DAMAGE, OR OTHER ECONOMIC OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES. This is true even if you advise Lexmark or a Remarketer of the possibility of such
damages. Lexmark is not liable for any claim by you based on a third party claim.

This limitation of remedies also applies to claims against any Suppliers and Remarketers of Lexmark. Lexmark's
and its Suppliers' and Remarketers' limitations of remedies are not cumulative. Such Suppliers and Remarketers
are intended beneficiaries of this limitation.

Additional rights

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or do not allow the exclusion or limitation
of incidental or consequential damages, so the limitations or exclusions contained above may not apply to you.

This limited warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state.
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αντίστροφη σειρά  40
διαφάνειες  38
έγγραφο  36
ευχετήριες κάρτες  37
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χαμηλή ποιότητα κειμένου και
γραφικών  68
χαμηλή ποιότητα σαρωμένης
εικόνας  73
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