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Για να παραγγείλετε µελάνι ή αναλώσιµα από τη Dell:

Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας.1.

Επισκεφτείτε την τοποθεσία της Dell στο web ή παραγγείλετε αναλώσιµα της Dell για τον εκτυπωτή µέσω
τηλεφώνου.

www.dell.com/supplies

Για να εξυπηρετηθείτε όσο το δυνατό καλύτερα, βεβαιωθείτε πως έχετε στη διάθεσή σας την ετικέτα
εξυπηρέτησης πελατών του εκτυπωτή Dell.

2.

Σηµειώσεις, προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ένδειξη ΣΗΜΕΙΩΣΗ  υποδηλώνει σηµαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να κάνετε
καλύτερη χρήση του εκτυπωτή.

ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Η ένδειξη ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ  υποδηλώνει είτε πιθανή ζηµιά στο υλικό είτε απώλεια
δεδοµένων και σας εξηγεί πώς να αποφύγετε το πρόβληµα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Η ένδειξη ΠΡΟΣΟΧΗ  υποδηλώνει πιθανότητα φθοράς ιδιοκτησίας, τραυµατισµού ή
θανάτου.

Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση.
© 2006 Dell Inc. All rights reserved.

Απαγορεύεται αυστηρά η αναπαραγωγή µε οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια της Dell Inc..
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Εύρεση πληροφοριών

Τι ψάχνετε; Βρείτε το εδώ

Προγράµµατα
οδήγησης για τον
εκτυπωτή µου

Οδηγός χρήσης

CD Drivers and Utilities

Εάν αγοράσατε τον υπολογιστή Dell µαζί µε τον εκτυπωτή σας, η τεκµηρίωση και
τα προγράµµατα οδήγησης για τον εκτυπωτή σας είναι ήδη εγκατεστηµένα στον
υπολογιστή σας. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το CD για
απεγκατάσταση/επανεγκατάσταση των προγραµµάτων οδήγησης ή πρόσβαση
στην τεκµηρίωση. Στο CD ενδέχεται να περιλαµβάνονται αρχεία Readme µε
στόχο την παροχή των πιο πρόσφατων ενηµερώσεων σχετικά µε τεχνικές αλλαγές
στον εκτυπωτή σας ή σύνθετου τεχνικού υλικού αναφοράς για έµπειρους χρήστες
ή τεχνικούς.

Πώς µπορώ να
εγκαταστήσω τον
εκτυπωτή µου

Αφίσα Εγκατάσταση του εκτυπωτή

Πληροφορίες
σχετικά µε την
ασφάλεια

Πώς µπορώ να
εγκαταστήσω και
να χρησιµοποιήσω
τον εκτυπωτή µου

Πληροφορίες
εγγύησης

Εγχειρίδιο κατόχου

Κωδικός ταχείας Κωδικός ταχείας εξυπηρέτησης και αριθµός ετικέτας εξυπηρέτησης πελατών



Τι ψάχνετε; Βρείτε το εδώ Κωδικός ταχείας
εξυπηρέτησης και
αριθµός ετικέτας
εξυπηρέτησης πελατών

Κωδικός ταχείας εξυπηρέτησης και αριθµός ετικέτας εξυπηρέτησης πελατών

Η ετικέτα αυτή βρίσκεται στον εκτυπωτή (δείτε παρακάτω).

Τα πιο πρόσφατα
προγράµµατα
οδήγησης για τον
εκτυπωτή µου

Απαντήσεις σε
ερωτήσεις τεχνικής
εξυπηρέτησης και
υποστήριξης

Τεκµηρίωση για
τον εκτυπωτή µου

Τοποθεσία υποστήριξης της Dell στο Web: www.support.dell.com

Η τοποθεσία υποστήριξης της Dell στο Web παρέχει αρκετά ηλεκτρονικά
εργαλεία, όπως:

Λύσεις—Υποδείξεις και συµβουλές αντιµετώπισης προβληµάτων, άρθρα από
τεχνικούς και ηλεκτρονικά µαθήµατα.

Αναβαθµίσεις—Πληροφορίες αναβάθµισης για συστατικά µέρη, όπως η
µ ν ή µ η

Εξυπηρέτηση πελατών—Πληροφορίες επικοινωνίας, πληροφορίες
κατάστασης παραγγελιών, εγγύησης και επισκευής

Στοιχεία λήψης—Προγράµµατα οδήγησης

Υλικό αναφοράς—Τεκµηρίωση εκτυπωτή και προδιαγραφές προϊόντος

Πώς
χρησιµοποιούνται
τα Windows XP

Τεκµηρίωση για
τον εκτυπωτή µου

Κέντρο βοήθειας και υποστήριξης των Windows XP

Κάντε κλικ στο µενού Έναρξη  Βοήθεια και Υποστήριξη.1.

Πληκτρολογήστε µια λέξη ή φράση που περιγράφει καλύτερα το πρόβληµά
σας και κάντε κλικ στο εικονίδιο βέλους .

2.

Επιλέξτε το θέµα που περιγράφει το πρόβληµά σας.3.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην οθόνη.4.

Κωδικός ταχείας
εξυπηρέτησης και
αριθµός ετικέτας
εξυπηρέτησης πελατών

Κωδικός ταχείας εξυπηρέτησης και αριθµός ετικέτας εξυπηρέτησης πελατών

Η ετικέτα αυτή βρίσκεται στον εκτυπωτή (δείτε παρακάτω).

Τα πιο πρόσφατα
προγράµµατα
οδήγησης για τον
εκτυπωτή µου

Απαντήσεις σε
ερωτήσεις τεχνικής
εξυπηρέτησης και
υποστήριξης

Τεκµηρίωση για
τον εκτυπωτή µου

Τοποθεσία υποστήριξης της Dell στο Web: www.support.dell.com

Η τοποθεσία υποστήριξης της Dell στο Web παρέχει αρκετά ηλεκτρονικά
εργαλεία, όπως:

Λύσεις—Υποδείξεις και συµβουλές αντιµετώπισης προβληµάτων, άρθρα από
τεχνικούς και ηλεκτρονικά µαθήµατα.

Αναβαθµίσεις—Πληροφορίες αναβάθµισης για συστατικά µέρη, όπως η
µ ν ή µ η

Εξυπηρέτηση πελατών—Πληροφορίες επικοινωνίας, πληροφορίες
κατάστασης παραγγελιών, εγγύησης και επισκευής

Στοιχεία λήψης—Προγράµµατα οδήγησης

Υλικό αναφοράς—Τεκµηρίωση εκτυπωτή και προδιαγραφές προϊόντος

Πώς
χρησιµοποιούνται
τα Windows XP

Τεκµηρίωση για
τον εκτυπωτή µου

Κέντρο βοήθειας και υποστήριξης των Windows XP

Κάντε κλικ στο µενού Έναρξη  Βοήθεια και Υποστήριξη.1.

Πληκτρολογήστε µια λέξη ή φράση που περιγράφει καλύτερα το πρόβληµά
σας και κάντε κλικ στο εικονίδιο βέλους .
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Επιλέξτε το θέµα που περιγράφει το πρόβληµά σας.3.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην οθόνη.4.



Πληροφορίες για τον εκτυπωτή σας

  Παρουσίαση των εξαρτηµάτων του εκτυπωτή

  Παρουσίαση του πίνακα ελέγχου

Παρουσίαση των εξαρτηµάτων του εκτυπωτή

Αριθµός: Εξάρτηµα: Περιγραφή:

1 Στήριγµα
χαρτιού

Εξάρτηµα που υποστηρίζει το χαρτί που έχει τοποθετηθεί.

2 Οδηγός χαρτιού Εξάρτηµα που διευκολύνει την οµαλή τροφοδοσία του χαρτιού στον
εκτυπωτή.



Αριθµός: Εξάρτηµα: Περιγραφή:

3 Επάνω κάλυµµα Το επάνω µέρος του εκτυπωτή που συγκρατεί επίπεδο το έγγραφο ή τη
φωτογραφία κατά τη σάρωση.

4 Θήκη εξόδου
χαρτιού

Θήκη που συγκρατεί το χαρτί καθώς εξέρχεται από τον εκτυπωτή.

5 Μ ο ν ά δ α
εκτύπωσης

Μονάδα την οποία ανασηκώνετε για να αποκτήσετε πρόσβαση στις κασέτες
µελανιού.

6 Φορέας κασέτας
µελανιού

Φορέας που συγκρατεί δύο κασέτες µελανιού, µία έγχρωµης και µία
ασπρόµαυρης εκτύπωσης ή εκτύπωσης φωτογραφιών. Για περισσότερες
πληροφορίες, δείτε Αντικατάσταση κασετών µελανιού.

7 Στήριγµα
σαρωτή

Εξάρτηµα κάτω από τη µονάδα εκτύπωσης που κρατάει τον εκτυπωτή ανοικτό
όταν αλλάζετε τις κασέτες µελανιού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να κλείσετε τον εκτυπωτή προκειµένου να λειτουργήσει
κανονικά, ανασηκώστε τη συσκευή, πιέστε το στήριγµα του σαρωτή προς το
πίσω µέρος του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, κατεβάστε τη µονάδα εκτύπωσης
έως ότου ακουµπήσει στο κυρίως σώµα του εκτυπωτή.

8 Υποδοχές κάρτας
µ ν ή µ η ς

Υποδοχές για την τοποθέτηση κάρτας µνήµης στην οποία έχουν αποθηκευτεί
ψηφιακές φωτογραφίες.

9 Ακροδέκτης USB Υποδοχή στην οποία συνδέετε το καλώδιο USB (πωλείται ξεχωριστά). Η άλλη
άκρη του καλωδίου USB συνδέεται στον υπολογιστή σας.

10 Ακροδέκτης
τροφοδοτικού

Υποδοχή στην οποία συνδέετε το καλώδιο ρεύµατος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Συνδέστε το καλώδιο ρεύµατος στον εκτυπωτή πριν το
βάλετε στην πρίζα.

11 Θύρα PictBridge Η θύρα στην οποία συνδέετε τον ακροδέκτη ψηφιακής φωτογραφικής
µηχανής µε δυνατότητα PictBridge.

12 Πίνακας ελέγχου Πίνακας στον εκτυπωτή που χρησιµοποιείται για τον έλεγχο των λειτουργιών
αντιγραφής, σάρωσης, αποστολής fax και εκτύπωσης. Για περισσότερες
πληροφορίες, δείτε Παρουσίαση του πίνακα ελέγχου.

13 Γυάλινη
επιφάνεια
σάρωσης

Επιφάνεια στην οποία τοποθετείτε το έγγραφο ή τη φωτογραφία µε την
πρόσοψη προς τα κάτω για δηµιουργία αντιγράφων, αποστολή fax ή σάρωση.

Παρουσίαση του πίνακα ελέγχου

3 Επάνω κάλυµµα Το επάνω µέρος του εκτυπωτή που συγκρατεί επίπεδο το έγγραφο ή τη
φωτογραφία κατά τη σάρωση.

4 Θήκη εξόδου
χαρτιού

Θήκη που συγκρατεί το χαρτί καθώς εξέρχεται από τον εκτυπωτή.

5 Μ ο ν ά δ α
εκτύπωσης

Μονάδα την οποία ανασηκώνετε για να αποκτήσετε πρόσβαση στις κασέτες
µελανιού.

6 Φορέας κασέτας
µελανιού

Φορέας που συγκρατεί δύο κασέτες µελανιού, µία έγχρωµης και µία
ασπρόµαυρης εκτύπωσης ή εκτύπωσης φωτογραφιών. Για περισσότερες
πληροφορίες, δείτε Αντικατάσταση κασετών µελανιού.

7 Στήριγµα
σαρωτή

Εξάρτηµα κάτω από τη µονάδα εκτύπωσης που κρατάει τον εκτυπωτή ανοικτό
όταν αλλάζετε τις κασέτες µελανιού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να κλείσετε τον εκτυπωτή προκειµένου να λειτουργήσει
κανονικά, ανασηκώστε τη συσκευή, πιέστε το στήριγµα του σαρωτή προς το
πίσω µέρος του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, κατεβάστε τη µονάδα εκτύπωσης
έως ότου ακουµπήσει στο κυρίως σώµα του εκτυπωτή.

8 Υποδοχές κάρτας
µ ν ή µ η ς

Υποδοχές για την τοποθέτηση κάρτας µνήµης στην οποία έχουν αποθηκευτεί
ψηφιακές φωτογραφίες.

9 Ακροδέκτης USB Υποδοχή στην οποία συνδέετε το καλώδιο USB (πωλείται ξεχωριστά). Η άλλη
άκρη του καλωδίου USB συνδέεται στον υπολογιστή σας.

10 Ακροδέκτης
τροφοδοτικού

Υποδοχή στην οποία συνδέετε το καλώδιο ρεύµατος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Συνδέστε το καλώδιο ρεύµατος στον εκτυπωτή πριν το
βάλετε στην πρίζα.

11 Θύρα PictBridge Η θύρα στην οποία συνδέετε τον ακροδέκτη ψηφιακής φωτογραφικής
µηχανής µε δυνατότητα PictBridge.

12 Πίνακας ελέγχου Πίνακας στον εκτυπωτή που χρησιµοποιείται για τον έλεγχο των λειτουργιών
αντιγραφής, σάρωσης, αποστολής fax και εκτύπωσης. Για περισσότερες
πληροφορίες, δείτε Παρουσίαση του πίνακα ελέγχου.

13 Γυάλινη
επιφάνεια
σάρωσης

Επιφάνεια στην οποία τοποθετείτε το έγγραφο ή τη φωτογραφία µε την
πρόσοψη προς τα κάτω για δηµιουργία αντιγράφων, αποστολή fax ή σάρωση.

Παρουσίαση του πίνακα ελέγχου



Αριθµός Εξάρτηµα:  Ενέργεια

1 Ο θ ό ν η
 

Προβολή των επιλογών σάρωσης, αντιγραφής, αποστολής fax
και εκτύπωσης, καθώς και των µηνυµάτων κατάστασης και
σφάλµατος.

2 Κουµπί “Πίσω” Επιστροφή στο προηγούµενο µενού.

3 Κουµπιά βέλους Μετακίνηση σε λειτουργίες, µενού και στοιχεία µενού.

Αύξηση ή µείωση µιας επιλογής αριθµητικής τιµής.

Μετακίνηση σε φωτογραφίες και αρχεία Microsoft Office
σε κάρτα µνήµης ή ψηφιακή φωτογραφική µηχανή.

4 Κουµπί “Άκυρο” Ακύρωση µιας εργασίας σάρωσης, εκτύπωσης ή
αντιγραφής που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Έξοδος από µενού χωρίς αποθήκευση των αλλαγών στις
ρυθµίσεις µενού.

5 Κουµπί
λειτουργίας

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του εκτυπωτή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πάτηµα του κουµπιού λειτουργίας δεν
απενεργοποιεί τον εκτυπωτή αν φωτογραφική µηχανή
PictBridge µε ενεργή εργασία (active session) έχει
τοποθετηθεί στη θύρα PictBridge.

6 Λυχνία
σφάλµατος

Έλεγχος για ύπαρξη σφάλµατος.

7 Κουµπί
επιλογής

Πρόσβαση στο µενού που εµφανίζεται τη δεδοµένη
στιγµή.

Ενεργοποίηση µιας επιλογής µενού.

Εκτέλεση τροφοδοσίας χαρτιού ή εξαγωγής χαρτιού
κρατώντας το κουµπί πατηµένο για τρία δευτερόλεπτα.

8 Κουµπί έναρξης Εκτέλεση αντιγραφής, σάρωσης ή αποστολής fax.



Αριθµός Εξάρτηµα:  Ενέργεια

9 Εικονίδια
σταγόνας
µελανιού

Προβολή των χαρακτήρων κάτω από τα εικονίδια για έλεγχο:

Της στάθµης µελανιού στις κασέτες µελανιού.

Των κασετών µελανιού που λείπουν ή δεν είναι έγκυρες.

9 Εικονίδια
σταγόνας
µελανιού

Προβολή των χαρακτήρων κάτω από τα εικονίδια για έλεγχο:

Της στάθµης µελανιού στις κασέτες µελανιού.

Των κασετών µελανιού που λείπουν ή δεν είναι έγκυρες.



Μενού πίνακα ελέγχου

  Λειτουργία αντιγραφής

  Λειτουργία σάρωσης

  Fax

  Λειτουργία εκτύπωσης φωτογραφιών

  PictBridge

  Λειτουργία αρχείων του Office

  Λειτουργία Bluetooth

  Λειτουργία “Συντήρηση”

Όταν πατάτε τα κουµπιά βέλους     , εµφανίζονται οι εξής λειτουργίες. Όταν εµφανιστεί η λειτουργία που
θέλετε να χρησιµοποιήσετε, πατήστε το κουµπί έναρξης   για να αποκτήσετε πρόσβαση στα µενού.

Λειτουργία αντιγραφής

Στοιχείο µενού
αντιγραφής

Ρυθµίσεις

Έγχρωµο αντίγραφο Έγχρωµ ο

Ασπρόµαυρo

# αντιγράφων 1–99

Ποιότητα Αυτόµατη

Πρόχειρη

Καν ο νική

Φωτογραφία

Σκούρο Πατήστε το κουµπί επιλογής  και, στη συνέχεια, χρησιµοποιήστε τα κουµπιά
βέλους    για να προσαρµόσετε τη ρύθµιση της φωτεινότητας.

Μέγεθος χαρτιού Letter

Legal

4 x 6 ίν.

A4

B5

A5

A6

L



Στοιχείο µενού
αντιγραφής

Ρυθµίσεις

2L

Hagaki

3 x 5 ίν.

3,5 x 5 ίν.

10x15 εκ.

5 x 7 ίν.

13x18 εκ.

Τύπος χαρτιού Αυτόµατο

Απλό

Με επίστρωση

Φωτογραφία

∆ιαφάνεια

Ζου µ 100%

125%

150%

175%

200%

4 x 6 ίν.

5 x 7 ίν.

Letter

A4

B5

L

2L

Hagaki

25%

50%

75%

∆ιόρθωση
παραµόρφωσης

Απενεργοποίηση

Ενεργοποίηση

Λειτουργία σάρωσης

Το µενού Σάρωση είναι διαθέσιµο µόνο εάν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεµένος σε υπολογιστή ή προσαρµογέα
δικτύου.

Στοιχείο του
µενού
"Σάρωση"

Ρυθµίσεις

Έγχρωµη
σάρωση

Έγχρωµη

Ασπρόµαυρη

Σάρωση σε Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά βέλους    για να επιλέξετε την εφαρµογή στην οποία
θέλετε να ανοίξει το σαρωµένο έγγραφο.

Εάν ο εκτυπωτής σας είναι συνδεδεµένος σε δίκτυο, χρησιµοποιήστε τα κουµπιά

2L

Hagaki

3 x 5 ίν.

3,5 x 5 ίν.

10x15 εκ.

5 x 7 ίν.

13x18 εκ.

Τύπος χαρτιού Αυτόµατο

Απλό

Με επίστρωση

Φωτογραφία

∆ιαφάνεια

Ζου µ 100%

125%

150%

175%

200%

4 x 6 ίν.

5 x 7 ίν.

Letter

A4

B5

L

2L

Hagaki

25%

50%

75%

∆ιόρθωση
παραµόρφωσης

Απενεργοποίηση

Ενεργοποίηση

Λειτουργία σάρωσης

Το µενού Σάρωση είναι διαθέσιµο µόνο εάν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεµένος σε υπολογιστή ή προσαρµογέα
δικτύου.

Στοιχείο του
µενού
"Σάρωση"

Ρυθµίσεις

Έγχρωµη
σάρωση

Έγχρωµη

Ασπρόµαυρη

Σάρωση σε Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά βέλους    για να επιλέξετε την εφαρµογή στην οποία
θέλετε να ανοίξει το σαρωµένο έγγραφο.



Στοιχείο του
µενού
"Σάρωση"

Ρυθµίσεις

Εάν ο εκτυπωτής σας είναι συνδεδεµένος σε δίκτυο, χρησιµοποιήστε τα κουµπιά
βέλους    για να πραγµατοποιήσετε κύλιση στους διαθέσιµους υπολογιστές και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουµπί επιλογής  για πρόσβαση στη λίστα των
διαθέσιµων στον υπολογιστή εφαρµογών.

Fax

Στοιχείο του µενού Fax Ρυθµίσεις

* Προεπιλεγµένη εργοστασιακή ρύθµιση

Έγχρωµο fax *Ασπρόµαυρo

Έγχρωµ ο

Άµεση αποστολή fax Πατήστε το κουµπί έναρξης  για ξεκινήσει η αποστολή fax.

Λειτουργία εκτύπωσης φωτογραφιών

Η λειτουργία εκτύπωσης φωτογραφιών είναι διαθέσιµη µόνο όταν στον εκτυπωτή έχει τοποθετηθεί κάρτα
µνήµης ή εάν στη θύρα PictBridge έχει συνδεθεί κλειδί USB ή ψηφιακή φωτογραφική µηχανή µε δυνατότητα
PictBridge.

Στοιχείο του µενού “Φωτογραφία” Ρύθµιση

* Προεπιλεγµένη εργοστασιακή ρύθµιση

Φύλλο προστασίας Από το υποµενού Εκτύπωση φύλλου,
χρησιµοποιήστε τα κουµπιά βέλους   για
να επιλέξετε από τις εξής ρυθµίσεις:

Όλες

Τελευταίες 25

Εύρος ηµεροµηνίας

Από το υποµενού Σάρωση φύλλου,
πατήστε το κουµπί έναρξης   για να
ξεκινήσει η σάρωση του φύλλου
προστασίας. Για περισσότερες
πληροφορίες, δείτε Εκτύπωση
φωτογραφιών µε χρήση φύλλου
προστασίας.

Εκτύπωση µέσω DPOF

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το στοιχείο µενού είναι διαθέσιµο
µόνο όταν τοποθετηθεί στον εκτυπωτή κάρτα µνήµης µε
εικόνες DPOF (Digital Print Order Format) ή όταν στη
θύρα PictBridge συνδεθεί µια ψηφιακή φωτογραφική

Πατήστε το κουµπί έναρξης  για να
εκτυπώσετε όλες τις εικόνες DPOF µιας κάρτας
µνήµης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε
Εκτύπωση φωτογραφιών από φωτογραφική
µηχανή µε δυνατότητα PictBridge.

Εάν ο εκτυπωτής σας είναι συνδεδεµένος σε δίκτυο, χρησιµοποιήστε τα κουµπιά
βέλους    για να πραγµατοποιήσετε κύλιση στους διαθέσιµους υπολογιστές και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουµπί επιλογής  για πρόσβαση στη λίστα των
διαθέσιµων στον υπολογιστή εφαρµογών.

Fax

Στοιχείο του µενού Fax Ρυθµίσεις

* Προεπιλεγµένη εργοστασιακή ρύθµιση

Έγχρωµο fax *Ασπρόµαυρo

Έγχρωµ ο

Άµεση αποστολή fax Πατήστε το κουµπί έναρξης  για ξεκινήσει η αποστολή fax.

Λειτουργία εκτύπωσης φωτογραφιών

Η λειτουργία εκτύπωσης φωτογραφιών είναι διαθέσιµη µόνο όταν στον εκτυπωτή έχει τοποθετηθεί κάρτα
µνήµης ή εάν στη θύρα PictBridge έχει συνδεθεί κλειδί USB ή ψηφιακή φωτογραφική µηχανή µε δυνατότητα
PictBridge.

Στοιχείο του µενού “Φωτογραφία” Ρύθµιση

* Προεπιλεγµένη εργοστασιακή ρύθµιση

Φύλλο προστασίας Από το υποµενού Εκτύπωση φύλλου,
χρησιµοποιήστε τα κουµπιά βέλους   για
να επιλέξετε από τις εξής ρυθµίσεις:

Όλες

Τελευταίες 25

Εύρος ηµεροµηνίας

Από το υποµενού Σάρωση φύλλου,
πατήστε το κουµπί έναρξης   για να
ξεκινήσει η σάρωση του φύλλου
προστασίας. Για περισσότερες
πληροφορίες, δείτε Εκτύπωση
φωτογραφιών µε χρήση φύλλου
προστασίας.

Εκτύπωση µέσω DPOF

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το στοιχείο µενού είναι διαθέσιµο
µόνο όταν τοποθετηθεί στον εκτυπωτή κάρτα µνήµης µε
εικόνες DPOF (Digital Print Order Format) ή όταν στη

Πατήστε το κουµπί έναρξης  για να
εκτυπώσετε όλες τις εικόνες DPOF µιας κάρτας
µνήµης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε
Εκτύπωση φωτογραφιών από φωτογραφική



Στοιχείο του µενού “Φωτογραφία” Ρύθµιση

εικόνες DPOF (Digital Print Order Format) ή όταν στη
θύρα PictBridge συνδεθεί µια ψηφιακή φωτογραφική
µηχανή µε δυνατότητα PictBridge, η οποία περιέχει
εικόνες DPOF.

Εκτύπωση φωτογραφιών από φωτογραφική
µηχανή µε δυνατότητα PictBridge.

Έγχρωµη φωτογραφία *Έγχρωµο

Ασπρόµαυρο

Σέπια

Αντικέ

Επιλογές φωτογραφιών Φαινόµενο κόκκινων µατιών

Αυτόµατη βελτίωση

Αποθήκευση στο PC Πατήστε το κουµπί επιλογής  για να
ενεργοποιήσετε τη ∆ιαχείριση κάρτας µνήµης. Για
περισσότερες πληροφορίες, δείτε Χρήση της
∆ιαχείρισης κάρτας µνήµης.

Εκτύπωση εικόνων Πατήστε το κουµπί επιλογής  για να
εκτυπώσετε όλες τις εικόνες που είναι
αποθηκευµένες σε µια κάρτα µνήµης, ένα κλειδί
USB, ή µια ψηφιακή φωτογραφική µηχανή µε
δυνατότητα PictBridge.

Μέγεθος φωτογραφίας *4 x 6 ίν.

5 x 7 ίν.

8 x 10 ίν.

Κ

2L

6 x 8 εκ

10 x 15 εκ

13 x 18 εκ

8,5 x 11 ίν.

A4

A5

B5

A6

Hagaki

Wallet

3,5 x 5 ίν.

Μέγεθος χαρτιού *8,5 x 11 ίν.

8,5 x 14 ίν.

4 x 6 ίν.

A4

B5

A5

A6

Κ

2L

Hagaki

3 x 5 ίν.

3,5 x 5 ίν.

10 x 15 εκ

εικόνες DPOF (Digital Print Order Format) ή όταν στη
θύρα PictBridge συνδεθεί µια ψηφιακή φωτογραφική
µηχανή µε δυνατότητα PictBridge, η οποία περιέχει
εικόνες DPOF.

Εκτύπωση φωτογραφιών από φωτογραφική
µηχανή µε δυνατότητα PictBridge.

Έγχρωµη φωτογραφία *Έγχρωµο

Ασπρόµαυρο

Σέπια

Αντικέ

Επιλογές φωτογραφιών Φαινόµενο κόκκινων µατιών

Αυτόµατη βελτίωση

Αποθήκευση στο PC Πατήστε το κουµπί επιλογής  για να
ενεργοποιήσετε τη ∆ιαχείριση κάρτας µνήµης. Για
περισσότερες πληροφορίες, δείτε Χρήση της
∆ιαχείρισης κάρτας µνήµης.

Εκτύπωση εικόνων Πατήστε το κουµπί επιλογής  για να
εκτυπώσετε όλες τις εικόνες που είναι
αποθηκευµένες σε µια κάρτα µνήµης, ένα κλειδί
USB, ή µια ψηφιακή φωτογραφική µηχανή µε
δυνατότητα PictBridge.

Μέγεθος φωτογραφίας *4 x 6 ίν.

5 x 7 ίν.

8 x 10 ίν.

Κ

2L

6 x 8 εκ

10 x 15 εκ

13 x 18 εκ

8,5 x 11 ίν.

A4

A5

B5

A6

Hagaki

Wallet

3,5 x 5 ίν.

Μέγεθος χαρτιού *8,5 x 11 ίν.

8,5 x 14 ίν.

4 x 6 ίν.

A4

B5

A5

A6

Κ

2L

Hagaki

3 x 5 ίν.

3,5 x 5 ίν.

10 x 15 εκ



Στοιχείο του µενού “Φωτογραφία” Ρύθµιση

5 x 7 ίν.

13 x 18 εκ

Ποιότητα *Αυτόµατη

Πρόχειρη

Καν ο νική

Φωτογραφία

Τύπος χαρτιού *Αυτόµατη

Απλό

Με επίστρωση

Φωτογραφία

∆ιαφάνεια

PictBridge

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία PictBridge είναι διαθέσιµη µόνο εάν έχετε συνδέσει ψηφιακή φωτογραφική
µηχανή µε δυνατότητα PictBridge στη θύρα PictBridge του εκτυπωτή σας.

Στοιχείο του µενού PictBridge Ρυθµίσεις

* Προεπιλεγµένη εργοστασιακή ρύθµιση

Ποιότητα *Αυτόµατη

Πρόχειρη

Καν ο νική

Φωτογραφία

Μέγεθος φωτογραφίας *4 x 6 ίν.

5 x 7 ίν.

8 x 10 ίν.

Κ

2L

6 x 8 εκ

10 x 15 εκ

13 x 18 εκ

8,5 x 11 ίν.

A4

A5

B5

A6

Hagaki

Wallet

3,5 x 5 ίν.

Μέγεθος χαρτιού *8,5 x 11 ίν.

8,5 x 14 ίν.

4 x 6 ίν.

A4

5 x 7 ίν.

13 x 18 εκ

Ποιότητα *Αυτόµατη

Πρόχειρη

Καν ο νική

Φωτογραφία

Τύπος χαρτιού *Αυτόµατη

Απλό

Με επίστρωση

Φωτογραφία

∆ιαφάνεια

PictBridge

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία PictBridge είναι διαθέσιµη µόνο εάν έχετε συνδέσει ψηφιακή φωτογραφική
µηχανή µε δυνατότητα PictBridge στη θύρα PictBridge του εκτυπωτή σας.

Στοιχείο του µενού PictBridge Ρυθµίσεις

* Προεπιλεγµένη εργοστασιακή ρύθµιση

Ποιότητα *Αυτόµατη

Πρόχειρη

Καν ο νική

Φωτογραφία

Μέγεθος φωτογραφίας *4 x 6 ίν.

5 x 7 ίν.

8 x 10 ίν.

Κ

2L

6 x 8 εκ

10 x 15 εκ

13 x 18 εκ

8,5 x 11 ίν.

A4

A5

B5

A6

Hagaki

Wallet

3,5 x 5 ίν.

Μέγεθος χαρτιού *8,5 x 11 ίν.

8,5 x 14 ίν.

4 x 6 ίν.



Στοιχείο του µενού PictBridge Ρυθµίσεις

A4

B5

A5

A6

Κ

2L

Hagaki

3 x 5 ίν.

3,5 x 5 ίν.

10 x 15 εκ

5 x 7 ίν.

13 x 18 εκ

Τύπος χαρτιού *Αυτόµατο

Απλό

Με επίστρωση

Φωτογραφία

∆ιαφάνεια

Έγχρωµη φωτογραφία *Έγχρωµο

Ασπρόµαυρο

Σέπια

Αντικέ

Επιλογές φωτογραφιών Φαινόµενο κόκκινων µατιών

Αυτόµατη βελτίωση

Λειτουργία αρχείων του Office

Χρησιµοποιήστε τη λειτουργία Αρχείο Office για να εκτυπώσετε αρχεία του Microsoft® Office που έχουν
αποθηκευτεί σε κλειδιά USB ή κάρτες µνήµης.

Στοιχείο του
µενού "Αρχείο
Office"

Ρυθµίσεις

Επιλογή αρχείου Χρησιµοποιήστε τα βέλη   για να µετακινηθείτε στους φακέλους και τα αρχεία
MicrosoftTM Office που είναι αποθηκευµένα στο κλειδί USB ή την κάρτα µνήµης.
Πατήστε το κουµπί επιλογής  για να αποκτήσετε πρόσβαση στα περιεχόµενα των
φακέλων ή για να επιλέξετε το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε.

Λειτουργία Bluetooth

Στοιχείο του µενού
“Ρύθµιση
παραµέτρων”

Ρυθµίσεις

A4

B5

A5

A6

Κ

2L

Hagaki

3 x 5 ίν.

3,5 x 5 ίν.

10 x 15 εκ

5 x 7 ίν.

13 x 18 εκ

Τύπος χαρτιού *Αυτόµατο

Απλό

Με επίστρωση

Φωτογραφία

∆ιαφάνεια

Έγχρωµη φωτογραφία *Έγχρωµο

Ασπρόµαυρο

Σέπια

Αντικέ

Επιλογές φωτογραφιών Φαινόµενο κόκκινων µατιών

Αυτόµατη βελτίωση

Λειτουργία αρχείων του Office

Χρησιµοποιήστε τη λειτουργία Αρχείο Office για να εκτυπώσετε αρχεία του Microsoft® Office που έχουν
αποθηκευτεί σε κλειδιά USB ή κάρτες µνήµης.

Στοιχείο του
µενού "Αρχείο
Office"

Ρυθµίσεις

Επιλογή αρχείου Χρησιµοποιήστε τα βέλη   για να µετακινηθείτε στους φακέλους και τα αρχεία
MicrosoftTM Office που είναι αποθηκευµένα στο κλειδί USB ή την κάρτα µνήµης.
Πατήστε το κουµπί επιλογής  για να αποκτήσετε πρόσβαση στα περιεχόµενα των
φακέλων ή για να επιλέξετε το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε.

Λειτουργία Bluetooth



Στοιχείο του µενού
“Ρύθµιση
παραµέτρων”

Ρυθµίσεις

Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση

Ενεργοποίηση

Εντοπισµός Απενεργοποίηση

Ενεργοποίηση

Όνοµα εκτυπωτή Το όνοµα του εκτυπωτή θα εµφανίζεται στην οθόνη µε την παρακάτω
µορφή:Dell926-# ετικέτας εξυπηρέτησης πελατών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το όνοµα εµφανίζεται στη λίστα εκτυπωτών που συνδέονται στον
υπολογιστή µε την προδιαγραφή ασύρµατης σύνδεσης Bluetooth.

Επίπεδο ασφαλείας Υψηλό

Χαµηλό

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ενεργοποιήσετε την επιλογή Υψηλό, στην οθόνη θα εµφανιστεί το
υποµενού Πληκτρολογήστε κωδικό πρόσβασης. Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά βέλους

 για να πραγµατοποιήσετε κύλιση στους αριθµούς 0–9 για κάθε ψηφίο του
κωδικού πρόσβασης. Πατήστε το κουµπί επιλογής  για να επιλέξετε έναν αριθµό
για κάθε ψηφίο.

Λίστα συσκευών ∆ιαγραφή

Αποθήκευση

Λειτουργία “Συντήρηση”

Στοιχείο του µενού “Συντήρηση” Ρυθµίσεις

Ευθυγράµµιση κασετών Πατήστε το κουµπί επιλογής .

Καθαρισµός κασετών Πατήστε το κουµπί επιλογής .

Εκτύπωση δοκιµαστικής σελίδας Πατήστε το κουµπί επιλογής .

Κατάργηση ρυθµίσεων Μετά από 2 λεπτά

Ποτέ

Ορισµός προεπιλογών Χρήση εργοστασιακών

Χρήση τρεχουσών

Μορφή ηµεροµηνίας

Γλώσσα



Τοποθέτηση χαρτιού και πρωτότυπων εγγράφων

  Τοποθέτηση χαρτιού στο στήριγµα χαρτιού

  Παρουσίαση του αυτόµατου αισθητήρα τύπου χαρτιού

  Τοποθέτηση πρωτότυπων εγγράφων στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή

Τοποθέτηση χαρτιού στο στήριγµα χαρτιού

Αερίστε το χαρτί.1.

Τοποθετήστε το χαρτί στο κέντρο του στηρίγµατος χαρτιού.2.

Προσαρµόστε τους οδηγούς χαρτιού έτσι ώστε να εφάπτονται στις άκρες του χαρτιού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην τραβάτε ταυτόχρονα και τους δύο οδηγούς χαρτιού. Μόλις µετακινήσετε τον ένα
οδηγό χαρτιού ο άλλος θα προσαρµοστεί αυτόµατα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην σπρώχνετε το χαρτί στον εκτυπωτή µε δύναµη. Το χαρτί θα πρέπει να είναι
τοποθετηµένο επίπεδα πάνω στην επιφάνεια του οδηγού χαρτιού, ενώ οι άκρες θα πρέπει να
εφάπτονται και στους δύο οδηγούς χαρτιού.

3.



Οδηγίες για τα µέσα εκτύπωσης

Τοποθετήστε µέχρι και: Βεβαιωθείτε ότι:

100 φύλλα απλού χαρτιού Οι οδηγοί χαρτιού εφάπτονται στο περίγραµµα του χαρτιού.

Η τοποθέτηση του επιστολόχαρτου γίνεται µε την πλευρά
εκτύπωσης στραµµένη προς τα επάνω και µε το πάνω µέρος
του επιστολόχαρτου να µπαίνει πρώτο στον εκτυπωτή.

100 φύλλα χαρτιού µε επίστρωση Η πλευρά του χαρτιού που θα εκτυπωθεί είναι στραµµένη
προς τα πάνω.

Οι οδηγοί χαρτιού εφάπτονται στο περίγραµµα του χαρτιού.

Έχετε επιλέξει ποιότητα εκτύπωσης Αυτόµατη , Κανονική  ή
Φωτογραφία .

20 σελίδες χαρτιού banner Έχετε αποµακρύνει όλο το χαρτί από το στήριγµα χαρτιού
πριν τοποθετήσετε το χαρτί banner.

Χρησιµοποιείτε χαρτί banner που έχει σχεδιαστεί για χρήση µε
εκτυπωτές inkjet.

Έχετε τοποθετήσει µια στοίβα χαρτί banner πάνω ή πίσω από
τον εκτυπωτή και τοποθετείτε την πρώτη σελίδα.

Οι οδηγοί χαρτιού εφάπτονται στο περίγραµµα του χαρτιού.

Έχετε επιλέξει µέγεθος χαρτιού A4 Banner ή Letter Banner.

10 φάκελοι Η πλευρά του φακέλου που θα εκτυπωθεί είναι στραµµένη
προς τα πάνω.

Οι οδηγοί χαρτιού εφάπτονται στο περίγραµµα του φακέλου.

Η εκτύπωση των φακέλων γίνεται σε Οριζόντιο
προσανατολισµό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν πρόκειται να στείλετε γράµµα εντός της
Ιαπωνίας, µπορείτε να τυπώσετε το φάκελο σε Κατακόρυφο
προσανατολισµό µε το γραµµατόσηµο στην κάτω δεξιά γωνία
ή σε Οριζόντιο προσανατολισµό µε το γραµµατόσηµο στην
κάτω αριστερή γωνία. Για αποστολή ταχυδροµείου σε
οποιοδήποτε άλλο µέρος του κόσµου, εκτυπώστε το φάκελο
σε Οριζόντιο προσανατολισµό µε το γραµµατόσηµο στην πάνω
αριστερή γωνία.

Έχετε επιλέξει το σωστό µέγεθος φακέλου. Επιλέξτε το
επόµενο µεγαλύτερο µέγεθος εάν το ακριβές µέγεθος του
φακέλου σας δεν αναγράφεται και προσαρµόστε το δεξί και το
αριστερό περιθώριο ώστε ο φάκελος να είναι στη σωστή θέση.



Τοποθετήστε µέχρι και: Βεβαιωθείτε ότι: αριστερό περιθώριο ώστε ο φάκελος να είναι στη σωστή θέση.

25 φύλλα ετικετών Η πλευρά της ετικέτας που θα εκτυπωθεί είναι στραµµένη
προς τα πάνω.

Οι οδηγοί χαρτιού εφάπτονται στο περίγραµµα του χαρτιού.

Έχετε επιλέξει ποιότητα εκτύπωσης Αυτόµατη , Κανονική  ή
Φωτογραφία .

25 ευχετήριες κάρτες, κάρτες
ευρετηρίου, ταχυδροµικές κάρτες ή
κάρτες φωτογραφιών

Η πλευρά των καρτών που θα εκτυπωθεί είναι στραµµένη
προς τα πάνω.

Οι οδηγοί χαρτιού εφάπτονται στο περίγραµµα των καρτών.

Έχετε επιλέξει ποιότητα εκτύπωσης Αυτόµατη , Κανονική  ή
Φωτογραφία .

25 φύλλα φωτογραφικού/γυαλιστερού
χαρτιού ή χαρτιού µε επίστρωση

Η πλευρά του χαρτιού που θα εκτυπωθεί είναι στραµµένη
προς τα πάνω.

Οι οδηγοί χαρτιού εφάπτονται στο περίγραµµα του χαρτιού.

Έχετε επιλέξει ποιότητα εκτύπωσης Αυτόµατη , Κανονική  ή
Φωτογραφία .

1 σιδερότυπο Ακολουθήστε τις οδηγίες τοποθέτησης στη συσκευασία των
σιδερότυπων.

Η πλευρά του σιδερότυπου που θα εκτυπωθεί είναι στραµµένη
προς τα πάνω.

Οι οδηγοί χαρτιού εφάπτονται στο περίγραµµα του
σιδερότυπου.

Έχετε επιλέξει ποιότητα εκτύπωσης Αυτόµατη , Κανονική  ή
Φωτογραφία .

50 διαφάνειες Η τραχιά πλευρά της διαφάνειας είναι στραµµένη προς τα
πάνω.

Οι οδηγοί χαρτιού εφάπτονται στο περίγραµµα των
διαφανειών.

Παρουσίαση του αυτόµατου αισθητήρα τύπου χαρτιού

Ο εκτυπωτής σας διαθέτει έναν αυτόµατο αισθητήρα τύπου χαρτιού που ανιχνεύει τους παρακάτω τύπους
χαρτιού:

Απλό/µε επίστρωση

∆ιαφάνεια

Φωτογραφικό/γυαλιστερό

Εάν τοποθετήσετε κάποιον από αυτούς τους τύπους χαρτιού, ο εκτυπωτής ανιχνεύει τον τύπο χαρτιού και
αυτόµατα προσαρµόζει τις ρυθµίσεις για την Ποιότητα/Ταχύτητα.

αριστερό περιθώριο ώστε ο φάκελος να είναι στη σωστή θέση.

25 φύλλα ετικετών Η πλευρά της ετικέτας που θα εκτυπωθεί είναι στραµµένη
προς τα πάνω.

Οι οδηγοί χαρτιού εφάπτονται στο περίγραµµα του χαρτιού.

Έχετε επιλέξει ποιότητα εκτύπωσης Αυτόµατη , Κανονική  ή
Φωτογραφία .

25 ευχετήριες κάρτες, κάρτες
ευρετηρίου, ταχυδροµικές κάρτες ή
κάρτες φωτογραφιών

Η πλευρά των καρτών που θα εκτυπωθεί είναι στραµµένη
προς τα πάνω.

Οι οδηγοί χαρτιού εφάπτονται στο περίγραµµα των καρτών.

Έχετε επιλέξει ποιότητα εκτύπωσης Αυτόµατη , Κανονική  ή
Φωτογραφία .

25 φύλλα φωτογραφικού/γυαλιστερού
χαρτιού ή χαρτιού µε επίστρωση

Η πλευρά του χαρτιού που θα εκτυπωθεί είναι στραµµένη
προς τα πάνω.

Οι οδηγοί χαρτιού εφάπτονται στο περίγραµµα του χαρτιού.

Έχετε επιλέξει ποιότητα εκτύπωσης Αυτόµατη , Κανονική  ή
Φωτογραφία .

1 σιδερότυπο Ακολουθήστε τις οδηγίες τοποθέτησης στη συσκευασία των
σιδερότυπων.

Η πλευρά του σιδερότυπου που θα εκτυπωθεί είναι στραµµένη
προς τα πάνω.

Οι οδηγοί χαρτιού εφάπτονται στο περίγραµµα του
σιδερότυπου.

Έχετε επιλέξει ποιότητα εκτύπωσης Αυτόµατη , Κανονική  ή
Φωτογραφία .

50 διαφάνειες Η τραχιά πλευρά της διαφάνειας είναι στραµµένη προς τα
πάνω.

Οι οδηγοί χαρτιού εφάπτονται στο περίγραµµα των
διαφανειών.

Παρουσίαση του αυτόµατου αισθητήρα τύπου χαρτιού

Ο εκτυπωτής σας διαθέτει έναν αυτόµατο αισθητήρα τύπου χαρτιού που ανιχνεύει τους παρακάτω τύπους
χαρτιού:

Απλό/µε επίστρωση

∆ιαφάνεια

Φωτογραφικό/γυαλιστερό

Εάν τοποθετήσετε κάποιον από αυτούς τους τύπους χαρτιού, ο εκτυπωτής ανιχνεύει τον τύπο χαρτιού και
αυτόµατα προσαρµόζει τις ρυθµίσεις για την Ποιότητα/Ταχύτητα.



Τύπος χαρτιού Ρυθµίσεις για την Ποιότητα/Ταχύτητα

Με εγκατεστηµένες τις κασέτες
έγχρωµης και ασπρόµαυρης
εκτύπωσης

Με εγκατεστηµένες τις κασέτες
φωτογραφικής και έγχρωµης
εκτύπωσης

Απλό/µε επίστρωση Καν ο νική Φωτογραφία

∆ιαφάνεια Καν ο νική Φωτογραφία

Φωτογραφικό/γυαλιστερό Φωτογραφία Φωτογραφία

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο εκτυπωτής σας δεν µπορεί να ανιχνεύσει το µέγεθος του χαρτιού.

Για να επιλέξετε µέγεθος χαρτιού:

Με το έγγραφο ανοικτό, επιλέξτε Αρχείο  Εκτύπωση .

Εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Εκτύπωση .

1.

Επιλέξτε Προτιµήσεις, Ιδιότητες, Επιλογές ή Ρύθµιση παραµέτρων  (ανάλογα µε το πρόγραµµα ή το
λειτουργικό σύστηµα).

Εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Προτιµήσεις εκτύπωσης.

2.

Από την καρτέλα Παράµετροι εκτύπωσης , επιλέξτε µέγεθος χαρτιού.3.

Επιλέξτε OK.4.

Αν δεν απενεργοποιήσετε τον αυτόµατο αισθητήρα τύπου χαρτιού, θα είναι πάντα ενεργοποιηµένος. Για να
απενεργοποιήσετε τον αυτόµατο αισθητήρα τύπου χαρτιού για µια συγκεκριµένη εργασία εκτύπωσης:

Με το έγγραφο ανοικτό, επιλέξτε Αρχείο  Εκτύπωση .

Εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Εκτύπωση .

1.

Επιλέξτε Προτιµήσεις, Ιδιότητες, Επιλογές ή Ρύθµιση παραµέτρων  (ανάλογα µε το πρόγραµµα ή το
λειτουργικό σύστηµα).

Εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Προτιµήσεις εκτύπωσης.

2.

Από την καρτέλα Παράµετροι εκτύπωσης , επιλέξτε τύπο χαρτιού.3.

Επιλέξτε OK.4.

Για να απενεργοποιήσετε τον αυτόµατο αισθητήρα τύπου χαρτιού για όλες τις εργασίες εκτύπωσης:

1.



Σε Windows XP, επιλέξτε Έναρξη  Πίνακας Ελέγχου  Εκτυπωτές και άλλο υλικό  Εκτυπωτές
και φαξ .

Σε Windows 2000 επιλέξτε Έναρξη  Ρυθµίσεις  Εκτυπωτές.

1.

Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή.2.

Επιλέξτε Προτιµήσεις εκτύπωσης.3.

Από την καρτέλα Παράµετροι εκτύπωσης , επιλέξτε τύπο χαρτιού.4.

Επιλέξτε OK.5.

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.

Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιηµένος.1.

Ανοίξτε το επάνω κάλυµµα.2.

Τοποθετήστε το πρωτότυπο έγγραφο µε την πρόσοψη στραµµένη προς τη γυάλινη επιφάνεια του
σαρωτή στην κάτω δεξιά γωνία.

3.

4.



3.

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

4.



Εκτύπωση

  Εκτύπωση εγγράφων

  Εκτύπωση φωτογραφιών

  Εκτύπωση φακέλων

  Εκτύπωση φωτογραφιών από φωτογραφική µηχανή µε δυνατότητα PictBridge

  Εκτύπωση φωτογραφιών από κάρτα µνήµης ή από κλειδί USB

  Εκτύπωση από συσκευή Bluetooth

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η DellTM συνιστά να χρησιµοποιήσετε κασέτα έγχρωµης εκτύπωσης ή κασέτα εκτύπωσης
φωτογραφιών για εκτυπώσεις φωτογραφιών.

Εκτύπωση εγγράφων

Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή και τον εκτυπωτή σας και βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεµένοι µεταξύ
τους.

1.

Τοποθετήστε το χαρτί. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Τοποθέτηση χαρτιού στο στήριγµα χαρτιού .2.

Έχοντας ανοιχτό ένα έγγραφο, επιλέξτε Αρχείο  Εκτύπωση .

Εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Εκτύπωση .

3.

Επιλέξτε Προτιµήσεις, Ιδιότητες, Επιλογές ή Ρύθµιση παραµέτρων  (ανάλογα µε το πρόγραµµα ή το
λειτουργικό σύστηµα).

Εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Προτιµήσεις εκτύπωσης.

4.

Στην καρτέλα Παράµετροι εκτύπωσης  και στην καρτέλα Σύνθετες ρυθµίσεις πραγµατοποιήστε τις
απαραίτητες αλλαγές για το έγγραφό σας.

5.

Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία προσαρµογής των ρυθµίσεων, κάντε κλικ στο OK.

Το πλαίσιο διαλόγου Προτιµήσεις εκτύπωσης κλείνει.

6.

Κάντε κλικ στο OK ή Εκτύπωση .7.



7.

Εκτύπωση φωτογραφιών

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Dell συνιστά τη χρήση κασέτας έγχρωµης εκτύπωσης και κασέτας εκτύπωσης
φωτογραφιών για την εκτύπωση φωτογραφιών.

Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή και τον εκτυπωτή σας και βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεµένοι µεταξύ
τους.

1.

Τοποθετήστε φωτογραφικό/γυαλιστερό χαρτί µε την πλευρά εκτύπωσης στραµµένη προς τα πάνω.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το φωτογραφικό/γυαλιστερό χαρτί συνιστάται για εκτύπωση φωτογραφιών.

2.

Με το έγγραφο ανοικτό, επιλέξτε Αρχείο  Εκτύπωση .

Εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Εκτύπωση .

3.

Επιλέξτε Προτιµήσεις, Ιδιότητες, Επιλογές ή Ρύθµιση παραµέτρων  (ανάλογα µε το πρόγραµµα ή το
λειτουργικό σύστηµα).

Εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Προτιµήσεις εκτύπωσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν χρησιµοποιείτε το Dell Picture StudioTM, επιλέξτε Ρυθµίσεις εκτυπωτή για να
προβάλετε τις Προτιµήσεις εκτύπωσης.

4.

Στην καρτέλα Παράµετροι εκτύπωσης , επιλέξτε Φωτογραφία  και, στη συνέχεια, επιλέξτε τις
ρυθµίσεις dpi για τη φωτογραφία από το αναπτυσσόµενο µενού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την εκτύπωση φωτογραφιών χωρίς περίγραµµα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου
Χωρίς περίγραµµα από την καρτέλα Παράµετροι εκτύπωσης  και, στη συνέχεια, επιλέξτε το
µέγεθος χαρτιού χωρίς περίγραµµα από το αναπτυσσόµενο µενού στην καρτέλα Σύνθετες
ρυθµίσεις. Η εκτύπωση χωρίς περίγραµµα πραγµατοποιείται µόνο εάν χρησιµοποιείτε
φωτογραφικό/γυαλιστερό χαρτί. Η εκτύπωση σε µη φωτογραφικό χαρτί περιλαµβάνει περιθώριο 2
χιλιοστών σε όλες τις πλευρές.

5.

Στην καρτέλα Παράµετροι εκτύπωσης  και στην καρτέλα Σύνθετες ρυθµίσεις, πραγµατοποιήστε τις
απαραίτητες αλλαγές για το έγγραφό σας.

6.

Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία προσαρµογής των ρυθµίσεων, κάντε κλικ στο OK.

Το πλαίσιο διαλόγου Προτιµήσεις εκτύπωσης κλείνει.

7.

Επιλέξτε OK ή Εκτύπωση .8.

9.



8.

Αποµακρύνετε κάθε φωτογραφία αφού βγει από τον εκτυπωτή για να µην κολλήσουν οι φωτογραφίες
µεταξύ τους ή για να αποφύγετε τις µουτζούρες.

9.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν τοποθετήσετε τις εκτυπώσεις σε φωτογραφικό άλµπουµ χωρίς κολλητική ουσία ή σε
κορνίζα, αφήστε να περάσει αρκετός χρόνος ώστε οι φωτογραφίες να στεγνώσουν τελείως (12 έως 24
ώρες, ανάλογα µε τις συνθήκες περιβάλλοντος). Έτσι µεγιστοποιείται η διάρκεια ζωής των εκτυπώσεών
σας.

Εκτύπωση φακέλων

Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή και τον εκτυπωτή σας και βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεµένοι µεταξύ
τους.

1.

Τοποθετήστε το φάκελο µε την πλευρά εκτύπωσης στραµµένη προς τα πάνω.2.

Έχοντας ανοιχτό ένα έγγραφο, επιλέξτε Αρχείο  Εκτύπωση .

Εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Εκτύπωση .

3.

Επιλέξτε Προτιµήσεις, Ιδιότητες, Επιλογές ή Ρύθµιση παραµέτρων  (ανάλογα µε το πρόγραµµα ή το
λειτουργικό σύστηµα).

Εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Προτιµήσεις εκτύπωσης.

4.

Στην καρτέλα Παράµετροι εκτύπωσης , επιλέξτε Οριζόντιος προσανατολισµός.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν πρόκειται να στείλετε γράµµα εντός της Ιαπωνίας, µπορείτε να τυπώσετε το
φάκελο σε κατακόρυφο προσανατολισµό µε το γραµµατόσηµο στην κάτω δεξιά γωνία ή σε
οριζόντιο προσανατολισµό µε το γραµµατόσηµο στην κάτω αριστερή γωνία. Για αποστολή
ταχυδροµείου σε οποιοδήποτε άλλο µέρος του κόσµου, εκτυπώστε το φάκελο σε οριζόντιο
προσανατολισµό µε το γραµµατόσηµο στην πάνω αριστερή γωνία.

5.

6.



Στην καρτέλα Παράµετροι εκτύπωσης  και στην καρτέλα Σύνθετες ρυθµίσεις, πραγµατοποιήστε τις
απαραίτητες αλλαγές για το έγγραφό σας.

6.

Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία προσαρµογής των ρυθµίσεων, κάντε κλικ στο OK.

Το πλαίσιο διαλόγου Προτιµήσεις εκτύπωσης κλείνει.

7.

Κάντε κλικ στο OK ή Εκτύπωση .8.

Εκτύπωση φωτογραφιών από φωτογραφική µηχανή µε
δυνατότητα PictBridge

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

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

Ανατρέξτε στις οδηγίες που συνοδεύουν τη φωτογραφική µηχανή για να επιλέξετε τις κατάλληλες
ρυθµίσεις USB της φωτογραφικής µηχανής και για πληροφορίες σχετικά µε τη σύνδεση PictBridge και τη
χρήση της µηχανής.

2.

Ενεργοποιήστε την ψηφιακή φωτογραφική µηχανή.

Ο εκτυπωτής εισέρχεται αυτόµατα σε λειτουργία PictBridge.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν ο εκτυπωτής δεν είναι συνδεδεµένος σε υπολογιστή και έχει συνδεθεί
φωτογραφική µηχανή µε δυνατότητα PictBridge στον εκτυπωτή, κάποιες από τις λειτουργίες των
κουµπιών του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή µπορεί να µην είναι διαθέσιµες. Οι λειτουργίες αυτές
γίνονται διαθέσιµες αφού αποσυνδέσετε τη φωτογραφική µηχανή µε δυνατότητα PictBridge από
τον εκτυπωτή.

3.

Πατήστε το αριστερό ή το δεξί βέλος   για να πραγµατοποιήσετε κύλιση στις ρυθµίσεις εκτύπωσης4.



και, στη συνέχεια, πατήστε το κουµπί επιλογής . Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε PictBridge.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν επιλέξετε την αλλαγή των ρυθµίσεων εκτύπωσης από τον εκτυπωτή, ορισµένες
ρυθµίσεις εκτύπωσης που έγιναν στην ψηφιακή φωτογραφική µηχανή µπορεί να αλλάξουν.

4.

Ανατρέξτε στις οδηγίες που συνοδεύουν τη φωτογραφική µηχανή, για να ξεκινήσετε την εκτύπωση
φωτογραφιών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για πολλές ψηφιακές φωτογραφικές µηχανές, δύο είναι οι επιλογές λειτουργίας USB:
υπολογιστή και εκτυπωτή (ή PTP). Για εκτύπωση µέσω PictBridge, πρέπει να χρησιµοποιείται η
επιλογή USB του εκτυπωτή (ή του PTP). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην
τεκµηρίωση που συνοδεύει τη φωτογραφική µηχανή.

5.

ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Μ η ν αποσυνδέετε το καλώδιο USB ή αγγίζετε τον εκτυπωτή στην περιοχή της θύρας
PictBridge, όταν αναβοσβήνει η φωτεινή ένδειξη.

Εκτύπωση φωτογραφιών από κάρτα µνήµης ή από κλειδί
USB

Οι περισσότερες ψηφιακές φωτογραφικές µηχανές χρησιµοποιούν κάρτα µνήµης για την αποθήκευση
φωτογραφιών. Ο εκτυπωτής υποστηρίζει τα εξής ψηφιακά µέσα:

CompactFlash Type I και II

Memory Stick

Memory Stick PRO

Memory Stick Duo

Microdrive

Secure Digital

MultiMediaCard

xD-Picture Card



Οι κάρτες µνήµης θα πρέπει το τοποθετηθούν µε την ετικέτα στραµµένη προς τα πάνω. Η συσκευή ανάγνωσης
καρτών µνήµης διαθέτει τέσσερις υποδοχές για την εξυπηρέτηση αυτών των µέσων και µια µικρή φωτεινή
ένδειξη που αναβοσβήνει, δηλώνοντας ότι εκτελείται ανάγνωση της κάρτας ή µετάδοση δεδοµένων.

ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ:  Μ η ν αφαιρείτε την κάρτα µνήµης ή αγγίζετε τον εκτυπωτή στην περιοχή της κάρτας
µνήµης, ενώ αναβοσβήνει η φωτεινή ένδειξη.

Το βύσµα που χρησιµοποιείται για τη θύρα PictBridge µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για την πρόσβαση σε
πληροφορίες που είναι αποθηκευµένες σε συσκευές µονάδας Flash USB. Οι συσκευές µονάδας Flash USB που
έχουν πιστοποιηθεί για χρήση µε αυτόν τον εκτυπωτή, παρατίθενται ως εξής:

DELL—256 MB High Speed USB 2.0 Memory Key

DELL—128 MB High Speed USB 2.0 Memory Key

DELL—64 MB High Speed USB 2.0 Memory Key

Όταν τοποθετείτε µια κάρτα µνήµης ή ένα κλειδί USB, ο εκτυπωτής αλλάζει αυτόµατα στη λειτουργία
Φωτογραφία .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην τοποθετείτε πάνω από µία κάρτα µνήµης ή ένα κλειδί USB τη φορά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο εκτυπωτής υποστηρίζει τη µορφή δεδοµένων FAT32. Τα αρχεία που είναι αποθηκευµένα
σε µορφή NTFS θα πρέπει να µετατραπούν σε µορφή δεδοµένων FAT32.

Εκτύπωση όλων των φωτογραφιών από µια κάρτα µνήµης ή
κλειδί USB

Τοποθετήστε την κάρτα µνήµης ή το κλειδί USB.

Ο εκτυπωτής αυτόµατα µεταβαίνει στη Λειτουργία εκτύπωσης φωτογραφιών.

1.

Πατήστε το κουµπί επιλογής  για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Μενού "Φωτογραφία".2.

Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά βέλους    για να πραγµατοποιήσετε κύλιση στην επιλογή Εκτύπωση3.



εικόνων και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές το κουµπί επιλογής  που βρίσκεται στον πίνακα
ελέγχου.

Ο εκτυπωτής εκτυπώνει όλες τις φωτογραφίες που είναι αποθηκευµένες στην κάρτα µνήµης ή στο κλειδί
USB.

3.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν θέλετε να εκτυπώσετε µερικές µόνο από τις φωτογραφίες που είναι αποθηκευµένες
στην κάρτα µνήµης ή στο κλειδί USB, χρησιµοποιήστε ένα φύλλο προστασίας για να επιλέξετε τις
φωτογραφίες που επιθυµείτε να εκτυπώσετε. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Εκτύπωση
φωτογραφιών µε χρήση φύλλου προστασίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε απευθείας εκτύπωση εικόνων από την κάρτα µνήµης ή από
το κλειδί USB, αλλά µόνο εάν είναι αποθηκευµένες σε µορφή JPG ή σε κάποιες µορφές TIFF. Εάν θέλετε
να εκτυπώσετε φωτογραφίες που βρίσκονται αποθηκευµένες, µε διαφορετική µορφή αρχείου, στην
κάρτα µνήµης ή στο κλειδί USB, θα πρέπει να τις µεταφέρετε στον υπολογιστή σας πριν τις εκτυπώσετε.

Εκτύπωση φωτογραφιών µε χρήση φύλλου προστασίας

Τοποθετήστε απλό χαρτί ή χαρτί µεγέθους Α4.1.

Τοποθετήστε κάρτα µνήµης ή κλειδί USB.

Το µήνυµα Φύλλο προστασίας εµφανίζεται στην οθόνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε απευθείας εκτύπωση εικόνων από την κάρτα µνήµης
ή το κλειδί USB, αλλά µόνο εάν είναι αποθηκευµένες σε µορφή JPG ή TIFF. Εάν θέλετε να
αποθηκεύσετε φωτογραφίες που βρίσκονται αποθηκευµένες µε διαφορετική µορφή αρχείου στην
κάρτα µνήµης ή στο κλειδί USB, θα πρέπει να τις µεταφέρετε στον υπολογιστή σας πριν τις
εκτυπώσετε. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Αποθήκευση φωτογραφιών σε κάρτα µνήµης ή
κλειδί USB στον υπολογιστή σας.

2.

Πατήστε το κουµπί επιλογής  για να αποκτήσετε πρόσβαση στο µενού Φύλλο προστασίας.3.

Πατήστε το αριστερό ή δεξί βέλος   για να µετακινηθείτε στην επιλογή Εκτύπωση φύλλου και, στη

συνέχεια, πατήστε το κουµπί επιλογής .

4.

Πατήστε το αριστερό ή δεξί βέλος   για να ορίσετε τις φωτογραφίες της κάρτας µνήµης ή του
κλειδιού USB που θα εκτυπωθούν στο φύλλο προστασίας.

5.



Μπορείτε να επιλέξετε
ανάµεσα στα εξής:

Ενέργεια

Όλες Εκτύπωση όλων των φωτογραφιών από την κάρτα µνήµης ή το κλειδί USB
στο φύλλο προστασίας.

Τελευταίες 25 Εκτύπωση των 25 πιο πρόσφατων φωτογραφιών στο φύλλο προστασίας.

Εύρος ηµεροµηνίας Εκτύπωση µόνο των φωτογραφιών που δηµιουργήθηκαν σε συγκεκριµένη
χρονική περίοδο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από µία τιµές εύρους
ηµεροµηνίας. Ένα * εµφανίζεται στα αριστερά όλων των επιλεγµένων τιµών
εύρους ηµεροµηνίας.

5.

Πατήστε το κουµπί έναρξης .

Το φύλλο προστασίας εκτυπώνεται.

6.

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

Συµπληρώστε τον κύκλο µε το εικονίδιο του φαινοµένου κόκκινων µατιών κάτω από µια φωτογραφία
προκειµένου να µειωθεί το φαινόµενο κόκκινων µατιών στην εκτύπωση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 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.

8.

Τοποθετήστε το χαρτί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι το µέγεθος του χαρτιού που τοποθετήσατε στον εκτυπωτή ταιριάζει
µε το µέγεθος χαρτιού που επιλέξατε στην ενότητα 1 του φύλλου προστασίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την εκτύπωση φωτογραφιών συνιστάται φωτογραφικό/γυαλιστερό χαρτί.

9.

Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά βέλους   για να µετακινηθείτε στην επιλογή Σάρωση φύλλου και, στη

συνέχεια, πατήστε το κουµπί έναρξης .

10.

ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Μ η ν 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.

Εκτύπωση φωτογραφιών από ψηφιακή φωτογραφική µηχανή



µέσω DPOF

Μερικές ψηφιακές φωτογραφικές µηχανές διαθέτουν τη λειτουργία DPOF (Digital Print Order Format), η οποία
επιτρέπει την αποθήκευση πληροφοριών σχετικά µε τις ρυθµίσεις εκτύπωσης στην κάρτα µνήµης µαζί µε τις
φωτογραφίες που επιθυµείτε να εκτυπώσετε. Εάν χρησιµοποιείτε ψηφιακή φωτογραφική µηχανή µε
δυνατότητα DPOF, µπορείτε να ορίσετε ποιες από τις φωτογραφίες που περιλαµβάνονται στην κάρτα µνήµης
θα εκτυπωθούν, τον αριθµό των αντιγράφων που θα εκτυπωθούν, καθώς και άλλες ρυθµίσεις εκτύπωσης. Ο
εκτυπωτής αναγνωρίζει τις ρυθµίσεις αυτές όταν τοποθετείτε την κάρτα µνήµης µέσα σε κάποια από τις
υποδοχές κάρτας µνήµης του εκτυπωτή.

Τοποθετήστε φωτογραφικό ή γυαλιστερό χαρτί µε την πλευρά εκτύπωσης στραµµένη προς τα πάνω.

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

1.

Τοποθετήστε την κάρτα µνήµης. Ο εκτυπωτής αυτόµατα µεταβαίνει στη λειτουργία ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην τοποθετείτε πάνω από µία κάρτα µνήµης ή ένα κλειδί USB τη φορά.

2.

Πατήστε το αριστερό ή δεξί βέλος   για να µεταβείτε στην επιλογή Εκτύπωση µέσω DPOF.3.

Πατήστε το κουµπί έναρξης  .4.

Αποθήκευση φωτογραφιών σε κάρτα µνήµης ή κλειδί USB
στον υπολογιστή σας

Τοποθετήστε την κάρτα µνήµης ή το κλειδί USB.

Ο εκτυπωτής αυτόµατα µεταβαίνει στο µενού Φωτογραφία.

1.

Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά βέλους    για να µεταβείτε στην επιλογή Αποθήκευση στον Η/Υ και, στη

συνέχεια, πατήστε το κουµπί επιλογής .

2.

Πατήστε το κουµπί έναρξης .

Πραγµατοποιείται εκκίνηση της ∆ιαχείρισης κάρτας µνήµης στον υπολογιστή σας.

3.

Ακολουθήστε τις οδηγίες στο πλαίσιο διαλόγου ∆ιαχείριση κάρτας µνήµης σχετικά µε τον τρόπο
µεταφοράς των φωτογραφιών στον υπολογιστή σας.

4.



Τροποποίηση φωτογραφιών πριν από την εκτύπωση

Αλλαγή των ρυθµίσεων Έγχρωµη φωτογραφία

Τοποθετήστε µια κάρτα µνήµης ή ένα κλειδί USB στον εκτυπωτή.

Ο εκτυπωτής αυτόµατα εµφανίζει το µενού Φωτογραφία.

1.

Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά βέλους    για να µεταβείτε στην επιλογή Έγχρωµη φωτογραφία και, στη

συνέχεια, πατήστε το κουµπί επιλογής .

2.

Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά βέλους    για να πραγµατοποιήσετε κύλιση στις ρυθµίσεις έγχρωµης
φωτογραφίας.

3.

Πατήστε το κουµπί επιλογής  για να επιλέξετε µια ρύθµιση έγχρωµης φωτογραφίας.4.

Αλλαγή των ρυθµίσεων Επιλογές φωτογραφίας

Τοποθετήστε µια κάρτα µνήµης ή ένα κλειδί USB στον εκτυπωτή.

Ο εκτυπωτής αυτόµατα εµφανίζει το µενού Φωτογραφία.

1.

Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά βέλους    για να µεταβείτε στο Επιλογές φωτογραφίας και, στη

συνέχεια, πατήστε το κουµπί επιλογής .

2.

Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά βέλους    για να πραγµατοποιήσετε κύλιση στις ρυθµίσεις επιλογής
φωτογραφίας.

3.

Πατήστε το κουµπί επιλογής  για να επιλέξετε µια ρύθµιση επιλογής φωτογραφίας.4.

Αλλαγή του µεγέθους των φωτογραφιών

Τοποθετήστε µια κάρτα µνήµης ή ένα κλειδί USB στον εκτυπωτή.

Ο εκτυπωτής αυτόµατα εµφανίζει το µενού Φωτογραφία.

1.

Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά βέλους    για να µεταβείτε στην επιλογή Μέγεθος φωτογραφίας και, στη

συνέχεια, πατήστε το κουµπί επιλογής .

2.

3.



Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά βέλους    για να πραγµατοποιήσετε κύλιση στις ρυθµίσεις µεγέθους
φωτογραφίας.

3.

Πατήστε το κουµπί επιλογής  για να επιλέξετε µέγεθος φωτογραφίας.4.

Εκτύπωση αρχείων του Microsoft Office από κάρτα µνήµης ή
κλειδί USB

Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή και τον εκτυπωτή σας και βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεµένοι µεταξύ
τους.

1.

Βεβαιωθείτε ότι η εφαρµογή Microsoft Office που υποστηρίζει το αρχείο Microsoft Office που θέλετε να
εκτυπώσετε είναι εγκατεστηµένη στον υπολογιστή.

2.

Τοποθετήστε την κάρτα µνήµης ή το κλειδί USB που περιέχει το αρχείο του Microsoft Office που θέλετε
να εκτυπώσετε.

Ο εκτυπωτής µεταβαίνει στη λειτουργία ΑΡΧΕΙΟ OFFICE.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η κάρτα µνήµης ή το κλειδί USB περιέχει φωτογραφίες, ο εκτυπωτής µεταβαίνει
σε λειτουργία ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ αντί της λειτουργίας ΑΡΧΕΙΟ OFFICE. Πατήστε το κουµπί Πίσω  για
έξοδο από τη λειτουργία ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ και, στη συνέχεια, πατήστε το αριστερό ή δεξί βέλος   για
να µεταβείτε στο ΑΡΧΕΙΟ OFFICE.

3.

Από το µενού ΑΡΧΕΙΟ OFFICE, πατήστε το κουµπί επιλογής για να αποκτήσετε πρόσβαση στο µενού
Επιλογή αρχείου.

4.

Χρησιµοποιήστε το αριστερό ή δεξί βέλος   για να µετακινηθείτε στους φακέλους και τα αρχεία του
Microsoft Office στην κάρτα µνήµης ή το κλειδί USB.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μόνο οι πρώτοι 8 χαρακτήρες ενός ονόµατος αρχείου ή φακέλου εµφανίζονται στην
οθόνη του εκτυπωτή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ονόµατα των αρχείων ακολουθούνται από µια κουκκίδα (.) και µια επέκταση
ονόµατος αρχείου. Μπροστά από τα ονόµατα φακέλων υπάρχει µια αντικάθετος (\).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν οι πρώτοι 8 χαρακτήρες περισσότερων του ενός ονοµάτων αρχείων ή φακέλων
είναι παρόµοιοι, αυτά τα ονόµατα αρχείων και φακέλων θα ακολουθούνται από ισπανική
περισπωµένη (~) και αριθµητικούς χαρακτήρες. Οι αριθµητικοί χαρακτήρες θα είναι διαφορετικοί
για κάθε όνοµα αρχείου ή φακέλου.

5.

Πατήστε το κουµπί επιλογής  για να επιλέξετε το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε, ή για να
αποκτήσετε πρόσβαση στα αρχεία ενός φακέλου.

6.

7.



6.

Πατήστε το κουµπί έναρξης .7.

Εκτύπωση από συσκευή Bluetooth

Εγκατάσταση σύνδεσης µεταξύ του εκτυπωτή σας και µιας
συσκευής δυνατότητας Bluetooth

Θα πρέπει να εγκαταστήσετε µια σύνδεση µεταξύ µιας συσκευής Bluetooth και του εκτυπωτή σας, εάν στέλνετε
µια εργασία εκτύπωσης από τη συσκευή Bluetooth για πρώτη φορά. Θα χρειαστεί να επαναλάβετε τη ρύθµιση
εάν:

Επαναφέρετε τον εκτυπωτή στις προεπιλεγµένες εργοστασιακές ρυθµίσεις. Για περισσότερες
πληροφορίες, δείτε Επαναφορά προεπιλεγµένων εργοστασιακών ρυθµίσεων.

Αλλάξατε το επίπεδο ασφαλείας Bluetooth ή τον κωδικό πρόσβασης Bluetooth. Για περισσότερες
πληροφορίες, δείτε Ρύθµιση του επιπέδου ασφαλείας Bluetooth.

Η συσκευή Bluetooth που χρησιµοποιείτε απαιτεί τη διαµόρφωση µιας σύνδεσης Bluetooth για κάθε
εργασία εκτύπωσης. Ανατρέξτε στις οδηγίες που συµπεριλαµβάνονται µε τη συσκευή για πληροφορίες
σχετικά µε τις εκτυπώσεις Bluetooth.

Απαλείψατε τα περιεχόµενα της λίστας συσκευών Bluetooth. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε
Λειτουργία Bluetooth.

Το όνοµα τη συσκευής Bluetooth που χρησιµοποιείτε διαγράφεται αυτόµατα από τη λίστα συσκευών
Bluetooth.

Όταν το επίπεδο ασφαλείας Bluetooth έχει οριστεί σε Υψηλό, ο εκτυπωτής αποθηκεύει µια λίστα έως και
8 συσκευών Bluetooth στις οποίες είχε προηγουµένως διαµορφωθεί µια σύνδεση µε τον εκτυπωτή. Εάν
υπάρχουν ήδη 8 συσκευές στη λίστα και στη συνέχεια χρειαστεί να εγκαταστήσετε µια σύνδεση για µια
άλλη συσκευή Bluetooth, η πρώτη συσκευή διαγράφεται αυτόµατα από τη λίστα, ώστε να είναι δυνατή η
αποθήκευση της νέας συσκευής. Θα χρειαστεί να επαναλάβετε την εγκατάσταση της διαγραµµένης
συσκευής για να µπορέσετε να στείλετε µια εργασία εκτύπωσης στον εκτυπωτή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα πρέπει να εγκαταστήσετε µια σύνδεση για κάθε συσκευή Bluetooth, την οποία θα
χρησιµοποιήσετε για να στείλετε µια εργασία εκτύπωσης στον εκτυπωτή.

Για να εγκαταστήσετε µια σύνδεση µεταξύ του εκτυπωτή και µιας συσκευής δυνατότητας Bluetooth:

1.



Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.1.

Τοποθετήστε έναν προσαρµογέα USB Bluetooth στη θύρα USB που βρίσκεται στο µπροστινό µέρος του
εκτυπωτή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ∆εν συµπεριλαµβάνεται προσαρµογέας µε τον εκτυπωτή.

2.

Πατήστε το αριστερό ή το δεξί βέλος   για να µετακινηθείτε στην επιλογή BLUETOOTH και, στη

συνέχεια, πατήστε το κουµπί επιλογής .

3.

Πατήστε το αριστερό ή το δεξί βέλος   για να µετακινηθείτε στην επιλογή Εντοπισµός και, στη

συνέχεια, πατήστε το κουµπί επιλογής .

4.

Πατήστε το αριστερό ή το δεξί βέλος   για να µετακινηθείτε στην επιλογή Ενεργοποίηση και, στη

συνέχεια, πατήστε το κουµπί επιλογής .

Ο εκτυπωτής είναι τώρα έτοιµος να δεχτεί µια σύνδεση από µια συσκευή δυνατότητας Bluetooth.

5.

Ρυθµίστε τις παραµέτρους της συσκευής Bluetooth για να εγκαταστήσετε µια σύνδεση µε τον εκτυπωτή.
Ανατρέξτε στις οδηγίες που συµπεριλαµβάνονται µε τη συσκευή για πληροφορίες σχετικά µε τη σύνδεση
Bluetooth.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα χρειαστεί να εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης, εάν το επίπεδο ασφαλείας
Bluetooth έχει οριστεί σε "Υψηλό" στον εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Ρύθµιση
του επιπέδου ασφαλείας Bluetooth.

6.

Ρύθµιση του επιπέδου ασφαλείας Bluetooth

Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.1.

Συνδέστε ένα προσαρµογέα USB Bluetooth στη θύρα USB.2.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συσκευασία του εκτυπωτή δεν περιλαµβάνεται προσαρµογέας.

2.

Πατήστε το αριστερό ή δεξί βέλος   για να µεταβείτε στο BLUETOOTH και, στη συνέχεια, πατήστε το

κουµπί επιλογής .

3.

Πατήστε το αριστερό ή δεξί βέλος   για να µεταβείτε στην επιλογή Επίπεδο ασφαλείας και, στη

συνέχεια, πατήστε το κουµπί επιλογής .

4.

Πατήστε το αριστερό ή δεξί βέλος   για να επιλέξετε το επίπεδο ασφαλείας και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουµπί επιλογής .

Επιλέξτε Χαµηλό ώστε να επιτρέπεται στις συσκευές Bluetooth η σύνδεση και αποστολή εργασιών
εκτύπωσης στον εκτυπωτή σας χωρίς να απαιτείται από τους χρήστες η εισαγωγή κωδικού
πρόσβασης.

Επιλέξτε Υψηλό για να απαιτείται από τους χρήστες η εισαγωγή τετραψήφιου αριθµητικού κωδικού
πρόσβασης στη συσκευή Bluetooth πριν από τη σύνδεση και αποστολή εργασιών εκτύπωσης στον
εκτυπωτή.

5.

Ανοίγει το µενού Πληκτρολογήστε κωδικό πρόσβασης στην οθόνη του πίνακα ελέγχου εάν ορίσετε το
επίπεδο ασφαλείας ως Υψηλό. Πατήστε το αριστερό ή δεξί βέλος   για κύλιση των αριθµών για το

πρώτο ψηφίο του κωδικού πρόσβασης και, στη συνέχεια, πατήστε το κουµπί επιλογής  για να
επιλέξετε τον αριθµό.

Ο κωδικός πρόσβασης θα αποθηκευτεί αφού επιλέξετε τον αριθµό για το τελευταίο ψηφίο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για αλλαγή κωδικού πρόσβασης, πατήστε το κουµπί Πίσω  και το κουµπί επιλογής
 ταυτόχρονα.

6.

Εκτύπωση από συσκευή Bluetooth

Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.1.

2.



1.

Τοποθετήστε έναν προσαρµογέα USB Bluetooth στη θύρα USB.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ∆εν συµπεριλαµβάνεται προσαρµογέας µε τον εκτυπωτή.

2.

Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιηµένη. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε
Λειτουργία Bluetooth.

3.

Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ρυθµισµένος να λαµβάνει συνδέσεις Bluetooth. Για περισσότερες
πληροφορίες, δείτε Εγκατάσταση σύνδεσης µεταξύ του εκτυπωτή σας και µιας συσκευής δυνατότητας
Bluetooth.

4.

Ρυθµίστε τη συσκευή Bluetooth, ώστε να εκτυπώνει στον εκτυπωτή. Ανατρέξτε στις οδηγίες που
συµπεριλαµβάνονται µε τη συσκευή για πληροφορίες σχετικά µε τις παραµέτρους εκτυπώσεων.

5.

Ανατρέξτε στις οδηγίες που συνοδεύουν τη συσκευή Bluetooth για να ξεκινήσετε τις εκτυπώσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα χρειαστεί να καταχωρήσετε έναν τετραψήφιο κωδικό πρόσβασης από τη συσκευή
Bluetooth, εάν ορίσετε το επίπεδο ασφαλείας Bluetooth σε Υψηλό. Για περισσότερες πληροφορίες,
δείτε Ρύθµιση του επιπέδου ασφαλείας Bluetooth.

6.



Αντιγραφή

  Αντιγραφή εγγράφων

  Αντιγραφή φωτογραφιών

  Αλλαγή ρυθµίσεων αντιγραφής

Αντιγραφή εγγράφων

Χρήση του πίνακα ελέγχου

Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.1.

Τοποθετήστε το χαρτί. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Τοποθέτηση χαρτιού στο στήριγµα χαρτιού .2.

Τοποθετήστε το πρωτότυπο έγγραφο.3.

Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά βέλους    για να πραγµατοποιήσετε κύλιση στη λειτουργία ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ

και, στη συνέχεια, πατήστε το κουµπί επιλογής .

4.

Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά βέλους    για να πραγµατοποιήσετε κύλιση στα υποµενού της λειτουργίας
αντιγραφής και να αλλάξετε τις ρυθµίσεις αντιγραφής. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Λειτουργία
αντιγραφής.

5.

6.



5.

Πατήστε το κουµπί έναρξης  .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν πατήσετε το κουµπί έναρξης   χωρίς να αλλάξετε τις ρυθµίσεις αντιγραφής από
τα υποµενού αντιγραφής, τότε η εκτύπωση του αντιγράφου γίνεται µε τις τρέχουσες
προεπιλεγµένες ρυθµίσεις.

6.

Χρήση του υπολογιστή

Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή και τον εκτυπωτή σας και βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεµένοι µεταξύ
τους.

1.

Τοποθετήστε χαρτί. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Τοποθέτηση χαρτιού στο στήριγµα χαρτιού .2.

Τοποθετήστε το πρωτότυπο έγγραφο.3.
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4.

Επιλέξτε Κέντρο Όλα σε Ένα της Dell .

Ανοίγει το Κέντρο Όλα σε Ένα της Dell .

5.

Επιλέξτε τον αριθµό αντιγράφων (1–99) και, στη συνέχεια, ορίστε τις ρυθµίσεις χρωµάτων από το
αναπτυσσόµενο µενού Αντιγραφή.

6.

Επιλέξτε Προβολή περισσότερων ρυθµίσεων αντιγραφής  για να πραγµατοποιήσετε προσαρµογή
του αντιγράφου.

7.

8.



Όταν ολοκληρώσετε την προσαρµογή των ρυθµίσεων, επιλέξτε Άµεση αντιγραφή .8.

Αντιγραφή φωτογραφιών

Χρήση του πίνακα ελέγχου

Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.1.

Τοποθετήστε το χαρτί.2.

Τοποθετήστε το πρωτότυπο έγγραφο.3.

Από το υποµενού Ποιότητα αντιγραφής, επιλέξτε Φωτογραφία.4.

Πατήστε το κουµπί έναρξης  .5.

Χρήση του υπολογιστή

Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή και τον εκτυπωτή σας και βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεµένοι µεταξύ
τους.

1.

Τοποθετήστε φωτογραφικό/γυαλιστερό χαρτί µε την πλευρά εκτύπωσης στραµµένη προς τα πάνω.2.

3.



2.

Τοποθετήστε την πρωτότυπη φωτογραφία.3.
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4.

Επιλέξτε Κέντρο Όλα σε Ένα της Dell .

Ανοίγει το Κέντρο Όλα σε Ένα της Dell .

5.

Επιλέξτε Άµεση προεπισκόπηση .6.

Προσαρµόστε τις διάστικτες γραµµές ώστε να πλαισιώνουν το τµήµα της εικόνας που θέλετε να
εκτυπώσετε.

7.

Επιλέξτε τον αριθµό αντιγράφων (1–99) και, στη συνέχεια, ορίστε τις ρυθµίσεις χρωµάτων από το
αναπτυσσόµενο µενού Αντιγραφή.

8.

Επιλέξτε Προβολή περισσότερων ρυθµίσεων αντιγραφής  για να πραγµατοποιήσετε προσαρµογή
του αντιγράφου.

9.

Όταν ολοκληρώσετε την προσαρµογή των ρυθµίσεων, επιλέξτε Άµεση αντιγραφή .10.

Αλλαγή ρυθµίσεων αντιγραφής

Κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη   Προγράµµατα  ή Όλα τα προγράµµατα   Εκτυπωτές Dell 
 Dell Photo AIO Printer 926.

1.

2.



1.

Επιλέξτε Κέντρο Όλα σε Ένα της Dell.

Ανοίγει το Κέντρο Όλα σε Ένα της Dell .

2.

Επιλέξτε τον αριθµό των αντιγράφων (1-99) και τη ρύθµιση χρώµατος από το αναπτυσσόµενο µενού
Αντιγραφή.

3.

Επιλέξτε Βλέπε περισσότερες ρυθµίσεις αντιγραφής για:

Επιλογή ποιότητας αντιγραφής.

Επιλογή του µεγέθους του χαρτιού.

Επιλογή µεγέθους του πρωτότυπου εγγράφου.

Επιλογή φωτεινότερης ή σκουρότερης απόδοσης του εγγράφου.

Σµίκρυνση ή µεγέθυνση του εγγράφου.

4.

Επιλέξτε το κουµπί Σύνθετες ρυθµίσεις για να αλλάξετε επιλογές όπως το µέγεθος και η ποιότητα του
χαρτιού.

5.

Για να κάνετε διάφορες αλλαγές, επιλέξτε τις ακόλουθες καρτέλες:

Επιλέξτε την
καρτέλα:

Για:

Εκτύπωση Επιλογή µεγέθους και τύπου χαρτιού.

Επιλογή ρυθµίσεων εκτύπωσης χωρίς περίγραµµα.

Επιιλογή της ποιότητας εκτύπωσης.

Σάρωση Επιλογή βάθους χρώµατος και ανάλυσης σάρωσης.

Αυτόµατη περικοπή της εικόνας σάρωσης.

Βελτίωση ποιότητας
εικόνας

Ευθυγράµµιση εικόνων µετά τη σάρωση (deskew).

Ευκρίνεια θαµπών εικόνων.

Προσαρµογή της φωτεινότητας της εικόνας.

Προσαρµογή της καµπύλης διόρθωσης χρωµάτων (γάµµα) της εικόνας.

6.



Επιλέξτε την
καρτέλα:

Για:

6.

Μοτίβα εικόνας Εξοµάλυνση της µετατροπής εικόνας από αποχρώσεις του γκρι σε
ασπρόµαυρο µοτίβο κουκίδας.

Αφαίρεση των µοτίβων εικόνας από περιοδικά ή εφηµερίδες (descreen).

Μείωση θορύβου φόντου σε έγχρωµο έγγραφο.

Επιλέξτε OK.7.

Όταν ολοκληρώσετε την προσαρµογή των ρυθµίσεων, επιλέξτε Άµεση αντιγραφή .8.

Μοτίβα εικόνας Εξοµάλυνση της µετατροπής εικόνας από αποχρώσεις του γκρι σε
ασπρόµαυρο µοτίβο κουκίδας.

Αφαίρεση των µοτίβων εικόνας από περιοδικά ή εφηµερίδες (descreen).

Μείωση θορύβου φόντου σε έγχρωµο έγγραφο.

Επιλέξτε OK.7.

Όταν ολοκληρώσετε την προσαρµογή των ρυθµίσεων, επιλέξτε Άµεση αντιγραφή .8.



Σάρωση

  Σάρωση εγγράφων ή φωτογραφιών µίας σελίδας

  Σάρωση πολλών φωτογραφιών ή πολυσέλιδων εγγράφων

  Σάρωση εγγράφου ή φωτογραφίας µέσω δικτύου

  Επεξεργασία σαρωµένου κειµένου µε χρήση Οπτικής Αναγνώρισης Χαρακτήρων (OCR)

  Επεξεργασία σαρωµένων εικόνων

  Αποθήκευση εικόνας στον υπολογιστή σας

  Αποστολή σαρωµένης εικόνας ή εγγράφου µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου

Σάρωση εγγράφων ή φωτογραφιών µίας σελίδας

Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή και τον εκτυπωτή σας και βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεµένοι µεταξύ
τους.

1.

Τοποθετήστε το πρωτότυπο έγγραφο ή τη φωτογραφία.2.
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3.

Επιλέξτε Κέντρο Όλα σε Ένα της Dell .

Ανοίγει το Κέντρο Όλα σε Ένα της Dell .

4.

5.



4.

Από το αναπτυσσόµενο µενού Αποστολή σαρωµένης εικόνας σε:  επιλέξτε το πρόγραµµα που θέλετε
να χρησιµοποιήσετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το πρόγραµµα που θέλετε να χρησιµοποιήσετε δεν αναγράφεται στη λίστα,
ενεργοποιήστε την επιλογή Εκτενέστερη αναζήτηση... από το αναπτυσσόµενο µενού. Στην
επόµενη οθόνη, επιλέξτε Προσθήκη  για να εντοπίσετε και να προσθέσετε το πρόγραµµα στη λίστα.

5.

Επιλέξτε Προβολή περισσότερων ρυθµίσεων σάρωσης  για να πραγµατοποιήσετε προσαρµογή της
σάρωσης.

6.

Όταν ολοκληρώσετε την προσαρµογή των ρυθµίσεων, επιλέξτε Άµεση σάρωση .7.

Σάρωση πολλών φωτογραφιών ή πολυσέλιδων
εγγράφων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισµένα προγράµµατα δεν υποστηρίζουν σάρωση πολλών σελίδων.

Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή και τον εκτυπωτή σας και βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεµένοι µεταξύ
τους.

1.

Τοποθετήστε το πρωτότυπο έγγραφο. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Τοποθέτηση πρωτότυπων
εγγράφων στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.

2.
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3.

Επιλέξτε Κέντρο Όλα σε Ένα της Dell .4.



Ανοίγει το Κέντρο Όλα σε Ένα της Dell .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε επίσης να ανοίξετε το Κέντρο Όλα σε Ένα της Dell από τον πίνακα ελέγχου
στον εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Χρήση του Κέντρου Όλα σε Ένα της Dell.

4.

Από το αναπτυσσόµενο µενού Αποστολή σαρωµένης εικόνας σε: , επιλέξτε το πρόγραµµα που θέλετε
να χρησιµοποιήσετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το πρόγραµµα που θέλετε να χρησιµοποιήσετε δεν αναγράφεται στη λίστα,
ενεργοποιήστε την επιλογή Εκτενέστερη αναζήτηση... από το αναπτυσσόµενο µενού. Στην
επόµενη οθόνη, επιλέξτε Προσθήκη για να εντοπίσετε και να προσθέσετε το πρόγραµµα στη λίστα.

5.

Επιλέξτε Προβολή περισσότερων ρυθµίσεων σάρωσης  για να πραγµατοποιήσετε προσαρµογή της
σάρωσης.

6.

Κάντε κλικ στο κουµπί Σύνθετες ρυθµίσεις.

Ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου Σύνθετες ρυθµίσεις σάρωσης.

7.

Στην καρτέλα Σάρωση, κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Σάρωση πολλών στοιχείων πριν από την
έξοδο .

8.

Κάντε κλικ στο κουµπί ΟΚ .9.

Όταν ολοκληρώσετε την προσαρµογή των ρυθµίσεων, επιλέξτε Άµεση σάρωση .

Μετά τη σάρωση της πρώτης σελίδας, εµφανίζεται ένα µήνυµα που ζητά την επόµενη σελίδα.

10.

Τοποθετήστε το επόµενο φύλλο στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή και επιλέξτε Ναι. Επαναλάβετε µέχρι
να ολοκληρώσετε τη σάρωση όλων των σελίδων.

11.

Επιλέξτε Όχι όταν σας ζητηθεί η επόµενη σελίδα.

Το πρόγραµµα ανοίγει µε τις πολλές σελίδες που έχετε σαρώσει.

12.

Σάρωση εγγράφου ή φωτογραφίας µέσω δικτύου

Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι συνδεδεµένος σε προσαρµογέα δικτύου, ή σε υπολογιστή
συνδεδεµένο στο δίκτυο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εκτυπωτές Dell µπορούν να συνδεθούν σε δίκτυο µόνο µε χρήση προσαρµογέα
ασύρµατου δικτύου Dell (διατίθεται ξεχωριστά).

1.

2.



Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή και τον εκτυπωτή.2.

Τοποθετήστε το πρωτότυπο έγγραφο ή τη φωτογραφία.3.

Πατήστε το αριστερό ή δεξί βέλος   για να µεταβείτε στη λειτουργία ΣΑΡΩΣΗ και, στη συνέχεια,

πατήστε το κουµπί επιλογής .

4.

Πατήστε το αριστερό ή δεξί βέλος   για να µεταβείτε στην επιλογή Σάρωση σε και, στη συνέχεια,

πατήστε το κουµπί επιλογής .

5.

Πατήστε το αριστερό ή δεξί βέλος   για να επιλέξετε τον υπολογιστή όπου θέλετε στείλετε το
έγγραφο ή τη φωτογραφία και, στη συνέχεια, πατήστε το κουµπί επιλογής .

Ο εκτυπωτής εκτελεί σάρωση του υπολογιστή για µια λίστα εφαρµογών στις οποίες µπορεί να ανοιχτεί η
σάρωση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να έχετε εγκαταστήσει το λογισµικό του εκτυπωτή στον υπολογιστή.
Χρησιµοποιήστε το CD Drivers and Utilities για να εγκαταστήσετε το λογισµικό του εκτυπωτή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν µόνο ένας υπολογιστής είναι κατάλληλα διαµορφωµένος για λήψη σαρώσεων
από τον εκτυπωτή, ο εκτυπωτής εµφανίζει αυτόµατα τις διαθέσιµες εφαρµογές στον υπολογιστή
όπου µπορεί να ανοιχτεί η σάρωση.

6.

Πατήστε το αριστερό ή δεξί βέλος   για να επιλέξετε την εφαρµογή στην οποία θέλετε να ανοίξετε το
έγγραφο ή τη φωτογραφία και, στη συνέχεια, πατήστε το κουµπί επιλογής .

7.

Πατήστε το κουµπί έναρξης .

Η σάρωση ανοίγει στον υπολογιστή και την εφαρµογή που επιλέξατε.

8.



Επεξεργασία σαρωµένου κειµένου µε χρήση Οπτικής
Αναγνώρισης Χαρακτήρων (OCR)

Το λογισµικό OCR µετατρέπει µια σαρωµένη εικόνα σε επεξεργάσιµο κείµενο µε τη βοήθεια ενός
προγράµµατος επεξεργασίας κειµένου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για πελάτες που µιλούν Ιαπωνικά ή Απλοποιηµένα Κινέζικα: Βεβαιωθείτε ότι έχετε
εγκατεστηµένο λογισµικό οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων στον υπολογιστή σας. Μαζί µε τον εκτυπωτή
παρέχεται και ένα αντίγραφο του λογισµικού οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων, το οποίο θα πρέπει να
έχετε εγκαταστήσει παράλληλα µε το λογισµικό του εκτυπωτή.

Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή και τον εκτυπωτή σας και βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεµένοι µεταξύ
τους.

1.

Τοποθετήστε το πρωτότυπο έγγραφο.2.

Κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη   Προγράµµατα  ή Όλα τα προγράµµατα   Εκτυπωτές Dell 
 Dell Photo AIO Printer 926.

3.

Επιλέξτε Κέντρο Όλα σε Ένα της Dell .

Ανοίγει το Κέντρο Όλα σε Ένα της Dell .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε, επίσης, να ανοίξετε το Κέντρο Όλα σε Ένα της Dell  µέσω του πίνακα
ελέγχου του εκτυπωτή. Όταν ο εκτυπωτής βρίσκεται στη λειτουργία Σάρωση, πατήστε το κουµπί
έναρξης  . Στον υπολογιστή σας θα ανοίξει το Κέντρο Όλα σε Ένα της Dell .

4.

Από το αναπτυσσόµενο µενού Αποστολή σαρωµένης εικόνας σε: , επιλέξτε το πρόγραµµα
επεξεργασίας κειµένου που θέλετε να χρησιµοποήσετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το πρόγραµµα που θέλετε να χρησιµοποιήσετε δεν αναγράφεται στη λίστα,
ενεργοποιήστε την επιλογή Εκτενέστερη αναζήτηση από το αναπτυσσόµενο µενού. Στην
παρακάτω οθόνη, επιλέξτε Προσθήκη για να εντοπίσετε και να προσθέσετε το πρόγραµµα στη
λίστα.

5.

6.



Επιλέξτε Προβολή περισσότερων ρυθµίσεων σάρωσης  για να πραγµατοποιήσετε προσαρµογή της
σάρωσης.

6.

Κάντε κλικ στο κουµπί Σύνθετες ρυθµίσεις.

Ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου Σύνθετες ρυθµίσεις σάρωσης.

7.

Στην καρτέλα Σάρωση, βεβαιωθείτε πως το πλαίσιο ελέγχου Μετατροπή αντικειµένου σάρωσης σε
κείµενο (OCR)  είναι επιλεγµένο.

8.

Κάντε κλικ στο OK.9.

Όταν ολοκληρώσετε την προσαρµογή των ρυθµίσεων, επιλέξτε Άµεση σάρωση .

Το σαρωµένο κείµενο εµφανίζεται στο πρόγραµµα που έχετε επιλέξει.

10.

Επεξεργασία σαρωµένων εικόνων

Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή και τον εκτυπωτή σας και βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεµένοι µεταξύ
τους.

1.

Τοποθετήστε το πρωτότυπο έγγραφο.2.

Κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη   Προγράµµατα  ή Όλα τα προγράµµατα   Εκτυπωτές Dell 
 Dell Photo AIO Printer 926.

3.

Επιλέξτε Κέντρο Όλα σε Ένα της Dell .4.



Ανοίγει το Κέντρο Όλα σε Ένα της Dell .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε επίσης να ανοίξετε το Κέντρο Όλα σε Ένα της Dell από τον πίνακα ελέγχου
του εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Χρήση του Κέντρου Όλα σε Ένα της Dell.

4.

Από το αναπτυσσόµενο µενού Αποστολή σαρωµένης εικόνας σε: , επιλέξτε το πρόγραµµα που θέλετε
να χρησιµοποιήσετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το πρόγραµµα που θέλετε να χρησιµοποιήσετε δεν αναγράφεται στη λίστα,
ενεργοποιήστε την επιλογή Εκτενέστερη αναζήτηση... από το αναπτυσσόµενο µενού. Στην
επόµενη οθόνη, επιλέξτε Προσθήκη  για να εντοπίσετε και να προσθέσετε το πρόγραµµα στη λίστα.

5.

Επιλέξτε Προβολή περισσότερων ρυθµίσεων σάρωσης  για να πραγµατοποιήσετε προσαρµογή της
σάρωσης.

6.

Όταν ολοκληρώσετε την προσαρµογή των ρυθµίσεων, επιλέξτε Άµεση σάρωση .

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

7.

Επεξεργαστείτε την εικόνα χρησιµοποιώντας τα εργαλεία που διαθέτει το πρόγραµµα. Είναι δυνατόν να
κάνετε τα εξής:

Να αφαιρέσετε το φαινόµενο των κόκκινων µατιών

Να περικόψετε την εικόνα

Να προσθέσετε κείµενο στην εικόνα

Να προσαρµόσετε τη φωτεινότητα και την αντίθεση της εικόνας

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκµηρίωση που συνοδεύει το πρόγραµµα γραφικών.

8.

Αποθήκευση εικόνας στον υπολογιστή σας

Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή και τον εκτυπωτή σας και βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεµένοι µεταξύ
τους.

1.

Τοποθετήστε το πρωτότυπο έγγραφο.2.



2.

Κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη   Προγράµµατα  ή Όλα τα προγράµµατα   Εκτυπωτές Dell 
 Dell Photo AIO Printer 926.

3.

Επιλέξτε Κέντρο Όλα σε Ένα της Dell .

Ανοίγει το Κέντρο Όλα σε Ένα της Dell .

4.

Από την ενότητα Εργαλεία παραγωγικότητας, επιλέξτε Αποθήκευση µιας εικόνας στον
υπολογιστή µου .

5.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην οθόνη για να αποθηκεύσετε µια εικόνα στον υπολογιστή
σας.

6.

Αποστολή σαρωµένης εικόνας ή εγγράφου µέσω
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου

Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή και τον εκτυπωτή σας, και βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεµένοι µεταξύ
τους.

1.

Τοποθετήστε το πρωτότυπο έγγραφο.2.



2.

Κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη   Προγράµµατα  ή Όλα τα προγράµµατα   Εκτυπωτές Dell 
 Dell Photo AIO Printer 926.

3.

Επιλέξτε Κέντρο Όλα σε Ένα της Dell .

Ανοίγει το Κέντρο Όλα σε Ένα της Dell .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε επίσης να ανοίξετε το Κέντρο Όλα σε Ένα της Dell από τον πίνακα ελέγχου
του εκτυπωτή. Όταν ο εκτυπωτής βρίσκεται στη λειτουργία Σάρωση, πατήστε το κουµπί έναρξης

. Ανοίγει το Κέντρο Όλα σε Ένα της Dell .

4.

Από την ενότητα Εργαλεία παραγωγικότητας, επιλέξτε Αποστολή εικόνας ή εγγράφου µέσω
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου .

5.

Στο µενού Τι έχετε τοποθετήσει στο σαρωτή;, κάντε µια επιλογή.6.

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να προετοιµάσετε το έγγραφο για αποστολή µέσω
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.

7.

Κάντε κλικ στο κουµπί επόµενο .8.

Ανοίξτε το πρόγραµµα αποστολής µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, γράψτε ένα σηµείωµα που να
συνοδεύει το συνηµµένο έγγραφο και, στη συνέχεια, στείλτε το.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν έχετε απορίες σχετικά µε την επισύναψη εγγράφων σε ένα µήνυµα ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου, συµβουλευτείτε τη Βοήθεια του προγράµµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που
χρησιµοποιείτε.

9.



Αποστολή/λήψη fax

  Αποστολή fax

  Λήψη fax

  Παρακολούθηση της δραστηριότητας fax

  Αποκλεισµός ανεπιθύµητων fax

Αποστολή fax

Αποστολή fax σε χαρτί

Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή και τον εκτυπωτή σας και βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεµένοι µεταξύ
τους. Βεβαιωθείτε ότι το modem του υπολογιστή είναι συνδεδεµένο σε µια ενεργή αναλογική
τηλεφωνική γραµµή. Εάν διαθέτετε υπηρεσία πρόσβασης ευρείας ζώνης µε τεχνολογία DSL στην ίδια
τηλεφωνική γραµµή µε αυτή που χρησιµοποιείτε για το fax, θα πρέπει, επίσης, να έχετε εγκαταστήσει
φίλτρο DSL. Για πληροφορίες, επικοινωνήστε µε τον παροχέα υπηρεσιών Internet που χρησιµοποιείτε.

1.

Τοποθετήστε το πρωτότυπο έγγραφο.2.

Πατήστε το αριστερό ή δεξί βέλος   για να µεταβείτε στην επιλογή FAX και, στη συνέχεια, πατήστε το

κουµπί επιλογής .

3.

Πατήστε το αριστερό ή δεξί βέλος   για να µεταβείτε στην επιλογή Άµεση αποστολή fax και, στη4.



συνέχεια, πατήστε το κουµπί έναρξης .

Ανοίγει το Λογισµικό εργαλείων διαχείρισης fax της Dell.

4.

Επιλέξτε Αποστολή νέου fax .5.

Εισαγάγετε τις πληροφορίες επαφής του παραλήπτη ή επιλέξτε µια υπάρχουσα επαφή από το ευρετήριο.6.

Κάντε κλικ στο κουµπί Επόµενο .7.

Επιλέξτε συνοδευτική σελίδα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επόµενο .8.

Κάντε κλικ στο κουµπί Επόµενο .9.

Επιλέξτε Aποστολή .10.

Αποστολή ηλεκτρονικών εγγράφων µε fax

Έχοντας ανοιχτό το αρχείο, επιλέξτε Αρχείο  Εκτύπωση .

Εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Εκτύπωση .

1.

Στη λίστα εκτυπωτών, επιλέξτε DellFax.2.

Επιλέξτε OK και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.3.

∆ηµιουργία συνοδευτικής σελίδας fax

Με ανοιχτή την εφαρµογή "Λογισµικό εργαλείων διαχείρισης fax της Dell", επιλέξτε Επιλογή
ρυθµίσεων .

1.

Κάντε κλικ στην καρτέλα Αποστολή fax .2.

Στην περιοχή "Συνοδευτική σελίδα", επιλέξτε Πληροφορίες χρήστη.3.

4.



3.

Καταχωρίστε πληροφορίες σχετικά µε τον αποστολέα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ενδέχεται να έχετε ορίσει ήδη τις συγκεκριµένες πληροφορίες όταν χρησιµοποιήσατε
την εφαρµογή "Λογισµικό εργαλείων διαχείρισης fax της Dell" για πρώτη φορά.

4.

Κάντε κλικ στο OK.5.

Στην περιοχή "Συνοδευτική σελίδα", επιλέξτε Ρύθµιση συνοδευτικής σελίδας.6.

Επιλέξτε Επόµενο  ή Προεπισκόπηση  για να επιλέξετε κάποιο πρότυπο για τη συνοδευτική σελίδα.7.

Προσθέστε ένα εταιρικό λογότυπο, εάν το θεωρείτε απαραίτητο.

Επιλέξτε Αλλαγή.a.

Επιλέξτε Αναζήτηση.b.

Πραγµατοποιήστε αναζήτηση για την εικόνα του εταιρικού λογότυπου που θέλετε να
συµπεριλάβετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Άνοιγµα .

c.

Τροποποιήστε το λογότυπο, εάν το θεωρείτε απαραίτητο.d.

Κάντε κλικ στο OK.e.

8.

Κάντε κλικ στο OK.9.

Όταν πραγµατοποιείτε αποστολή fax, βεβαιωθείτε πως έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή Χρήση προτύπου
συνοδευτικής σελίδας για να χρησιµοποιήσετε τη συνοδευτική σελίδα που δηµιουργήσατε. Για περισσότερες
πληροφορίες, δείτε Αποστολή fax.

Αποστολή προγραµµατισµένου fax

Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή και τον εκτυπωτή σας και βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεµένοι µεταξύ
τους. Βεβαιωθείτε ότι το modem του υπολογιστή είναι συνδεδεµένο σε µια ενεργή αναλογική
τηλεφωνική γραµµή. Εάν διαθέτετε υπηρεσία πρόσβασης ευρείας ζώνης µε τεχνολογία DSL στην ίδια

1.



τηλεφωνική γραµµή µε αυτή που χρησιµοποιείτε για το fax, θα πρέπει να έχετε εγκαταστήσει φίλτρο
DSL.

1.

Τοποθετήστε το πρωτότυπο έγγραφο.2.

Πατήστε το αριστερό ή το δεξί βέλος   για να µεταβείτε στην επιλογή FAX και, στη συνέχεια, πατήστε

το κουµπί επιλογής .

3.

Πατήστε το αριστερό ή το δεξί βέλος   για να µεταβείτε στην επιλογή Άµεση αποστολή fax και, στη

συνέχεια, πατήστε το κουµπί έναρξης .

Ανοίγει το Λογισµικό εργαλείων διαχείρισης fax της Dell.

4.

Επιλέξτε Αποστολή νέου fax .5.

Εισαγάγετε τις πληροφορίες επαφής του παραλήπτη, ή µπορείτε να επιλέξετε µια υπάρχουσα επαφή από
το ευρετήριο.

6.

Κάντε κλικ στο κουµπί Επόµενο .7.

Επιλέξτε συνοδευτική σελίδα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επόµενο .8.

Κάντε κλικ στο κουµπί Επόµενο .9.

Επιλέξτε Καθυστέρηση αποστολής µέχρι:  και ορίστε την ηµεροµηνία και ώρα που θέλετε να σταλεί το
fax.

10.

Επιλέξτε Aποστολή .11.



11.

Αποστολή Fax µε συνηµµένα

Μπορείτε, επίσης, να στείλετε πολλά αρχεία ή να σαρώσετε έγγραφα ως ένα fax.

Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή και τον εκτυπωτή σας και βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεµένοι µεταξύ
τους. Βεβαιωθείτε ότι το modem του υπολογιστή είναι συνδεδεµένο σε µια ενεργή αναλογική
τηλεφωνική γραµµή. Εάν διαθέτετε υπηρεσία πρόσβασης ευρείας ζώνης µε τεχνολογία DSL στην ίδια
τηλεφωνική γραµµή µε αυτή που χρησιµοποιείτε για το fax, θα πρέπει να έχετε εγκαταστήσει φίλτρο
DSL.

1.

Τοποθετήστε το πρωτότυπο έγγραφο.2.

Πατήστε το αριστερό ή το δεξί βέλος   για να µεταβείτε στην επιλογή FAX και, στη συνέχεια, πατήστε

το κουµπί επιλογής .

3.

Πατήστε το αριστερό ή το δεξί βέλος   για να µεταβείτε στην επιλογή Άµεση αποστολή fax και, στη

συνέχεια, πατήστε το κουµπί έναρξης .

Ανοίγει το Λογισµικό εργαλείων διαχείρισης fax της Dell.

4.

Επιλέξτε Αποστολή νέου fax .5.

Εισαγάγετε τις πληροφορίες επαφής του παραλήπτη ή µπορείτε να επιλέξετε µια υπάρχουσα επαφή από
το ευρετήριο.

6.

Κάντε κλικ στο κουµπί Επόµενο .7.

Επιλέξτε συνοδευτική σελίδα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επόµενο .8.

9.



8.

Επιλέξτε Προσθήκη εγγράφου...  για επισύναψη περισσότερων αρχείων, ή επιλέξτε Προσθήκη
σάρωσης...  για σάρωση εγγράφων µε το fax.

9.

Κάντε κλικ στο κουµπί Επόµενο .10.

Επιλέξτε Aποστολή .11.

Προώθηση ληφθέντος fax

Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή και τον εκτυπωτή σας και βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεµένοι µεταξύ
τους. Βεβαιωθείτε ότι το modem του υπολογιστή είναι συνδεδεµένο σε µια ενεργή αναλογική
τηλεφωνική γραµµή. Εάν διαθέτετε υπηρεσία πρόσβασης ευρείας ζώνης µε τεχνολογία DSL στην ίδια
τηλεφωνική γραµµή µε αυτή που χρησιµοποιείτε για το fax, θα πρέπει να έχετε εγκαταστήσει φίλτρο
DSL.

1.

Κάντε κλικ στο Έναρξη  Προγράµµατα  ή Όλα τα προγράµµατα  Λογισµικό εργαλείων
διαχείρισης fax  Λογισµικό εργαλείων διαχείρισης fax.

Ανοίγει το Λογισµικό εργαλείων διαχείρισης fax της Dell.

2.

Από την ενότητα πρόσφατα ληφθέντων fax, επιλέξτε το έγγραφο που θέλετε να προωθήσετε.3.

Από το αναπτυσσόµενο µενού Fax, επιλέξτε Προώθηση fax .4.

Εισαγάγετε τις πληροφορίες επαφής του παραλήπτη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επόµενο .5.

Επιλέξτε συνοδευτική σελίδα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επόµενο .6.

Μπορείτε να επισυνάψετε περισσότερα αρχεία ή να εκτελέσετε σάρωση εγγράφων µε το fax.7.

Κάντε κλικ στο κουµπί Επόµενο .8.

Τροποποιήστε τις επιλογές αποστολής, αν είναι απαραίτητο.9.

Επιλέξτε Aποστολή .10.



10.

Λήψη fax

Αυτόµατη λήψη fax

Επιλέξτε Έναρξη  Όλα τα προγράµµατα  Λογισµικό εργαλείων διαχείρισης fax  Λογισµικό
εργαλείων διαχείρισης fax.

1.

Από την περιοχή λήψης fax, επιλέξτε Αυτόµατα.2.

Μη αυτόµατη λήψη fax

Κάντε κλικ στο Έναρξη  Προγράµµατα  ή Έναρξη  Όλα τα προγράµµατα  Λογισµικό
εργαλείων διαχείρισης fax  Λογισµικό εργαλείων διαχείρισης fax.

Ανοίγει το Λογισµικό εργαλείων διαχείρισης fax της Dell.

1.

Από την περιοχή λήψης fax, επιλέξτε Μη αυτόµατα .2.

Εκτύπωση ληφθέντος fax

Κάντε κλικ στο Έναρξη  Προγράµµατα  ή Όλα τα προγράµµατα  Λογισµικό εργαλείων
διαχείρισης fax  Λογισµικό εργαλείων διαχείρισης fax.

Ανοίγει το Λογισµικό εργαλείων διαχείρισης fax της Dell.

1.

Από την ενότητα Πρόσφατα ληφθέντα fax , επιλέξτε το έγγραφο που θέλετε να εκτυπώσετε.2.

Από το αναπτυσσόµενο µενού Fax, επιλέξτε Εκτύπωση fax .

Εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Εκτύπωση .

3.

Στη λίστα εκτυπωτών, επιλέξτε το όνοµα του εκτυπωτή που θέλετε να χρησιµοποιήσετε.4.

5.



4.

Κάντε κλικ στο OK για να εκτυπώσετε το επιλεγµένο έγγραφο fax.5.

∆ιαγραφή ληφθέντος fax

Κάντε κλικ στο Έναρξη  Προγράµµατα  ή Όλα τα προγράµµατα  Λογισµικό εργαλείων
διαχείρισης fax  Λογισµικό εργαλείων διαχείρισης fax.

Ανοίγει το Λογισµικό εργαλείων διαχείρισης fax της Dell.

1.

Από την ενότητα Πρόσφατα ληφθέντα fax , επιλέξτε το έγγραφο που θέλετε να διαγράψετε.2.

Από το αναπτυσσόµενο µενού Fax, επιλέξτε ∆ιαγραφή fax.3.

Επιλέξτε Ναι για να διαγράψετε το επιλεγµένο fax.4.

Παρακολούθηση της δραστηριότητας fax

Προβολή της κατάστασης fax

Επιλέξτε Έναρξη  Όλα τα προγράµµατα  Λογισµικό εργαλείων διαχείρισης fax  Λογισµικό
εργαλείων διαχείρισης fax.

1.

Μπορείτε να δείτε την κατάσταση του fax στην περιοχή "Αποστολή fax" ή στην περιοχή "Λήψη fax".2.

∆ηµιουργία αναφοράς fax

Επιλέξτε Έναρξη  Όλα τα προγράµµατα  Λογισµικό εργαλείων διαχείρισης fax  Λογισµικό
εργαλείων διαχείρισης fax.

1.

Από την περιοχή αποστολής fax ή την περιοχή λήψης fax, επιλέξτε ∆ηµιουργία αναφοράς .2.



2.

Αποκλεισµός ανεπιθύµητων fax

Με ανοιχτή την εφαρµογή "Λογισµικό εργαλείων διαχείρισης fax της Dell", επιλέξτε Ρυθµίσεις λήψης.1.

Κάντε κλικ στην καρτέλα Λήψη fax .2.

Επιλέξτε Ενεργοποίηση αποκλεισµού ανεπιθύµητων fax .3.

Για να προσθέσετε µια καταχώρηση στη λίστα ανεπιθύµητων fax:

Στην περιοχή "Αποκλεισµός ανεπιθύµητων fax", επιλέξτε ∆ιαχείριση λίστας αποκλεισµού
ανεπιθύµητων fax .

1.

Επιλέξτε Νέο .2.

Ορίστε το αναγνωριστικό fax που θέλετε να µπλοκάρετε.3.

Κάντε κλικ στο OK.4.

Για να επεξεργαστείτε µια καταχώρηση της λίστας ανεπιθύµητων fax:

Στην περιοχή "Αποκλεισµός ανεπιθύµητων fax", επιλέξτε ∆ιαχείριση λίστας αποκλεισµού
ανεπιθύµητων fax .

1.

Επιλέξτε την καταχώρηση της λίστας που θέλετε να τροποποιήσετε.2.

Επιλέξτε Επεξεργασία.3.

Αλλάξτε τις πληροφορίες που περιλαµβάνει η καταχώρηση που θέλετε να µπλοκάρετε.4.

Κάντε κλικ στο OK.5.



5.

Για να διαγράψετε µια καταχώρηση της λίστας ανεπιθύµητων fax:

Στην περιοχή "Αποκλεισµός ανεπιθύµητων fax", επιλέξτε ∆ιαχείριση λίστας αποκλεισµού
ανεπιθύµητων fax .

1.

Επιλέξτε την καταχώρηση της λίστας που θέλετε να διαγράψετε.2.

Επιλέξτε ∆ιαγραφή.3.

Επιλέξτε Ναι.4.



Κατανόηση του λογισµικού

  Χρήση του Κέντρου Όλα σε Ένα της Dell

  Χρήση των Προτιµήσεων εκτύπωσης

  Χρήση της ∆ιαχείρισης κάρτας µνήµης

  Χρήση της εφαρµογής Λογισµικό εργαλείων διαχείρισης fax της Dell

  Σύστηµα διαχείρισης µελανιού της Dell

  Αφαίρεση και επανεγκατάσταση λογισµικού

Το λογισµικό του εκτυπωτή περιλαµβάνει:

Κέντρο Όλα σε Ένα της Dell —Σας επιτρέπει να εκτελέσετε διάφορες εργασίες σάρωσης, αντιγραφής,
fax και εκτύπωσης µε έγγραφα και εικόνες που έχουν σαρωθεί πρόσφατα ή είχαν αποθηκευτεί
παλαιότερα.

Προτιµήσεις εκτύπωσης—Σας επιτρέπει να προσαρµόσετε τις ρυθµίσεις του εκτυπωτή.

Dell Ink Management SystemTM —Σας προειδοποιεί όταν κοντεύει να εξαντληθεί το µελάνι στον
εκτυπωτή.

∆ιαχείριση καρτών µνήµης —Σας επιτρέπει να εµφανίσετε, διαχειριστείτε, επεξεργαστείτε, εκτυπώσετε
και αποθηκεύσετε φωτογραφίες στον υπολογιστή σας.

Χρήση του Κέντρου Όλα σε Ένα της Dell



Το Κέντρο Όλα σε Ένα της Dell  σάς δίνει τη δυνατότητα:

Να εκτελείτε σάρωση, αντιγραφή, αποστολή fax και να χρησιµοποιείτε τα εργαλεία παραγωγικότητας.

Να επιλέγετε πού θέλετε να στείλετε τη σαρωµένη εικόνα.

Να επιλέγετε την ποσότητα και το χρώµα που θα έχουν τα αντίγραφά σας.

Να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά µε την αντιµετώπιση προβληµάτων και τη συντήρηση.

Να προβάλλετε σε προεπισκόπηση τις εικόνες που θέλετε να εκτυπώσετε ή να αντιγράψετε.

Να διαχειρίζεστε φωτογραφίες (να τις αντιγράφετε σε φακέλους, να τις εκτυπώνετε, να εκτελείτε
δηµιουργικές εργασίες αντιγραφής).

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Κέντρο Όλα σε Ένα της Dell  µέσω του υπολογιστή σας:

Κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη   Προγράµµατα  ή Όλα τα προγράµµατα   Εκτυπωτές Dell 
 Dell Photo AIO Printer 926.

1.

Επιλέξτε Κέντρο Όλα σε Ένα της Dell .2.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Κέντρο Όλα σε Ένα της Dell  από τον πίνακα ελέγχου:

1.



Πατήστε το αριστερό ή το δεξί βέλος   για να µετακινηθείτε στη λειτουργία ΣΑΡΩΣΗ και, στη συνέχεια,

πατήστε το κουµπί επιλογής .

1.

Πατήστε το αριστερό ή το δεξί βέλος   για να µετακινηθείτε στην επιλογή Σάρωση σε και, στη

συνέχεια, πατήστε το κουµπί επιλογής .

2.

Πατήστε το αριστερό ή το δεξί βέλος   για να µετακινηθείτε στην επιλογή Προεπισκόπηση και, στη

συνέχεια, πατήστε το κουµπί επιλογής .

3.

Πατήστε το κουµπί έναρξης  .4.

Το Κέντρο Όλα σε Ένα της Dell αποτελείται από τέσσερις βασικές ενότητες:

Σε αυτήν την
ενότητα:

Μπορείτε:

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

Να προβάλετε µια εικόνα όπως θα εκτυπωθεί ή θα αντιγραφεί.

Σάρωση και αποστολή
fax

Να επιλέξετε το πρόγραµµα στο οποίο θέλετε να στείλετε τη σαρωµένη εικόνα.

Να επιλέξετε τον τύπο της εικόνας που σαρώνεται.

Να επιλέξετε µια ρύθµιση ποιότητας για τη σάρωση.

Να επιλέξετε Άµεση σάρωση .

Να επιλέξετε Άµεση αποστολή fax .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επιλέξτε Προβολή περισσότερων ρυθµίσεων σάρωσης  για να
δείτε όλες τις ρυθµίσεις.

Αντιγραφή Να επιλέξετε την ποσότητα και το χρώµα που θα έχουν τα αντίγραφά σας.

Να επιλέξετε µια ρύθµιση ποιότητας για τα αντίγραφά σας.

Να προσδιορίσετε το µέγεθος κενής σελίδας.

Να προσδιορίσετε το µέγεθος της περιοχής του πρωτοτύπου που
αντιγράφεται.

Να επιλέξετε πιο φωτεινή ή πιο σκούρα απόδοση για τα αντίγραφα που
δηµιουργείτε (αυτό µπορεί να γίνει και µέσω του πίνακα ελέγχου).

Να µεγεθύνετε ή να σµικρύνετε τα αντίγραφά σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επιλέξτε Προβολή περισσότερων ρυθµίσεων αντιγραφής  για να
δείτε όλες τις ρυθµίσεις.

Εργαλεία
παραγωγικότητας

Να στείλετε fax µέσω modem υπολογιστή.

Να αποστείλετε εικόνα ή έγγραφο µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.

Να πραγµατοποιήσετε επανάληψη µιας εικόνας στην ίδια σελίδα.

Να πραγµατοποιήσετε µεγέθυνση ή σµίκρυνση µιας εικόνας.

Να εκτυπώσετε µια εικόνα ως πολυσέλιδη αφίσα.

Να αποθηκεύσετε µια εικόνα στον υπολογιστή σας.



Σε αυτήν την
ενότητα:

Μπορείτε:

Να αποθηκεύσετε πολλές φωτογραφίες.

Να επεξεργαστείτε κείµενο που βρίσκεται σε σαρωµένο έγγραφο (Οπτική
αναγνώριση χαρακτήρων).

Να τροποποιήσετε µια εικόνα µε ένα πρόγραµµα επεξεργασίας φωτογραφιών.

Για περισσότερες πληροφορίες, επιλέξτε Βοήθεια από το Κέντρο Όλα σε Ένα της Dell .

Χρήση των Προτιµήσεων εκτύπωσης

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθµίσεις του εκτυπωτή στις "Προτιµήσεις εκτύπωσης" ανάλογα µε τον τύπο της
εργασίας που θέλετε να πραγµατοποιήσετε.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις "Προτιµήσεις εκτύπωσης" όταν είναι ανοικτό ένα έγγραφο:

Επιλέξτε Αρχείο   Εκτύπωση .

Εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Εκτύπωση .

1.

Επιλέξτε Προτιµήσεις, Ιδιότητες, Επιλογές ή Ρύθµιση παραµέτρων  (ανάλογα µε το πρόγραµµα ή το
λειτουργικό σύστηµα).

Εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Προτιµήσεις εκτύπωσης.

2.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις "Προτιµήσεις εκτύπωσης" όταν δεν είναι ανοικτό ένα έγγραφο:

Στα Windows XP, επιλέξτε Έναρξη   Ρυθµίσεις   Πίνακας Ελέγχου   Εκτυπωτές και άλλο1.

Να αποθηκεύσετε πολλές φωτογραφίες.

Να επεξεργαστείτε κείµενο που βρίσκεται σε σαρωµένο έγγραφο (Οπτική
αναγνώριση χαρακτήρων).

Να τροποποιήσετε µια εικόνα µε ένα πρόγραµµα επεξεργασίας φωτογραφιών.

Για περισσότερες πληροφορίες, επιλέξτε Βοήθεια από το Κέντρο Όλα σε Ένα της Dell .

Χρήση των Προτιµήσεων εκτύπωσης

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθµίσεις του εκτυπωτή στις "Προτιµήσεις εκτύπωσης" ανάλογα µε τον τύπο της
εργασίας που θέλετε να πραγµατοποιήσετε.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις "Προτιµήσεις εκτύπωσης" όταν είναι ανοικτό ένα έγγραφο:

Επιλέξτε Αρχείο   Εκτύπωση .

Εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Εκτύπωση .

1.

Επιλέξτε Προτιµήσεις, Ιδιότητες, Επιλογές ή Ρύθµιση παραµέτρων  (ανάλογα µε το πρόγραµµα ή το
λειτουργικό σύστηµα).

Εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Προτιµήσεις εκτύπωσης.

2.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις "Προτιµήσεις εκτύπωσης" όταν δεν είναι ανοικτό ένα έγγραφο:

Στα Windows XP, επιλέξτε Έναρξη   Ρυθµίσεις   Πίνακας Ελέγχου   Εκτυπωτές και άλλο1.



υλικό   Εκτυπωτές και φαξ.

Στα Windows 2000, επιλέξτε Έναρξη   Ρυθµίσεις   Εκτυπωτές.

1.

Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προτιµήσεις εκτύπωσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αλλαγές που γίνονται στις ρυθµίσεις του εκτυπωτή από τον φάκελο Εκτυπωτές
γίνονται οι προεπιλεγµένες ρυθµίσεις για τα περισσότερα προγράµµατα.

2.

Καρτέλες Προτιµήσεων εκτύπωσης

Καρτέλα Επιλογές

Παράµετροι
εκτύπωσης

Ποιότητα/Ταχύτητα — Επιλέγετε Αυτόµατη , Πρόχειρη, Κανονική  ή Φωτογραφία
ανάλογα µε την ποιότητα εκτύπωσης που θέλετε. Η επιλογή "Πρόχειρη" είναι η ταχύτερη
αλλά δεν πρέπει να την επιλέγετε εάν έχετε εγκαταστήσει κασέτα εκτύπωσης φωτογραφιών.

Τύπος µέσου — Σας επιτρέπει να ορίζετε τον τύπο χαρτιού µη αυτόµατα ή να τον εντοπίζει
αυτόµατα ο εκτυπωτής.

Μέγεθος χαρτιού — Επιλέγετε το µέγεθος του χαρτιού σας.

Ασπρόµαυρη εκτύπωση — Εκτυπώνετε τις έγχρωµες εικόνες ασπρόµαυρα για να
εξοικονοµήσετε µελάνι στην κασέτα έγχρωµης εκτύπωσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ∆εν µπορείτε να επιλέξετε αυτή τη ρύθµιση εάν έχετε επιλέξει Χρήση
κασέτας έγχρωµης εκτύπωσης σε όλες τις ασπρόµαυρες εκτυπώσεις.

Χωρίς περίγραµµα — Επιλέγετε το πλαίσιο ελέγχου εάν θέλετε να εκτυπώσετε φωτογραφίες
χωρίς περίγραµµα.

Προσανατολισµός — Επιλέγετε τον τρόπο διάταξης του εγγράφου στην εκτυπωµένη σελίδα.
Μπορείτε να εκτυπώσετε χρησιµοποιώντας οριζόντιο ή κατακόρυφο προσανατολισµό.

Φάκελος — Επιλέγετε το πλαίσιο ελέγχου εάν θέλετε να εκτυπώσετε ένα φάκελο. Η περιοχή
"Μέγεθος χαρτιού" εµφανίζει όλα τα µεγέθη φακέλων που είναι διαθέσιµα για εκτύπωση.

Αντίγραφα — Προσαρµόζετε τον τρόπο εκτύπωσης πολλών αντιγράφων µιας µεµονωµένης
εργασίας εκτύπωσης µε τον εκτυπωτή: Με σελιδοποίηση , Κανονική  ή Εκτύπωση
τελευταίας σελίδας πρώτη.

Σύνθετες
ρυθµίσεις

Εκτύπωση διπλής όψης — Ενεργοποιείτε την επιλογή για να εκτυπώσετε και στις δύο
πλευρές του χαρτιού.

∆ιάταξη — Επιλέγετε Κανονική , Banner, Αντικατοπτρισµός, N σε ένα φύλλο , Αφίσα,
Βιβλίο ή Χωρίς περίγραµµα.

Αυτόµατη ρύθµιση ευκρίνειας εικόνας — Επιλέγετε αυτόµατα το βέλτιστο επίπεδο ευκρίνειας
εικόνας µε βάση το περιεχόµενο της εικόνας.

Πρόγραµµα βελτίωσης εµπειρίας χρήστη της Dell — Σας επιτρέπει να αποκτάτε πρόσβαση σε
πληροφορίες και να αλλάζετε την κατάστασή σας στο Πρόγραµµα βελτίωσης εµπειρίας
χρήστη της Dell.

Περισσότερες επιλογές — Σας επιτρέπει να ορίζετε τις ρυθµίσεις Τρόπος εµφάνισης  και
Ολοκλήρωση εκτύπωσης . Μπορείτε, επίσης, να δείτε τον τύπο χαρτιού που ανιχνεύει ο
εκτυπωτής.

Συντήρηση Τοποθέτηση κασετών µελανιού

Καθαρισµός κασετών µελανιού



Καρτέλα Επιλογές

Ευθυγράµµιση κασετών µελανιού

Εκτύπωση δοκιµαστικής σελίδας

Υποστήριξη δικτύου

Χρήση της ∆ιαχείρισης κάρτας µνήµης

Η ∆ιαχείριση κάρτας µνήµης σάς δίνει τη δυνατότητα να προβάλλετε, να διαχειρίζεστε, να επεξεργάζεστε, να
εκτυπώνετε και να αποθηκεύετε φωτογραφίες από την κάρτα µνήµης ή το κλειδί USB στον υπολογιστή σας.

Για να εκκινήσετε τη ∆ιαχείριση κάρτας µνήµης:

Τοποθετήστε µια κάρτα µνήµης στην υποδοχή της κάρτας µνήµης ή ένα κλειδί µνήµης USB στη θύρα
PictBridge στην µπροστινή πλευρά του εκτυπωτή.

1.

Κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη   Προγράµµατα  ή Όλα τα προγράµµατα   Εκτυπωτές Dell 
 Dell Photo AIO Printer 926.

2.

Επιλέξτε ∆ιαχείριση κάρτας µνήµης.3.

Για να καθορίσετε την κάρτα µνήµης ή το κλειδί USB που θα παρακολουθείται από τη ∆ιαχείριση κάρτας
µ ν ή µ η ς :

1.

Ευθυγράµµιση κασετών µελανιού

Εκτύπωση δοκιµαστικής σελίδας

Υποστήριξη δικτύου

Χρήση της ∆ιαχείρισης κάρτας µνήµης

Η ∆ιαχείριση κάρτας µνήµης σάς δίνει τη δυνατότητα να προβάλλετε, να διαχειρίζεστε, να επεξεργάζεστε, να
εκτυπώνετε και να αποθηκεύετε φωτογραφίες από την κάρτα µνήµης ή το κλειδί USB στον υπολογιστή σας.

Για να εκκινήσετε τη ∆ιαχείριση κάρτας µνήµης:

Τοποθετήστε µια κάρτα µνήµης στην υποδοχή της κάρτας µνήµης ή ένα κλειδί µνήµης USB στη θύρα
PictBridge στην µπροστινή πλευρά του εκτυπωτή.

1.

Κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη   Προγράµµατα  ή Όλα τα προγράµµατα   Εκτυπωτές Dell 
 Dell Photo AIO Printer 926.

2.

Επιλέξτε ∆ιαχείριση κάρτας µνήµης.3.

Για να καθορίσετε την κάρτα µνήµης ή το κλειδί USB που θα παρακολουθείται από τη ∆ιαχείριση κάρτας
µ ν ή µ η ς :

1.



Τοποθετήστε µια κάρτα µνήµης στην υποδοχή της κάρτας µνήµης ή ένα κλειδί µνήµης USB στη θύρα
PictBridge στην µπροστινή πλευρά του εκτυπωτή.

1.

Κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη   Προγράµµατα  ή Όλα τα προγράµµατα   Εκτυπωτές Dell 
 Dell Photo AIO Printer 926.

2.

Επιλέξτε ∆ιαχείριση κάρτας µνήµης.3.

Κάντε κλικ στο κουµπί Επιλογές και, στη συνέχεια, επιλέξτε την καρτέλα Άλλες συσκευές.4.

Επιλέξτε το πλαίσιο που βρίσκεται δίπλα στην κάρτα µνήµης ή το κλειδί USB που θέλετε να
παρακολουθήσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

Όταν τοποθετήσετε την επιλεγµένη κάρτα µνήµης που περιέχει τουλάχιστον µία φωτογραφία στην
υποδοχή κάρτας µνήµης ή όταν τοποθετήσετε το επιλεγµένο κλειδί USB που περιέχει τουλάχιστον µία
φωτογραφία στην υποδοχή PictBridge, γίνεται αυτόµατη εκκίνηση της εφαρµογής ∆ιαχείριση κάρτας
µ ν ή µ η ς .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μ η ν αφαιρείτε την κάρτα µνήµης ή το κλειδί USB ή αγγίζετε τον εκτυπωτή όταν
αναβοσβήνει η φωτεινή ένδειξη στην περιοχή όπου εµφανίζεται.

5.

Χρήση της εφαρµογής Λογισµικό εργαλείων διαχείρισης
fax της Dell



Το Λογισµικό εργαλείων διαχείρισης fax της Dell σας δίνει τη δυνατότητα:

Να πραγµατοποιείτε αποστολή και λήψη fax.

Να διαχειρίζεστε το ευρετήριο.

Να δηµιουργείτε συνοδευτική σελίδα.

Να προβάλλετε το ιστορικό του fax.

Να πραγµατοποιείτε εκτύπωση αναφοράς fax.

Να πραγµατοποιείτε προσαρµογή των ρυθµίσεων fax.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην εφαρµογή Λογισµικό εργαλείων διαχείρισης fax της Dell:

Κάντε κλικ στο Έναρξη  Προγράµµατα  ή Όλα τα προγράµµατα  Λογισµικό εργαλείων
διαχείρισης fax.

1.

Επιλέξτε Λογισµικό εργαλείων διαχείρισης fax.2.

Το Λογισµικό εργαλείων διαχείρισης fax της Dell περιλαµβάνει δύο βασικές ενότητες. Αφού αποθηκεύσετε τις
ρυθµίσεις, θα ισχύουν για όλα τα fax που θα λάβετε ή θα στείλετε.

Σε αυτή την
ενότητα:

Μπορείτε:

Αποστολή fax Να πραγµατοποιείτε αποστολή νέου fax.

Να διαχειρίζεστε το ευρετήριο.

Να ορίζετε λογότυπο για τη συνοδευτική σελίδα.

Να καθορίζετε τις πληροφορίες που θα περιλαµβάνονται στη συνοδευτική σελίδα.

Να εµφανίζετε µια λίστα µε τα απεσταλµένα και τα εξερχόµενα fax.

Να δηµιουργείτε µια αναφορά σχετικά µε τα απεσταλµένα και τα εξερχόµενα fax.

Να ορίζετε πότε θέλετε να γίνεται χρήση κεφαλίδας fax.

Να καθορίζετε πόσες φορές θα δοκιµάζει ο εκτυπωτής να στείλει ένα fax αν
αποτύχει η µετάδοση.

Να καθορίζετε το πρόγραµµα οδήγησης που θέλετε να χρησιµοποιηθεί στη σάρωση
του εγγράφου που θέλετε να στείλετε µέσω fax.

Λήψη Fax Να καθορίζετε πώς θέλετε να γίνεται η λήψη των εισερχόµενων κλήσεων.

Να επιλέξετε εάν θέλετε να γίνεται εκτύπωση των εισερχόµενων fax.



Σε αυτή την
ενότητα:

Μπορείτε:

Να εµφανίζετε µια λίστα µε τα ληφθέντα και τα εισερχόµενα fax.

Να δηµιουργείτε µια αναφορά µε τα ληφθέντα και τα εισερχόµενα fax.

Να καθορίζετε τον αριθµό των κτύπων που θα µεσολαβούν µέχρι να απαντηθεί µια
κλήση.

Να αποκλείετε ανεπιθύµητα fax.

Περισσότερες επιλογές µπορείτε να εµφανίσετε εάν κάνετε κλικ στο Ρυθµίσεις αποστολής ή Ρυθµίσεις
λήψης . Κάντε κλικ σε κάθε καρτέλα και αλλάξτε τις ρυθµίσεις, όπως απαιτείται.

Σύστηµα διαχείρισης µελανιού της Dell

Κάθε φορά που εκτυπώνετε µια εργασία, εµφανίζεται µια οθόνη προόδου εκτύπωσης στην οποία απεικονίζεται
η πρόοδος της εργασίας εκτύπωσης, καθώς και η ποσότητα µελανιού και ο αριθµός των σελίδων που
αποµένουν, κατά προσέγγιση, για εκτύπωση. Ο µετρητής σελίδων δεν εµφανίζεται κατά τη χρήση της κασέτας
για τις πρώτες 50 σελίδες, µέχρι να γίνουν αντιληπτές οι συνήθειες εκτύπωσης, ώστε να είναι εφικτή µια πιο
ακριβής καταµέτρηση. Ο αριθµός των σελίδων που αποµένουν αλλάζει ανάλογα µε τον τύπο των εργασιών
εκτύπωσης που εκτελεί ο εκτυπωτής.

Όταν η στάθµη µελανιού είναι χαµηλή, εµφανίζεται στην οθόνη σας µια Προειδοποίηση χαµηλής στάθµης
µελανιού , όταν προσπαθείτε να εκτυπώσετε. Αν δεν τοποθετήσετε καινούργια κασέτα µελανιού, αυτό το
προειδοποιητικό µήνυµα θα εµφανίζεται κάθε φορά που εκτυπώνετε. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε
Αντικατάσταση κασετών µελανιού.

Όταν είναι άδεια η µία ή και οι δύο κασέτες µελανιού, εµφανίζεται στην οθόνη το παράθυρο Αντικατάσταση
κασέτας όταν προσπαθείτε να εκτυπώσετε. Αν συνεχίσετε την εκτύπωση, η συγκεκριµένη εργασία µπορεί να
µην εκτυπωθεί όπως θέλετε.

Σε περίπτωση που η κασέτα µελανιού ασπρόµαυρης εκτύπωσης είναι άδεια, µπορείτε να επιλέξετε την
εκτέλεση ασπρόµαυρης εκτύπωσης από την κασέτα µελανιού έγχρωµης εκτύπωσης (Επεξεργασία
ασπρόµαυρης εκτύπωσης) ενεργοποιώντας τη ρύθµιση Ολοκλήρωση εκτύπωσης  πριν κάνετε κλικ στο
κουµπί Συνέχιση εκτύπωσης. Αν επιλέξετε Ολοκλήρωση εκτύπωσης  και κάνετε κλικ στο κουµπί Συνέχιση
εκτύπωσης, η “Επεξεργασία ασπρόµαυρης εκτύπωσης” χρησιµοποιείται για όλες τις ασπρόµαυρες εκτυπώσεις
µέχρι να αντικατασταθεί η κασέτα ασπρόµαυρης εκτύπωσης ή µέχρι να απενεργοποιηθεί η επιλογή από τις
Περισσότερες επιλογές, που βρίσκεται στην καρτέλα Σύνθετες ρυθµίσεις στις Προτιµήσεις εκτύπωσης.
Το πλαίσιο διαλόγου Αντικατάσταση κασέτας σταµατά να εµφανίζεται µόλις αντικαταστήσετε την κασέτα
στην οποία η στάθµη του µελανιού είναι χαµηλή. Γίνεται αυτόµατη επαναφορά του πλαισίου ελέγχου
Ολοκλήρωση εκτύπωσης  µόλις τοποθετήσετε µια καινούργια ή διαφορετική κασέτα.

Να εµφανίζετε µια λίστα µε τα ληφθέντα και τα εισερχόµενα fax.

Να δηµιουργείτε µια αναφορά µε τα ληφθέντα και τα εισερχόµενα fax.

Να καθορίζετε τον αριθµό των κτύπων που θα µεσολαβούν µέχρι να απαντηθεί µια
κλήση.

Να αποκλείετε ανεπιθύµητα fax.

Περισσότερες επιλογές µπορείτε να εµφανίσετε εάν κάνετε κλικ στο Ρυθµίσεις αποστολής ή Ρυθµίσεις
λήψης . Κάντε κλικ σε κάθε καρτέλα και αλλάξτε τις ρυθµίσεις, όπως απαιτείται.

Σύστηµα διαχείρισης µελανιού της Dell

Κάθε φορά που εκτυπώνετε µια εργασία, εµφανίζεται µια οθόνη προόδου εκτύπωσης στην οποία απεικονίζεται
η πρόοδος της εργασίας εκτύπωσης, καθώς και η ποσότητα µελανιού και ο αριθµός των σελίδων που
αποµένουν, κατά προσέγγιση, για εκτύπωση. Ο µετρητής σελίδων δεν εµφανίζεται κατά τη χρήση της κασέτας
για τις πρώτες 50 σελίδες, µέχρι να γίνουν αντιληπτές οι συνήθειες εκτύπωσης, ώστε να είναι εφικτή µια πιο
ακριβής καταµέτρηση. Ο αριθµός των σελίδων που αποµένουν αλλάζει ανάλογα µε τον τύπο των εργασιών
εκτύπωσης που εκτελεί ο εκτυπωτής.

Όταν η στάθµη µελανιού είναι χαµηλή, εµφανίζεται στην οθόνη σας µια Προειδοποίηση χαµηλής στάθµης
µελανιού , όταν προσπαθείτε να εκτυπώσετε. Αν δεν τοποθετήσετε καινούργια κασέτα µελανιού, αυτό το
προειδοποιητικό µήνυµα θα εµφανίζεται κάθε φορά που εκτυπώνετε. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε
Αντικατάσταση κασετών µελανιού.

Όταν είναι άδεια η µία ή και οι δύο κασέτες µελανιού, εµφανίζεται στην οθόνη το παράθυρο Αντικατάσταση
κασέτας όταν προσπαθείτε να εκτυπώσετε. Αν συνεχίσετε την εκτύπωση, η συγκεκριµένη εργασία µπορεί να
µην εκτυπωθεί όπως θέλετε.

Σε περίπτωση που η κασέτα µελανιού ασπρόµαυρης εκτύπωσης είναι άδεια, µπορείτε να επιλέξετε την
εκτέλεση ασπρόµαυρης εκτύπωσης από την κασέτα µελανιού έγχρωµης εκτύπωσης (Επεξεργασία
ασπρόµαυρης εκτύπωσης) ενεργοποιώντας τη ρύθµιση Ολοκλήρωση εκτύπωσης  πριν κάνετε κλικ στο
κουµπί Συνέχιση εκτύπωσης. Αν επιλέξετε Ολοκλήρωση εκτύπωσης  και κάνετε κλικ στο κουµπί Συνέχιση
εκτύπωσης, η “Επεξεργασία ασπρόµαυρης εκτύπωσης” χρησιµοποιείται για όλες τις ασπρόµαυρες εκτυπώσεις
µέχρι να αντικατασταθεί η κασέτα ασπρόµαυρης εκτύπωσης ή µέχρι να απενεργοποιηθεί η επιλογή από τις
Περισσότερες επιλογές, που βρίσκεται στην καρτέλα Σύνθετες ρυθµίσεις στις Προτιµήσεις εκτύπωσης.
Το πλαίσιο διαλόγου Αντικατάσταση κασέτας σταµατά να εµφανίζεται µόλις αντικαταστήσετε την κασέτα
στην οποία η στάθµη του µελανιού είναι χαµηλή. Γίνεται αυτόµατη επαναφορά του πλαισίου ελέγχου
Ολοκλήρωση εκτύπωσης  µόλις τοποθετήσετε µια καινούργια ή διαφορετική κασέτα.



Εάν έχει εξαντληθεί το µελάνι στην κασέτα έγχρωµης εκτύπωσης, µπορείτε να επιλέξετε να εκτυπώνετε τα
έγχρωµα έγγραφα σε ασπρόµαυρη µορφή ενεργοποιώντας την επιλογή Ολοκλήρωση εκτύπωσης  πριν
πατήσετε το κουµπί Συνέχιση εκτύπωσης. Αν επιλέξετε Ολοκλήρωση εκτύπωσης  και κάνετε κλικ στο
κουµπί Συνέχιση εκτύπωσης, όλα τα έγχρωµα έγγραφα θα εκτυπώνονται ως ασπρόµαυρα, µέχρι να
αντικατασταθεί η κασέτα έγχρωµης εκτύπωσης ή µέχρι να απενεργοποιηθεί η επιλογή από τις Περισσότερες
επιλογές που βρίσκεται στην καρτέλα Σύνθετες ρυθµίσεις στις Προτιµήσεις εκτύπωσης. Το πλαίσιο
διαλόγου Αντικατάσταση κασέτας σταµατά να εµφανίζεται µόλις αντικαταστήσετε την κασέτα στην οποία η
στάθµη του µελανιού είναι χαµηλή. Γίνεται αυτόµατη επαναφορά του πλαισίου ελέγχου Ολοκλήρωση
εκτύπωσης µόλις τοποθετήσετε µια καινούργια ή διαφορετική κασέτα.

Αφαίρεση και επανεγκατάσταση λογισµικού

Εάν ο εκτυπωτής δεν λειτουργεί σωστά ή κατά τη χρήση του εκτυπωτή εµφανίζονται µηνύµατα σφάλµατος
στην επικοινωνία, µπορείτε να αφαιρέσετε και να εγκαταστήσετε ξανά το λογισµικό του εκτυπωτή.

Κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη   Προγράµµατα  ή Όλα τα προγράµµατα   Εκτυπωτές Dell 
 Dell Photo AIO Printer 926.

1.

Κάντε κλικ στην επιλογή Απεγκατάσταση του Dell Photo AIO Printer 926.2.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην οθόνη.3.

Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.4.

Τοποθετήστε το CD Drivers and Utilities και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Εάν δεν εµφανιστεί η οθόνη εγκατάστασης:

a.

5.



Σε Windows XP, επιλέξτε Έναρξη  Ο Υπολογιστής µου .

Σε Windows 2000, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Ο Υπολογιστής µου  στην επιφάνεια εργασίας.

a.

Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο της µονάδας CD-ROM  και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στο
αρχείο setup.exe.

b.

Όταν εµφανιστεί η οθόνη εγκατάστασης του λογισµικού, επιλέξτε Προσωπική εγκατάσταση ή
Εγκατάσταση σε δίκτυο.

c.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.d.



Συντήρηση

  Αντικατάσταση κασετών µελανιού

  Ευθυγράµµιση των κασετών µελανιού

  Καθαρισµός των ακροφυσίων της κασέτας µελανιού

  Αλλαγή των προεπιλεγµένων ρυθµίσεων στον πίνακα ελέγχου

  Επαναφορά προεπιλεγµένων εργοστασιακών ρυθµίσεων

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν να εκτελέσετε οποιαδήποτε από τις διαδικασίες που παρατίθενται σε αυτήν
την ενότητα, διαβάστε και ακολουθήστε τις πληροφορίες ασφαλείας στο Εγχειρίδιο κατόχου.

Οι κασέτες µελανιού της Dell διατίθενται µόνο από τη Dell. Μπορείτε να παραγγείλετε περισσότερο µελάνι
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.dell.com/supplies ή µέσω τηλεφώνου.

Η Dell συνιστά τη χρήση κασετών µελανιού της Dell για τον εκτυπωτή σας. Η Dell δεν παρέχει κάλυψη
εγγύησης για προβλήµατα που δηµιουργούνται από τη χρήση βοηθηµάτων, µερών ή στοιχείων που δεν
παρέχονται από την Dell.

Αντικατάσταση κασετών µελανιού

Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.1.

Ανασηκώστε τη µονάδα του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το στήριγµα σαρωτή µεταξύ των
γλωττίδων για να τον συγκρατήσει ανοιχτό.

Ο φορέας των κασετών µελανιού κινείται και σταµατά στη θέση τοποθέτησης, εκτός και αν ο εκτυπωτής

2.

3.



είναι απασχοληµένος.

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

Αφαιρέστε τις παλιές κασέτες µελανιού.4.

Φυλάξτε τις κασέτες σε αεροστεγή συσκευασία, όπως η µονάδα αποθήκευσης που λάβατε µαζί µε την
κασέτα εκτύπωσης φωτογραφιών ή απορρίψτε τις µε τον κατάλληλο τρόπο.

5.

Εάν τοποθετείτε νέες κασέτες µελανιού, αφαιρέστε το αυτοκόλλητο και τη διάφανη ταινία από το πίσω
και το κάτω µέρος των κασετών µελανιού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται µια κασέτα ασπρόµαυρης εκτύπωσης και µια
κασέτα έγχρωµης εκτύπωσης (η οποία χρησιµοποιείται για κανονική εκτύπωση). Για την εκτύπωση
φωτογραφιών, χρησιµοποιήστε µια κασέτα εκτύπωσης φωτογραφιών και µια κασέτα έγχρωµης
εκτύπωσης.

6.



Τοποθετήστε τις νέες κασέτες µελανιού. Βεβαιωθείτε ότι η κασέτα ασπρόµαυρης εκτύπωσης ή η κασέτα
φωτογραφικών εκτυπώσεων είναι καλά τοποθετηµένη στον αριστερό φορέα και η κασέτα έγχρωµης
µελάνης στο δεξιό φορέα.

7.

Κλείστε όλα τα καλύµµατα.8.

Ανασηκώστε τη µονάδα του εκτυπωτή και κρατήστε τη σε αυτή τη θέση. Σπρώξτε προς τα πίσω το
στήριγµα του σαρωτή για να το ξεκλειδώσετε και, στη συνέχεια, χαµηλώστε πάλι τη µονάδα του

9.



εκτυπωτή µέχρι να κλείσει εντελώς.

9.

Ευθυγράµµιση των κασετών µελανιού

Όταν τοποθετηθούν ή αντικατασταθούν οι κασέτες µελανιού, ο εκτυπωτής εµφανίζει αυτόµατα µήνυµα για την
ευθυγράµµισή τους. Επίσης, ίσως χρειαστεί να γίνει ευθυγράµµιση των κασετών όταν οι χαρακτήρες δεν
εµφανίζονται σωστά ή όταν δεν είναι ευθυγραµµισµένοι στο αριστερό περιθώριο ή όταν οι κάθετες ή οριζόντιες
γραµµές δεν είναι ευθείες.

Για να ευθυγραµµίσετε τις κασέτες µελανιού µέσω του πίνακα ελέγχου:

Τοποθετήστε απλό χαρτί. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Τοποθέτηση χαρτιού στο στήριγµα
χαρτιού.

1.

Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά βέλους    για να µετακινηθείτε στην επιλογή ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ και, στη

συνέχεια, πατήστε το κουµπί επιλογής .

2.

Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά βέλους    για να µετακινηθείτε στην επιλογή Ευθυγράµµιση κασετών και,

στη συνέχεια, πατήστε το κουµπί επιλογής .

Εκτυπώνεται µια µαύρη-µπλε σελίδα ευθυγράµµισης. Οι κασέτες µελανιού ευθυγραµµίζονται κατά την
εκτύπωση της σελίδας. Μπορείτε να απορρίψετε τη σελίδα ευθυγράµµισης µόλις ολοκληρωθεί η
διαδικασία ευθυγράµµισης.

3.

Για να ευθυγραµµίσετε τις κασέτες µελανιού µέσω του λογισµικού του εκτυπωτή:

Τοποθετήστε απλό χαρτί.1.

Σε Windows XP, επιλέξτε Έναρξη  Πίνακας Ελέγχου  Εκτυπωτές και άλλο υλικό  Εκτυπωτές
και fax.

2.

3.



Σε Windows 2000, επιλέξτε Έναρξη  Ρυθµίσεις  Εκτυπωτές.

2.

Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή.3.

Επιλέξτε Προτιµήσεις εκτύπωσης.

Εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Προτιµήσεις εκτύπωσης.

4.

Επιλέξτε την καρτέλα Συντήρηση .5.

Επιλέξτε Ευθυγράµµιση κασετών µελανιού .6.

Επιλέξτε Εκτύπωση .

Εκτυπώνεται µια µαύρη-µπλε σελίδα ευθυγράµµισης. Οι κασέτες µελανιού ευθυγραµµίζονται κατά την
εκτύπωση της σελίδας. Μπορείτε να απορρίψετε τη σελίδα ευθυγράµµισης µόλις ολοκληρωθεί η
διαδικασία.

7.

Καθαρισµός των ακροφυσίων της κασέτας µελανιού

Τα ακροφύσια ενδέχεται να χρειάζονται καθαρισµό, όταν:

Λευκές γραµµές εµφανίζονται σε γραφικά ή σε αµιγώς µαύρες περιοχές.

Η εκτύπωση έχει µουντζούρες ή είναι πολύ σκούρα.

Τα χρώµατα είναι αχνά, δεν εκτυπώνονται ή δεν εκτυπώνονται σωστά.

Οι κάθετες γραµµές είναι τραχείς ή οι άκρες δεν είναι ευθυγραµµισµένες.

Για να καθαρίσετε τα ακροφύσια µέσω του πίνακα ελέγχου:

Τοποθετήστε απλό χαρτί. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Τοποθέτηση χαρτιού στο στήριγµα
χαρτιού.

1.

Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά βέλους    για να πραγµατοποιήσετε κύλιση στην επιλογή ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ και,

στη συνέχεια, πατήστε το κουµπί επιλογής .

2.

3.



2.

Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά βέλους    για να πραγµατοποιήσετε κύλιση στην επιλογή Καθαρισµός
κασετών και, στη συνέχεια, πατήστε το κουµπί επιλογής .

3.

Για να καθαρίσετε τα ακροφύσια µέσω του λογισµικού του εκτυπωτή:

Τοποθετήστε απλό χαρτί.1.

Σε Windows XP, επιλέξτε Έναρξη  Πίνακας Ελέγχου  Εκτυπωτές και άλλο υλικό  Εκτυπωτές
και fax.

Σε Windows 2000, επιλέξτε Έναρξη  Ρυθµίσεις  Εκτυπωτές.

2.

Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή.3.

Επιλέξτε Προτιµήσεις εκτύπωσης.

Εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Προτιµήσεις εκτύπωσης.

4.

Επιλέξτε την καρτέλα Συντήρηση .5.

Επιλέξτε Καθαρισµός κασετών µελανιού .

Η σελίδα καθαρισµού αρχίζει να εκτυπώνεται.

6.

Εάν δεν βελτιωθεί η ποιότητα εκτύπωσης, κάντε κλικ στην επιλογή Επανάληψη καθαρισµού .7.

Επαναλάβετε την εκτύπωση του εγγράφου για να βεβαιωθείτε ότι βελτιώθηκε η ποιότητα εκτύπωσης.8.

Αν εξακολουθείτε να µην είστε ικανοποιηµένοι µε την ποιότητα εκτύπωσης, σκουπίστε τα ακροφύσια µε ένα
καθαρό, στεγνό πανί και στη συνέχεια εκτυπώστε ξανά το έγγραφο.

Αλλαγή των προεπιλεγµένων ρυθµίσεων στον πίνακα
ελέγχου

Μπορείτε να αλλάξετε τις προεπιλεγµένες ρυθµίσεις των ακόλουθων επιλογών στον πίνακα ελέγχου.

Μενού πίνακα ελέγχου Επιλογές µενού

ΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ Έγχρωµο αντίγραφο



Μενού πίνακα ελέγχου Επιλογές µενού

 # αντιγράφων

 Ποιότητα

 Σκούρο

 Τύπος χαρτιού

 Ζου µ

 ∆ιόρθωση παραµόρφωσης

ΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ Έγχρωµη φωτογραφία

 Επιλογές φωτογραφιών

 Ποιότητα

 Τύπος χαρτιού

ΜΕΝΟΥ PICTBRIDGE Ποιότητα

 Τύπος χαρτιού

 Επιλογές φωτογραφιών

ΜΕΝΟΥ ΣΑΡΩΣΗΣ Έγχρωµη σάρωση

ΜΕΝΟΥ FAX Έγχρωµο fax

ΜΕΝΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Κατάργηση ρυθµίσεων

ΜΕΝΟΥ BLUETOOTH Ενεργοποίηση

 Εντοπισµός

 Επίπεδο ασφαλείας

 Κωδικός ασφαλείας

 Λίστα συσκευών

Για να αλλάξετε τις προεπιλεγµένες ρυθµίσεις στον πίνακα ελέγχου:

Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.1.

Αλλάξτε τις ρυθµίσεις του πίνακα ελέγχου.2.

Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά βέλους    για να πραγµατοποιήσετε κύλιση στην επιλογή ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ και,

στη συνέχεια, πατήστε το κουµπί επιλογής .

3.

Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά βέλους    για να πραγµατοποιήσετε κύλιση στην επιλογή Ορισµός
προεπιλογών και, στη συνέχεια, πατήστε το κουµπί επιλογής .

4.

5.

 # αντιγράφων

 Ποιότητα

 Σκούρο

 Τύπος χαρτιού

 Ζου µ

 ∆ιόρθωση παραµόρφωσης

ΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ Έγχρωµη φωτογραφία

 Επιλογές φωτογραφιών

 Ποιότητα

 Τύπος χαρτιού

ΜΕΝΟΥ PICTBRIDGE Ποιότητα

 Τύπος χαρτιού

 Επιλογές φωτογραφιών

ΜΕΝΟΥ ΣΑΡΩΣΗΣ Έγχρωµη σάρωση

ΜΕΝΟΥ FAX Έγχρωµο fax

ΜΕΝΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Κατάργηση ρυθµίσεων

ΜΕΝΟΥ BLUETOOTH Ενεργοποίηση

 Εντοπισµός

 Επίπεδο ασφαλείας

 Κωδικός ασφαλείας

 Λίστα συσκευών

Για να αλλάξετε τις προεπιλεγµένες ρυθµίσεις στον πίνακα ελέγχου:

Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.1.

Αλλάξτε τις ρυθµίσεις του πίνακα ελέγχου.2.

Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά βέλους    για να πραγµατοποιήσετε κύλιση στην επιλογή ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ και,

στη συνέχεια, πατήστε το κουµπί επιλογής .

3.

Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά βέλους    για να πραγµατοποιήσετε κύλιση στην επιλογή Ορισµός
προεπιλογών και, στη συνέχεια, πατήστε το κουµπί επιλογής .

4.

5.



Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά βέλους    για να πραγµατοποιήσετε κύλιση στην επιλογή Τρέχουσες
ρυθµίσεις και, στη συνέχεια, πατήστε το κουµπί επιλογής .

Οι τρέχουσες ρυθµίσεις στον πίνακα ελέγχου αποθηκεύονται ως οι νέες προεπιλεγµένες ρυθµίσεις.

5.

Επαναφορά προεπιλεγµένων εργοστασιακών ρυθµίσεων

Οι ρυθµίσεις µενού που επισηµαίνονται µε έναν αστερίσκο (*) υποδεικνύουν τις ενεργές ρυθµίσεις. Μπορείτε
να επαναφέρετε τις αρχικές ρυθµίσεις του εκτυπωτή, οι οποίες συχνά αναφέρονται ως προεπιλεγµένες
εργοστασιακές ρυθµίσεις.

Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιηµένος.1.

Από τον πίνακα ελέγχου, χρησιµοποιήστε τα κουµπιά βέλους    για να µεταβείτε στην επιλογή
Συντήρηση και, στη συνέχεια, πατήστε το κουµπί επιλογής .

2.

Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά βέλους    για να µεταβείτε στην επιλογή Ορισµός προεπιλογών και, στη

συνέχεια, πατήστε το κουµπί επιλογής .

3.

Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά βέλους    για να µεταβείτε στην επιλογή Εργοστασιακές ρυθµίσεις και,

στη συνέχεια, πατήστε το κουµπί επιλογής .

Έχει πραγµατοποιηθεί επαναφορά στις προεπιλεγµένες εργοστασιακές ρυθµίσεις.

4.



Αντιµετώπιση προβληµάτων

  Προβλήµατα εγκατάστασης

  Γενικά προβλήµατα

  Μηνύµατα σφάλµατος

  Κωδικοί σφάλµατος

  Βελτίωση της ποιότητας εκτύπωσης

Προβλήµατα εγκατάστασης

Προβλήµατα µε τον υπολογιστή

Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι συµβατός µε τον υπολογιστή σας.

Ο εκτυπωτής υποστηρίζει Windows XP Professional x64, Windows XP και Windows 2000.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει τόσο τον εκτυπωτή όσο και τον υπολογιστή σας.

Ελέγξτε το καλώδιο USB.

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB είναι σωστά συνδεδεµένο στον εκτυπωτή και τον υπολογιστή σας.

Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και συνδέστε ξανά το καλώδιο USB όπως απεικονίζεται στο φυλλάδιο
Εγκατάσταση του εκτυπωτή και στη συνέχεια επανεκκινήστε τον υπολογιστή.

Αν δεν εµφανιστεί αυτόµατα η οθόνη εγκατάστασης λογισµικού, εγκαταστήστε το
λογισµικό µε µη αυτόµατο τρόπο.

Τοποθετήστε το CD Drivers and Utilities.1.

2.



1.

Σε Windows XP επιλέξτε Έναρξη   Ο υπολογιστής µου .

Σε Windows 2000, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Ο υπολογιστής µου  στην επιφάνεια εργασίας.

2.

Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο της µονάδας CD-ROM  και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στο αρχείο
setup.exe.

3.

Όταν εµφανιστεί η οθόνη εγκατάστασης του λογισµικού, επιλέξτε Προσωπική εγκατάσταση ή
Εγκατάσταση σε δίκτυο.

4.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.5.

Ελέγξτε αν έχει εγκατασταθεί το λογισµικό του εκτυπωτή.

Επιλέξτε Έναρξη   Προγράµµατα  ή Όλα τα προγράµµατα   Εκτυπωτές Dell.

Σε περίπτωση που ο εκτυπωτής δεν εµφανίζεται στη λίστα µε τους εκτυπωτές, το λογισµικό του εκτυπωτή
δεν έχει εγκατασταθεί. Εγκαταστήστε το λογισµικό του εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε
Αφαίρεση και επανεγκατάσταση λογισµικού.

∆ιορθώστε οποιαδήποτε προβλήµατα επικοινωνίας µεταξύ του εκτυπωτή και του
υπολογιστή.

Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τον εκτυπωτή και τον υπολογιστή σας. Συνδέστε ξανά το καλώδιο
USB στον εκτυπωτή και τον υπολογιστή σας.

Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύµατος από την πρίζα. Επανασυνδέστε το
καλώδιο ρεύµατος του εκτυπωτή στην πρίζα και ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.

Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.

Ορίστε το συγκεκριµένο εκτυπωτή ως προεπιλεγµένο εκτυπωτή.

Σε Windows XP, επιλέξτε Έναρξη   Πίνακας Ελέγχου   Εκτυπωτές και άλλο υλικό
 Εκτυπωτές και fax.

Σε Windows 2000 επιλέξτε Έναρξη   Ρυθµίσεις   Εκτυπωτές.

1.

Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή και επιλέξτε Ορισµός ως προεπιλογή .2.



2.

Ο εκτυπωτής δεν εκτυπώνει και οι εργασίες εκτύπωσης που βρίσκονται στην ουρά
εκτύπωσης δεν εκτελούνται.

Ελέγξτε αν υπάρχουν περισσότερες από µία παρουσίες του εγκατεστηµένου εκτυπωτή στον υπολογιστή σας.

Σε Windows XP, επιλέξτε Έναρξη   Πίνακας Ελέγχου   Εκτυπωτές και άλλο υλικό
 Εκτυπωτές και fax.

Σε Windows 2000 επιλέξτε Έναρξη   Ρυθµίσεις   Εκτυπωτές.

1.

Ελέγξτε αν υπάρχουν περισσότερα από ένα αντικείµενα εκτύπωσης για τον εκτυπωτή σας.2.

Κάντε µία εκτύπωση µε καθένα από αυτά τα αντικείµενα εκτύπωσης για να δείτε ποιος εκτυπωτής είναι
ενεργός.

3.

Ορίστε αυτό το αντικείµενο εκτύπωσης ως προεπιλεγµένο εκτυπωτή κάνοντας δεξί κλικ στο εικονίδιο
του εκτυπωτή και επιλέγοντας Ορισµός ως προεπιλογή .

4.

∆ιαγράψτε τα άλλα αντίγραφα του αντικείµενου εκτύπωσης κάνοντας δεξί κλικ στο όνοµα του
εκτυπωτή και επιλέγοντας ∆ιαγραφή.

Για να µην εµφανίζονται πολλαπλές παρουσίες του εκτυπωτή στο φάκελο Εκτυπωτές, βεβαιωθείτε ότι
κάθε φορά συνδέετε το καλώδιο USB στην ίδια θύρα USB που χρησιµοποιήσατε την πρώτη φορά για
τον εκτυπωτή. Επίσης, µην εγκαταστήσετε περισσότερες από µία φορές τα προγράµµατα οδήγησης του
εκτυπωτή από το CD Drivers and Utilities.

5.

Προβλήµατα µε τον εκτυπωτή

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύµατος είναι σωστά συνδεδεµένο στον εκτυπωτή και την
πρίζα.

Ελέγξτε αν έχει ανασταλεί ή διακοπεί η λειτουργία του εκτυπωτή.

Σε Windows XP, επιλέξτε Έναρξη  Πίνακας Ελέγχου  Εκτυπωτές και άλλο υλικό
 Εκτυπωτές και fax.

Σε Windows 2000, επιλέξτε Έναρξη  Ρυθµίσεις  Εκτυπωτές.

1.

Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή.2.

Βεβαιωθείτε πως δεν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή Παύση εκτύπωσης . Εάν έχετε ενεργοποιήσει3.



την επιλογή Παύση εκτύπωσης , επιλέξτε τη για να την απενεργοποιήσετε.
3.

Ελέγξτε αν αναβοσβήνει κάποια από τις λυχνίες του εκτυπωτή.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Μηνύµατα σφάλµατος.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει σωστά τις κασέτες µελανιού και ότι έχετε αφαιρέσει το
αυτοκόλλητο και την ταινία από κάθε κασέτα.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει σωστά το χαρτί.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Τοποθέτηση χαρτιού στο στήριγµα χαρτιού .

Βεβαιωθείτε πως ο εκτυπωτής δεν ειναι συνδεδεµένος σε φωτογραφική µηχανή µε
δυνατότητα PictBridge.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Εκτύπωση φωτογραφιών από φωτογραφική µηχανή µε δυνατότητα
PictBridge.

Γενικά προβλήµατα

Προβλήµατα κατά την εκτύπωση

Ελέγξτε τη στάθµη του µελανιού και τοποθετήστε νέες κασέτες εκτύπωσης εάν είναι
απαραίτητο.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε:

Σύστηµα διαχείρισης µελανιού της Dell.

Αντικατάσταση κασετών µελανιού.

Βεβαιωθείτε πως αφαιρείτε ένα-ένα τα φύλλα χαρτιού από τη θήκη εξόδου χαρτιού.

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:



Φωτογραφικό/γυαλιστερό χαρτί

∆ιαφάνεια

Ετικέτες

Φάκελοι

Σιδερότυπα

Να απελευθερώνετε πόρους µνήµης του υπολογιστή όταν η ταχύτητα εκτύπωσης είναι
χαµηλή.

Κλείστε όλες τις εφαρµογές που δεν χρησιµοποιείτε.

∆οκιµάστε να ελαχιστοποιήσετε τον αριθµό και το µέγεθος των γραφικών και των εικόνων στο
έγγραφο.

Σκεφτείτε την αγορά επιπλέον µνήµης RAM για τον υπολογιστή σας.

Καταργήστε όσο το δυνατόν περισσότερες γραµµατοσειρές δεν χρησιµοποιείτε από το σύστηµά σας.

Καταργήστε την εγκατάσταση του λογισµικού του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε το ξανά.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Αφαίρεση και επανεγκατάσταση λογισµικού.

Επιλέξτε χαµηλότερη ποιότητα εκτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Χρήση των
Προτιµήσεων εκτύπωσης.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει σωστά το χαρτί.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Τοποθέτηση χαρτιού στο στήριγµα χαρτιού .

Προβλήµατα κατά την αντιγραφή



Ελέγξτε αν αναβοσβήνει κάποια από τις λυχνίες του εκτυπωτή.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Μηνύµατα σφάλµατος.

Βεβαιωθείτε πως η γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή είναι καθαρή.

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

Χρησιµοποιήστε την επιλογή Αφαίρεση µοτίβων  για να αφαιρέσετε µοτίβα εικόνας από
εφηµερίδες και περιοδικά.

Κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη   Προγράµµατα  ή Όλα τα προγράµµατα   Εκτυπωτές Dell 
 Dell Photo AIO Printer 926.

1.

Επιλέξτε Κέντρο Όλα σε Ένα της Dell .

Ανοίγει το Κέντρο Όλα σε Ένα της Dell .

2.

Επιλέξτε Προβολή περισσότερων ρυθµίσεων αντιγραφής  και, στη συνέχεια, επιλέξτε Σύνθετες
ρυθµίσεις.

Ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου Σύνθετες ρυθµίσεις αντιγραφής.

3.

Από την καρτέλα Μοτίβα εικόνας, επιλέξτε Αφαίρεση µοτίβων εικόνας από
περιοδικό/εφηµερίδα (descreen) και, στη συνέχεια, πατήστε ΟΚ .

4.

Επιλέξτε Άµεση αντιγραφή .5.

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

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Τοποθέτηση πρωτότυπων εγγράφων στη γυάλινη επιφάνεια του
σαρωτή.

Έλεγχος µεγέθους χαρτιού.

Βεβαιωθείτε πως το µέγεθος χαρτιού που χρησιµοποιείτε αντιστοιχεί σε αυτό που έχετε επιλέξει από τον
πίνακα ελέγχου ή το Κέντρο Όλα σε Ένα της Dell .

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε:

Λειτουργία αντιγραφής.



Χρήση του Κέντρου Όλα σε Ένα της Dell.

Προβλήµατα κατά τη σάρωση

Ελέγξτε αν αναβοσβήνει κάποια από τις λυχνίες του εκτυπωτή και εάν εµφανίζονται
µηνύµατα σφάλµατος.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Μηνύµατα σφάλµατος.

Ελέγξτε το καλώδιο USB.

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB είναι σωστά συνδεδεµένο στον εκτυπωτή και τον υπολογιστή σας.

Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή, συνδέστε ξανά το καλώδιο USB όπως φαίνεται στην αφίσα
Εγκατάσταση του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, πραγµατοποιήστε επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Ελέγξτε αν έχει εγκατασταθεί το λογισµικό του εκτυπωτή.

Κάντε κλικ στο Έναρξη  Προγράµµατα  ή Όλα τα προγράµµατα  Εκτυπωτές Dell.

Σε περίπτωση που ο εκτυπωτής δεν εµφανίζεται στη λίστα µε τους εκτυπωτές, το λογισµικό του εκτυπωτή
δεν έχει εγκατασταθεί. Εγκαταστήστε το λογισµικό του εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε
Αφαίρεση και επανεγκατάσταση λογισµικού.

∆ιορθώστε οποιαδήποτε προβλήµατα επικοινωνίας µεταξύ του εκτυπωτή και του
υπολογιστή.

Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τον εκτυπωτή και τον υπολογιστή σας. Συνδέστε ξανά το καλώδιο
USB στον εκτυπωτή και τον υπολογιστή σας.

Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύµατος από την πρίζα. Επανασυνδέστε το
καλώδιο ρεύµατος του εκτυπωτή στην πρίζα και ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.

Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.



Εάν η σάρωση διαρκεί πάρα πολύ ή κάνει τον υπολογιστή να παγώνει, ρυθµίστε την
ανάλυση της σάρωσης σε χαµηλότερη τιµή.

Κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη   Προγράµµατα  ή Όλα τα προγράµµατα   Εκτυπωτές Dell 
 Dell Photo AIO Printer 926.

1.

Επιλέξτε Κέντρο Όλα σε Ένα της Dell .

Ανοίγει το Κέντρο Όλα σε Ένα της Dell .

2.

Επιλέξτε Προβολή περισσότερων ρυθµίσεων σάρωσης .3.

Επιλέξτε χαµηλότερη ανάλυση σάρωσης από το µενού Επιλογή ποιότητας σάρωσης.4.

Επιλέξτε Άµεση σάρωση .5.

Εάν η ποιότητα της σαρωµένης εικόνας δεν είναι καλή, ορίστε την ανάλυση της σάρωσης
σε υψηλότερη τιµή.

Κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη   Προγράµµατα  ή Όλα τα προγράµµατα   Εκτυπωτές Dell 
 Dell Photo AIO Printer 926.

1.

Επιλέξτε Κέντρο Όλα σε Ένα της Dell .

Ανοίγει το Κέντρο Όλα σε Ένα της Dell .

2.

Επιλέξτε Προβολή περισσότερων ρυθµίσεων σάρωσης .3.

Επιλέξτε υψηλότερη ανάλυση σάρωσης από το µενού Επιλογή ποιότητας σάρωσης.4.

Επιλέξτε Άµεση σάρωση .5.

Χρησιµοποιήστε την επιλογή Αφαίρεση µοτίβων  για να αφαιρέσετε µοτίβα εικόνας από
εφηµερίδες και περιοδικά.

Κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη   Προγράµµατα  ή Όλα τα προγράµµατα   Εκτυπωτές Dell 
 Dell Photo AIO Printer 926.

1.

2.



1.

Επιλέξτε Κέντρο Όλα σε Ένα της Dell .

Ανοίγει το Κέντρο Όλα σε Ένα της Dell .

2.

Επιλέξτε Προβολή περισσότερων ρυθµίσεων σάρωσης  και, στη συνέχεια, επιλέξτε Σύνθετες
ρυθµίσεις.

Ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου Σύνθετες ρυθµίσεις σάρωσης.

3.

Από την καρτέλα Μοτίβα εικόνας, επιλέξτε Αφαίρεση µοτίβων εικόνας από περιοδικό/εφηµερίδα
(descreen) και, στη συνέχεια, πατήστε ΟΚ .

4.

Επιλέξτε Άµεση σάρωση .5.

Επιλέξτε κάποια άλλη εφαρµογή εάν η σάρωση µέσω εφαρµογής δεν είναι επιτυχής.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε:

Χρήση του Κέντρου Όλα σε Ένα της Dell.

Λειτουργία σάρωσης.

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

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Τοποθέτηση πρωτότυπων εγγράφων στη γυάλινη επιφάνεια του
σαρωτή.

Βεβαιωθείτε πως η γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή είναι καθαρή.

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

Προβλήµατα µε την αποστολή fax

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει τον εκτυπωτή και τον υπολογιστή σας και ότι το
καλώδιο USB είναι σωστά τοποθετηµένο.



Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής είναι συνδεδεµένος σε µια ενεργή αναλογική τηλεφωνική
γραµµή.

Για να χρησιµοποιήσετε τις λειτουργίες fax, θα πρέπει να έχει γίνει τηλεφωνική σύνδεση στο fax
modem του υπολογιστή σας.

Αν χρησιµοποιείτε υπηρεσίες πρόσβασης ευρείας ζώνης µε τεχνολογία DSL, βεβαιωθείτε ότι έχετε
εγκαταστήσει ένα φίλτρο DSL στο καλώδιο τηλεφώνου που χρησιµοποιείτε. Για περισσότερες
πληροφορίες, επικοινωνήστε µε τον παροχέα υπηρεσιών Internet που χρησιµοποιείτε.

Όταν προσπαθείτε να στείλετε fax, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας δεν χρησιµοποιεί modem που
συνδέεται µέσω τηλεφώνου στο Internet.

Σε περίπτωση που χρησιµοποιείτε εξωτερικό modem, βεβαιωθείτε ότι είναι
ενεργοποιηµένο και σωστά συνδεδεµένο στον υπολογιστή σας.

Στείλτε το πρωτότυπο έγγραφο, κατά µία σελίδα τη φορά, όταν η µνήµη του εκτυπωτή
είναι πλήρης.

Οι εικόνες του πρωτότυπου εγγράφου αποθηκεύονται προσωρινά στη µνήµη του εκτυπωτή, όταν τις
σαρώνετε για να τις αποστείλετε µέσω fax. Χρησιµοποιείτε περισσότερη µνήµη του εκτυπωτή, όταν
αποστέλλετε έγγραφα πολλών σελίδων µέσω fax ή όταν αποστέλλετε fax µε συνηµµένα. Η διαδικασία
αποστολής fax µπορεί να είναι αργή ή να παγώσει, εάν η µνήµη του εκτυπωτή είναι πλήρης.

Ελέγξτε τη στάθµη του µελανιού και τοποθετήστε νέες κασέτες, εάν είναι απαραίτητο,
όταν ο εκτυπωτής λάβει ένα κενό fax.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε:

Σύστηµα διαχείρισης µελανιού της Dell.

Αντικατάσταση κασετών µελανιού.

Αποσυνδέστε προσωρινά τον υπόλοιπο εξοπλισµό.

Για να βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής και το modem λειτουργούν σωστά, αποσυνδέστε τυχόν αυτόµατους
τηλεφωνητές ή διαχωριστές τηλεφωνικής γραµµής από τη γραµµή του τηλεφώνου.

Προβλήµατα µε το χαρτί



Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει σωστά το χαρτί.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Τοποθέτηση χαρτιού στο στήριγµα χαρτιού .

Χρησιµοποιείτε µόνο το χαρτί που προτείνεται για τον εκτυπωτή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Οδηγίες για τα µέσα εκτύπωσης.

Χρησιµοποιήστε λιγότερα φύλλα χαρτί κατά την εκτύπωση πολλών σελίδων.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Οδηγίες για τα µέσα εκτύπωσης.

Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί δεν είναι ζαρωµένο, σκισµένο ή κατεστραµµένο.

Ελέγξτε για εµπλοκή χαρτιού.

Εάν εντοπιστεί εµπλοκή χαρτιού στο στήριγµα χαρτιού:

Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.1.

Πιάστε σταθερά το χαρτί και τραβήξτε το προσεκτικά έξω από τον εκτυπωτή.2.

Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και εκτυπώστε ξανά το έγγραφο.3.

Εάν η εµπλοκή χαρτιού δεν είναι ορατή:

Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.1.

Ανασηκώστε τη µονάδα του εκτυπωτή και τοποθετήστε το στήριγµα σαρωτή µεταξύ των γλωττίδων για
να τον συγκρατήσει ανοιχτό.

2.

3.



2.

Πιάστε σταθερά το χαρτί και τραβήξτε το προσεκτικά έξω από τον εκτυπωτή.3.

Κλείστε τη µονάδα εκτυπωτή.4.

Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και εκτυπώστε ξανά το έγγραφο.5.

Προβλήµατα δικτύωσης

Ελέγξτε τις συνδέσεις των καλωδίων.

Εάν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεµένος σε προσαρµογέα δικτύου:

Ελέγξτε το καλώδιο Ethernet και το καλώδιο USB για εµφανείς βλάβες.

Συνδέστε σταθερά το ένα άκρο του καλωδίου USB στον εκτυπωτή, και το άλλο άκρο στον
προσαρµογέα δικτύου.

Συνδέστε σταθερά το ένα άκρο του καλωδίου Ethernet στον προσαρµογέα δικτύου, και το άλλο άκρο
στο διανοµέα δικτύου ή σε επιτοίχια υποδοχή σύνδεσης.

Εάν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεµένος σε υπολογιστή συνδεδεµένο στο δίκτυο:

Ελέγξτε το καλώδιο USB για εµφανείς βλάβες.

Συνδέστε σταθερά το ένα άκρο του καλωδίου USB στον εκτυπωτή, και το άλλο άκρο στον υπολογιστή.



Ελέγξτε τη σύνδεση δικτύου.

Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι συνδεδεµένος σε σύνδεση δικτύου που λειτουργεί.

Ελέγξτε την τεκµηρίωση του προσαρµογέα δικτύου για πληροφορίες ρύθµισης και
χρήσης.

Προβλήµατα µε την κάρτα µνήµης

Βεβαιωθείτε ότι ο τύπος της κάρτας µνήµης που χρησιµοποιείτε µπορεί να χρησιµοποιηθεί
στον εκτυπωτή.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Εκτύπωση φωτογραφιών από κάρτα µνήµης ή από κλειδί USB.

Τοποθετείτε µόνο µία κάρτα µνήµης κάθε φορά.

Μην  αφαιρείτε την κάρτα µνήµης ή αγγίζετε τον εκτυπωτή, στην περιοχή της κάρτας
µνήµης, όταν αναβοσβήνει η φωτεινή ένδειξη.

Η φωτεινή ένδειξη που αναβοσβήνει υποδεικνύει ότι ο εκτυπωτής επικοινωνεί µε την κάρτα µνήµης.
Σφάλµατα επικοινωνίας µπορεί να παρουσιαστούν εάν αφαιρέσετε την κάρτα µνήµης ή αγγίξετε την περιοχή
κοντά στην κάρτα µνήµης, όταν αναβοσβήνει η φωτεινή ένδειξη.

Μην  τοποθετείτε πάνω από µία κάρτα µνήµης ή ένα κλειδί USB τη φορά.

Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα µνήµης έχει τοποθετηθεί σωστά.

Τοποθετήστε την κάρτα µνήµης, έως ότου σταµατήσει. Ο εκτυπωτής δεν θα αναγνώσει τα περιεχόµενα της
κάρτας µνήµης, εάν αυτή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στην υποδοχή της κάρτας µνήµης.

Όταν εκτυπώνετε εικόνες από µια κάρτα µνήµης, βεβαιωθείτε ότι η µορφή αρχείων των
εικόνων υποστηρίζεται από τον εκτυπωτή.

Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε απευθείας εκτύπωση εικόνων από την κάρτα µνήµης, αλλά µόνο εάν είναι
αποθηκευµένες σε µορφή JPG ή σε κάποιες µορφές TIFF. Εάν θέλετε να εκτυπώσετε φωτογραφίες που είναι
αποθηκευµένες σε διαφορετική µορφή αρχείου στην κάρτα µνήµης, θα πρέπει να τις µεταφέρετε στον
υπολογιστή σας πριν τις εκτυπώσετε.

Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής δεν είναι συνδεδεµένος σε φωτογραφική µηχανή µε
δυνατότητα PictBridge.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Εκτύπωση φωτογραφιών από φωτογραφική µηχανή µε δυνατότητα
PictBridge.



Μηνύµατα σφάλµατος

Μήνυµα σφάλµατος: Τι υποδεικνύει: Λύση:

Πρόβληµα ευθυγράµµισης.
Αφαιρέστε την προστατευτική
ταινία από τις κασέτες ή
ανατρέξτε στην αντιµετώπιση
προβληµάτων. Πατήστε  για
να προσπαθήσετε πάλι.

∆εν αφαιρέσατε την προστατευτική
ταινία από τις κασέτες µελανιού πριν
τις τοποθετήσετε.

Αφαιρέστε την προστατευτική
ταινία από τις κασέτες µελανιού.
Για περισσότερες πληροφορίες,
δείτε Αντικατάσταση κασετών
µελανιού.

Η διαµόρφωση της συσκευής δεν
υποστηρίζεται.

Η µορφή συστήµατος αρχείων της
κάρτας µνήµης που έχει τοποθετηθεί
δεν υποστηρίζεται από τον εκτυπωτή.
Ο εκτυπωτής υποστηρίζει τη µορφή
συστήµατος αρχείων FAT32.

Αλλάξτε τη διαµόρφωση της
κάρτας µνήµης σε FAT32. Για
περισσότερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στην τεκµηρίωση της
κάρτας µνήµης.

∆ιορθώστε την εµπλοκή και, στη
συνέχεια, πατήστε .

Προέκυψε εµπλοκή στο φορέα της
κεφαλής εκτύπωσης.

Αφαιρέστε τα εµπόδια από τη
διαδροµή του φορέα ή κλείστε τα
καλύµµατα του φορέα των
κασετών και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουµπί επιλογής .

Τοποθετήστε µια κασέτα
ασπρόµαυρης ή
φωτογραφικής εκτύπωσης
στην αριστερή πλευρά.

Τοποθετήστε µια κασέτα
έγχρωµης εκτύπωσης στη
δεξιά πλευρά.

Τοποθετήστε και τις δύο
κασέτες.

Λείπει µια κασέτα µελανιού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι χαρακτήρες κάτω
από τα εικονίδια σταγόνων µελανιού
εµφανίζουν το σύµβολο ? για κάθε
κασέτα που λείπει, ενώ εµφανίζονται
τα παραπάνω µηνύµατα.

Τοποθετήστε µια κασέτα
ασπρόµαυρης ή φωτογραφικής
εκτύπωσης στον αριστερό φορέα
κασέτας και µια κασέτα έγχρωµης
εκτύπωσης στον δεξιό φορέα. Για
περισσότερες πληροφορίες, δείτε
Αντικατάσταση κασετών µελανιού.

Σφάλµα αριστερής
κασέτας. Αντικαταστήστε
την κασέτα.

Σφάλµα δεξιάς κασέτας.
Αντικαταστήστε την
κασέτα.

Τοποθετήστε και τις δύο
κασέτες.

Υπάρχει κασέτα µελανιού που δεν
είναι έγκυρη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι χαρακτήρες κάτω
από τα εικονίδια σταγόνων µελανιού
εµφανίζουν το σύµβολο X για κάθε
κασέτα που δεν είναι έγκυρη, ενώ
εµφανίζονται τα παραπάνω
µ η ν ύ µατα .

Αντικαταστήστε τη µη έγκυρη
κασέτα µελανιού. Για
περισσότερες πληροφορίες, δείτε
Αντικατάσταση κασετών µελανιού.

Ο υπολογιστής δεν είναι
συνδεδεµένος

Πατήσατε το κουµπί έναρξης  , ενώ
ο εκτυπωτής βρισκόταν σε λειτουργία
Σάρωση ή Fax, αλλά ο εκτυπωτής
δεν είναι συνδεδεµένος σε
υπολογιστή.

Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής σας
είναι συνδεδεµένος µε τον
υπολογιστή σας.

∆ιορθώστε την εµπλοκή χαρτιού
και, στη συνέχεια, πατήστε .

Υπάρχει εµπλοκή χαρτιού στον
εκτυπωτή.

Αφαιρέστε το χαρτί που έχει
µπλοκάρει. Για περισσότερες
πληροφορίες, δείτε Ελέγξτε για
εµπλοκή χαρτιού..

Τοποθετήστε χαρτί και, στη Έχει τελειώσει το χαρτί του Τοποθετήστε χαρτί στον εκτυπωτή



Μήνυµα σφάλµατος: Τι υποδεικνύει: Λύση: Τοποθετήστε χαρτί και, στη
συνέχεια, πατήστε .

Έχει τελειώσει το χαρτί του
εκτυπωτή.

Τοποθετήστε χαρτί στον εκτυπωτή
και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουµπί επιλογής  για να
συνεχιστεί η εκτύπωση. Για
περισσότερες πληροφορίες, δείτε
Τοποθέτηση χαρτιού στο στήριγµα
χαρτιού.

∆εν βρέθηκαν υποστηριζόµενα
αρχεία.

Η κάρτα µνήµης ή το κλειδί USB που
τοποθετήσατε στον εκτυπωτή δεν
περιέχει καµία υποστηριζόµενη
µορφή φωτογραφίας.

Αφαιρέστε την κάρτα µνήµης ή το
κλειδί USB.

Η φωτογραφική µηχανή ή
συσκευή δεν υποστηρίζει τη
δυνατότητα PictBridge.

Αποσυνδέστε τη συσκευή.

Η συσκευή που έχετε συνδέσει δεν
υποστηρίζεται ή η ψηφιακή
φωτογραφική µηχανή µε δυνατότητα
PictBridge δεν έχει ρυθµιστεί στη
σωστή λειτουργία USB.

Αποσυνδέστε τη συσκευή ή
ελέγξτε τη ρύθµιση για τη
λειτουργία USB. Για περισσότερες
πληροφορίες, ανατρέξτε στην
τεκµηρίωση της ψηφιακής σας
φωτογραφικής µηχανής.

Προειδοποίηση για µέγεθος

Το µέγεθος φωτογραφίας είναι
µεγαλύτερο από το µέγεθος
χαρτιού. Πατήστε το κουµπί 
για να επιλέξετε νέο µέγεθος
χαρτιού.

Το χαρτί του εκτυπωτή είναι
µικρότερο από το επιλεγµένο
“Μέγεθος κενής σελίδας”.

Αλλάξτε το “Μέγεθος κενής
σελίδας” ώστε να συµφωνεί µε το
µέγεθος του χαρτιού στον
εκτυπωτή ή πατήστε το κουµπί
επιλογής, , για να συνεχιστεί
η εκτύπωση.

Χαµηλή στάθµη µελανιού Το µελάνι της κασέτας εξαντλείται. Το
προειδοποιητικό µήνυµα Χαµηλή
στάθµη µελανιού  παρουσιάζεται
όταν η στάθµη του µελανιού που
αποµένει σε µια από τις κασέτες του
εκτυπωτή σας φτάνει στο 25 τοις
εκατό, στο 15 τοις εκατό και στο 10
τοις εκατό.

Αντικαταστήστε την κασέτα
µελανιού. Για περισσότερες
πληροφορίες, δείτε Αντικατάσταση
κασετών µελανιού.

Μόνο µία συσκευή ή κάρτα
µνήµης επιτρέπεται. Αφαιρέστε
κάθε συσκευή και κάρτα.

Έχετε τοποθετήσει στον εκτυπωτή
περισσότερες από µία κάρτες µνήµης
ή συσκευές.

Αφαιρέστε όλες τις κάρτες µνήµης
και τις συσκευές.

Αυτή η λειτουργία δεν
υποστηρίζεται µέσω δικτύου.

Η εκτύπωση αρχείων του Microsoft
Office από κάρτα µνήµης ή κλειδί
USB δεν υποστηρίζεται αν ο
εκτυπωτής είναι συνδεδεµένος σε
προσαρµογέα δικτύου.

Συνδέστε τον εκτυπωτή απευθείας
σε υπολογιστή.

Τύποι χαρτιού

Τοποθετήστε απλό χαρτί.
Πατήστε .

Εµφανίζεται κατά την
ευθυγράµµιση των κασετών.

Τοποθετήθηκε χαρτί διαφορετικού
τύπου από το απλό χαρτί στο
στήριγµα χαρτιού κατά την εκκίνηση
της ευθυγράµµισης των κασετών.

Τοποθετήστε απλό χαρτί και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουµπί
επιλογής .

Τύποι χαρτιού

Τοποθετήστε απλό χαρτί.
Πατήστε .

Εµφανίζεται κατά την εκτύπωση

Τοποθετήθηκε χαρτί διαφορετικού
τύπου από το απλό χαρτί στο
στήριγµα χαρτιού κατά την εκκίνηση
της εκτύπωσης φύλλου προστασίας.

Τοποθετήστε απλό χαρτί και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουµπί
επιλογής .

Τοποθετήστε χαρτί και, στη
συνέχεια, πατήστε .

Έχει τελειώσει το χαρτί του
εκτυπωτή.

Τοποθετήστε χαρτί στον εκτυπωτή
και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουµπί επιλογής  για να
συνεχιστεί η εκτύπωση. Για
περισσότερες πληροφορίες, δείτε
Τοποθέτηση χαρτιού στο στήριγµα
χαρτιού.

∆εν βρέθηκαν υποστηριζόµενα
αρχεία.

Η κάρτα µνήµης ή το κλειδί USB που
τοποθετήσατε στον εκτυπωτή δεν
περιέχει καµία υποστηριζόµενη
µορφή φωτογραφίας.

Αφαιρέστε την κάρτα µνήµης ή το
κλειδί USB.

Η φωτογραφική µηχανή ή
συσκευή δεν υποστηρίζει τη
δυνατότητα PictBridge.

Αποσυνδέστε τη συσκευή.

Η συσκευή που έχετε συνδέσει δεν
υποστηρίζεται ή η ψηφιακή
φωτογραφική µηχανή µε δυνατότητα
PictBridge δεν έχει ρυθµιστεί στη
σωστή λειτουργία USB.

Αποσυνδέστε τη συσκευή ή
ελέγξτε τη ρύθµιση για τη
λειτουργία USB. Για περισσότερες
πληροφορίες, ανατρέξτε στην
τεκµηρίωση της ψηφιακής σας
φωτογραφικής µηχανής.

Προειδοποίηση για µέγεθος

Το µέγεθος φωτογραφίας είναι
µεγαλύτερο από το µέγεθος
χαρτιού. Πατήστε το κουµπί 
για να επιλέξετε νέο µέγεθος
χαρτιού.

Το χαρτί του εκτυπωτή είναι
µικρότερο από το επιλεγµένο
“Μέγεθος κενής σελίδας”.

Αλλάξτε το “Μέγεθος κενής
σελίδας” ώστε να συµφωνεί µε το
µέγεθος του χαρτιού στον
εκτυπωτή ή πατήστε το κουµπί
επιλογής, , για να συνεχιστεί
η εκτύπωση.

Χαµηλή στάθµη µελανιού Το µελάνι της κασέτας εξαντλείται. Το
προειδοποιητικό µήνυµα Χαµηλή
στάθµη µελανιού  παρουσιάζεται
όταν η στάθµη του µελανιού που
αποµένει σε µια από τις κασέτες του
εκτυπωτή σας φτάνει στο 25 τοις
εκατό, στο 15 τοις εκατό και στο 10
τοις εκατό.

Αντικαταστήστε την κασέτα
µελανιού. Για περισσότερες
πληροφορίες, δείτε Αντικατάσταση
κασετών µελανιού.

Μόνο µία συσκευή ή κάρτα
µνήµης επιτρέπεται. Αφαιρέστε
κάθε συσκευή και κάρτα.

Έχετε τοποθετήσει στον εκτυπωτή
περισσότερες από µία κάρτες µνήµης
ή συσκευές.

Αφαιρέστε όλες τις κάρτες µνήµης
και τις συσκευές.

Αυτή η λειτουργία δεν
υποστηρίζεται µέσω δικτύου.

Η εκτύπωση αρχείων του Microsoft
Office από κάρτα µνήµης ή κλειδί
USB δεν υποστηρίζεται αν ο
εκτυπωτής είναι συνδεδεµένος σε
προσαρµογέα δικτύου.

Συνδέστε τον εκτυπωτή απευθείας
σε υπολογιστή.

Τύποι χαρτιού

Τοποθετήστε απλό χαρτί.
Πατήστε .

Εµφανίζεται κατά την
ευθυγράµµιση των κασετών.

Τοποθετήθηκε χαρτί διαφορετικού
τύπου από το απλό χαρτί στο
στήριγµα χαρτιού κατά την εκκίνηση
της ευθυγράµµισης των κασετών.

Τοποθετήστε απλό χαρτί και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουµπί
επιλογής .

Τύποι χαρτιού

Τοποθετήστε απλό χαρτί.
Πατήστε .

Εµφανίζεται κατά την εκτύπωση

Τοποθετήθηκε χαρτί διαφορετικού
τύπου από το απλό χαρτί στο
στήριγµα χαρτιού κατά την εκκίνηση
της εκτύπωσης φύλλου προστασίας.

Τοποθετήστε απλό χαρτί και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουµπί
επιλογής .



Μήνυµα σφάλµατος: Τι υποδεικνύει: Λύση: Εµφανίζεται κατά την εκτύπωση
φύλλου προστασίας.

∆εν ήταν δυνατή η ανίχνευση
φύλλου προστασίας.

∆εν ήταν δυνατή η σάρωση του
φύλλου προστασίας από τον
εκτυπωτή.

Εκτυπώστε ξανά το φύλλο
προστασίας και, στη συνέχεια,
δοκιµάστε ξανά.

Κωδικοί σφάλµατος

Η εµφάνιση ενός σύνθετου σφάλµατος υποδεικνύεται από την προβολή των ακόλουθων κωδικών σφάλµατος
στην οθόνη του εκτυπωτή.

Κωδικός
σφάλµατος:

Όνοµα σφάλµατος: Τι υποδεικνύει: Λύση:

Σφάλµα 0000 NVRAM R/W Εντοπίστηκε σφάλµα κατά την
ανάγνωση από ή την εγγραφή
προς τη µνήµη NVRAM

Πατήστε το κουµπί
λειτουργίας  για να
επαναφέρετε τον εκτυπωτή.

Σφάλµα 0001 Αποτυχία µνήµης Ο εκτυπωτής δεν είναι δυνατό
να εκκινήσει τη λειτουργία της
µ ν ή µ η ς .

Πατήστε το κουµπί
λειτουργίας  για να
επαναφέρετε τον εκτυπωτή.

Σφάλµα 0002 Αποτυχία υλικού Παρουσιάστηκε µια γενική
αποτυχία στο υλικό και ο
εκτυπωτής δεν είναι δυνατό
να εντοπίσει το εξάρτηµα στο
σύστηµα του υλικού που έχει
υποστεί τη βλάβη.

Πατήστε το κουµπί
λειτουργίας  για να
επαναφέρετε τον εκτυπωτή.

Σφάλµα 0003 Σφάλµα αθροίσµατος
ελέγχου ROM

Παρουσιάστηκε σφάλµα
αθροίσµατος ελέγχου στην
µνήµη που είναι µόνο για
ανάγνωση.

Πατήστε το κουµπί
λειτουργίας  για να
επαναφέρετε τον εκτυπωτή.

Σφάλµα 1003 Αποτυχία βαθµονόµησης
χαρτιού

Ο εκτυπωτής απέτυχε να
εκκινήσει ή να βαθµονοµήσει
το σύστηµα τροφοδοσίας
χαρτιού.

Αποσυνδέστε το καλώδιο
τροφοδοσίας του εκτυπωτή,
ελέγξτε για εµπλοκές χαρτιού
και επανασυνδέστε το καλώδιο
τροφοδοσίας.

Σφάλµα 0200 Εξαντλήθηκε η µνήµη του
προγραµµατισµού Flash

Ο εκτυπωτής δεν είναι δυνατό
να προγραµµατίσει τη µνήµη
flash.

Πατήστε το κουµπί
λειτουργίας  για να
επαναφέρετε τον εκτυπωτή.

Σφάλµα 1201 Μη ολοκλήρωση της
εκτύπωσης (Εσφαλµένα
δεδοµένα στην κεφαλή
εκτύπωσης ή αναµένονται
περισσότερα δεδοµένα για
επεξεργασία)

Ο φορέας του εκτυπωτή
σταµάτησε πριν την
ολοκλήρωση µιας εργασίας
εκτύπωσης.

Πατήστε το κουµπί
λειτουργίας  για να
επαναφέρετε τον εκτυπωτή.

Σφάλµα 1202 Σφάλµα δεδοµένων Πραγµατοποιήθηκε αποστολή
εσφαλµένων δεδοµένων από
τον υπολογιστή στον
εκτυπωτή.

Πατήστε το κουµπί
λειτουργίας  για να
επαναφέρετε τον εκτυπωτή.

Εµφανίζεται κατά την εκτύπωση
φύλλου προστασίας.

∆εν ήταν δυνατή η ανίχνευση
φύλλου προστασίας.

∆εν ήταν δυνατή η σάρωση του
φύλλου προστασίας από τον
εκτυπωτή.

Εκτυπώστε ξανά το φύλλο
προστασίας και, στη συνέχεια,
δοκιµάστε ξανά.

Κωδικοί σφάλµατος

Η εµφάνιση ενός σύνθετου σφάλµατος υποδεικνύεται από την προβολή των ακόλουθων κωδικών σφάλµατος
στην οθόνη του εκτυπωτή.

Κωδικός
σφάλµατος:

Όνοµα σφάλµατος: Τι υποδεικνύει: Λύση:

Σφάλµα 0000 NVRAM R/W Εντοπίστηκε σφάλµα κατά την
ανάγνωση από ή την εγγραφή
προς τη µνήµη NVRAM

Πατήστε το κουµπί
λειτουργίας  για να
επαναφέρετε τον εκτυπωτή.

Σφάλµα 0001 Αποτυχία µνήµης Ο εκτυπωτής δεν είναι δυνατό
να εκκινήσει τη λειτουργία της
µ ν ή µ η ς .

Πατήστε το κουµπί
λειτουργίας  για να
επαναφέρετε τον εκτυπωτή.

Σφάλµα 0002 Αποτυχία υλικού Παρουσιάστηκε µια γενική
αποτυχία στο υλικό και ο
εκτυπωτής δεν είναι δυνατό
να εντοπίσει το εξάρτηµα στο
σύστηµα του υλικού που έχει
υποστεί τη βλάβη.

Πατήστε το κουµπί
λειτουργίας  για να
επαναφέρετε τον εκτυπωτή.

Σφάλµα 0003 Σφάλµα αθροίσµατος
ελέγχου ROM

Παρουσιάστηκε σφάλµα
αθροίσµατος ελέγχου στην
µνήµη που είναι µόνο για
ανάγνωση.

Πατήστε το κουµπί
λειτουργίας  για να
επαναφέρετε τον εκτυπωτή.

Σφάλµα 1003 Αποτυχία βαθµονόµησης
χαρτιού

Ο εκτυπωτής απέτυχε να
εκκινήσει ή να βαθµονοµήσει
το σύστηµα τροφοδοσίας
χαρτιού.

Αποσυνδέστε το καλώδιο
τροφοδοσίας του εκτυπωτή,
ελέγξτε για εµπλοκές χαρτιού
και επανασυνδέστε το καλώδιο
τροφοδοσίας.

Σφάλµα 0200 Εξαντλήθηκε η µνήµη του
προγραµµατισµού Flash

Ο εκτυπωτής δεν είναι δυνατό
να προγραµµατίσει τη µνήµη
flash.

Πατήστε το κουµπί
λειτουργίας  για να
επαναφέρετε τον εκτυπωτή.

Σφάλµα 1201 Μη ολοκλήρωση της
εκτύπωσης (Εσφαλµένα
δεδοµένα στην κεφαλή
εκτύπωσης ή αναµένονται
περισσότερα δεδοµένα για
επεξεργασία)

Ο φορέας του εκτυπωτή
σταµάτησε πριν την
ολοκλήρωση µιας εργασίας
εκτύπωσης.

Πατήστε το κουµπί
λειτουργίας  για να
επαναφέρετε τον εκτυπωτή.

Σφάλµα 1202 Σφάλµα δεδοµένων Πραγµατοποιήθηκε αποστολή
εσφαλµένων δεδοµένων από
τον υπολογιστή στον
εκτυπωτή.

Πατήστε το κουµπί
λειτουργίας  για να
επαναφέρετε τον εκτυπωτή.



Κωδικός
σφάλµατος:

Όνοµα σφάλµατος: Τι υποδεικνύει: Λύση:

Σφάλµα 1203 Βραχυκύκλωµα στην
κεφαλή εκτύπωσης

Παρουσιάστηκε
βραχυκύκλωµα στην κεφαλή
εκτύπωσης.

Αποσυνδέστε και
επανασυνδέστε το καλώδιο
τροφοδοσίας του εκτυπωτή.
Τοποθετήστε ξανά τις κασέτες
µελανιού. Για περισσότερες
πληροφορίες, δείτε
Αντικατάσταση κασετών
µελανιού.

Σφάλµα 1205 Σφάλµα µονόχρωµου TSR Ο εκτυπωτής δεν είναι δυνατό
να προσδιορίσει τη
θερµοκρασία της κεφαλής
εκτύπωσης, λόγω
προβλήµατος στο κύκλωµα
µονόχρωµου TSR.

Τοποθετήστε ξανά την κασέτα
ασπρόµαυρης εκτύπωσης. Για
περισσότερες πληροφορίες,
δείτε Αντικατάσταση κασετών
µελανιού.

Σφάλµα 1206 Σφάλµα έγχρωµου TSR Ο εκτυπωτής δεν είναι δυνατό
να προσδιορίσει τη
θερµοκρασία της κεφαλής
εκτύπωσης, λόγω
προβλήµατος στο κύκλωµα
του έγχρωµου TSR.

Τοποθετήστε ξανά την κασέτα
έγχρωµης εκτύπωσης. Για
περισσότερες πληροφορίες,
δείτε Αντικατάσταση κασετών
µελανιού.

Σφάλµα 1207 Σφάλµα στο σύστηµα του
χαρτιού

Παρουσιάστηκε αποτυχία στο
σύστηµα ελέγχου του χαρτιού.

Πατήστε το κουµπί
λειτουργίας  για να
επαναφέρετε τον εκτυπωτή.

Σφάλµα 2200 Ακινητοποίηση του φορέα
σάρωσης

Ο φορέας σάρωσης
ακινητοποιήθηκε κατά τη
διάρκεια µιας εργασίας
σάρωσης.

Απενεργοποιήστε τον
εκτυπωτή, περιµένετε µερικά
δευτερόλεπτα και
ενεργοποιήστε τον πάλι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επικοινωνήστε µε την Υποστήριξη Πελατών στη διεύθυνση www.support.dell.com εάν δεν
επιλύθηκαν τα προβλήµατα.

Βελτίωση της ποιότητας εκτύπωσης

Αν δεν είστε ικανοποιηµένοι µε την ποιότητα εκτύπωσης των εγγράφων σας, υπάρχουν διάφοροι τρόποι να
την βελτιώσετε.

Χρησιµοποιήστε το κατάλληλο χαρτί. Για παράδειγµα, χρησιµοποιείτε το φωτογραφικό χαρτί ανώτερης
ποιότητας της Dell (Dell Premium Photo Paper) όταν εκτυπώνετε φωτογραφίες µε κασέτα εκτύπωσης
φωτογραφιών.

Χρησιµοποιείτε χαρτί µε µεγαλύτερο βάρος, τύπου bright white ή µε επίστρωση. Χρησιµοποιείτε το
φωτογραφικό χαρτί ανώτερης ποιότητας της Dell (Dell Premium Photo Paper) όταν εκτυπώνετε
φωτογραφίες.

Σφάλµα 1203 Βραχυκύκλωµα στην
κεφαλή εκτύπωσης

Παρουσιάστηκε
βραχυκύκλωµα στην κεφαλή
εκτύπωσης.

Αποσυνδέστε και
επανασυνδέστε το καλώδιο
τροφοδοσίας του εκτυπωτή.
Τοποθετήστε ξανά τις κασέτες
µελανιού. Για περισσότερες
πληροφορίες, δείτε
Αντικατάσταση κασετών
µελανιού.

Σφάλµα 1205 Σφάλµα µονόχρωµου TSR Ο εκτυπωτής δεν είναι δυνατό
να προσδιορίσει τη
θερµοκρασία της κεφαλής
εκτύπωσης, λόγω
προβλήµατος στο κύκλωµα
µονόχρωµου TSR.

Τοποθετήστε ξανά την κασέτα
ασπρόµαυρης εκτύπωσης. Για
περισσότερες πληροφορίες,
δείτε Αντικατάσταση κασετών
µελανιού.

Σφάλµα 1206 Σφάλµα έγχρωµου TSR Ο εκτυπωτής δεν είναι δυνατό
να προσδιορίσει τη
θερµοκρασία της κεφαλής
εκτύπωσης, λόγω
προβλήµατος στο κύκλωµα
του έγχρωµου TSR.

Τοποθετήστε ξανά την κασέτα
έγχρωµης εκτύπωσης. Για
περισσότερες πληροφορίες,
δείτε Αντικατάσταση κασετών
µελανιού.

Σφάλµα 1207 Σφάλµα στο σύστηµα του
χαρτιού

Παρουσιάστηκε αποτυχία στο
σύστηµα ελέγχου του χαρτιού.

Πατήστε το κουµπί
λειτουργίας  για να
επαναφέρετε τον εκτυπωτή.

Σφάλµα 2200 Ακινητοποίηση του φορέα
σάρωσης

Ο φορέας σάρωσης
ακινητοποιήθηκε κατά τη
διάρκεια µιας εργασίας
σάρωσης.

Απενεργοποιήστε τον
εκτυπωτή, περιµένετε µερικά
δευτερόλεπτα και
ενεργοποιήστε τον πάλι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επικοινωνήστε µε την Υποστήριξη Πελατών στη διεύθυνση www.support.dell.com εάν δεν
επιλύθηκαν τα προβλήµατα.

Βελτίωση της ποιότητας εκτύπωσης

Αν δεν είστε ικανοποιηµένοι µε την ποιότητα εκτύπωσης των εγγράφων σας, υπάρχουν διάφοροι τρόποι να
την βελτιώσετε.

Χρησιµοποιήστε το κατάλληλο χαρτί. Για παράδειγµα, χρησιµοποιείτε το φωτογραφικό χαρτί ανώτερης
ποιότητας της Dell (Dell Premium Photo Paper) όταν εκτυπώνετε φωτογραφίες µε κασέτα εκτύπωσης
φωτογραφιών.

Χρησιµοποιείτε χαρτί µε µεγαλύτερο βάρος, τύπου bright white ή µε επίστρωση. Χρησιµοποιείτε το
φωτογραφικό χαρτί ανώτερης ποιότητας της Dell (Dell Premium Photo Paper) όταν εκτυπώνετε
φωτογραφίες.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το φωτογραφικό χαρτί ανώτερης ποιότητας της Dell (Dell Premium Photo Paper)
ενδέχεται να µην είναι διαθέσιµο σε όλες τις περιοχές.

Επιλέξτε υψηλότερη ποιότητα εκτύπωσης.

Για να επιλέξετε καλύτερη ποιότητα εκτύπωσης:

Με το έγγραφο ανοικτό, επιλέξτε Αρχείο  Εκτύπωση .

Εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Εκτύπωση .

1.

Επιλέξτε Προτιµήσεις, Ιδιότητες, Επιλογές ή Ρύθµιση παραµέτρων  (ανάλογα µε το πρόγραµµα ή το
λειτουργικό σύστηµα).

Εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Προτιµήσεις εκτύπωσης.

2.

Στην καρτέλα Παράµετροι εκτύπωσης , επιλέξτε µια ρύθµιση για εκτύπωση υψηλότερης ποιότητας.3.

Εκτυπώστε ξανά το έγγραφό σας.4.

Εάν η ποιότητα εκτύπωσης δεν βελτιωθεί, δοκιµάστε να ευθυγραµµίσετε ή να καθαρίσετε τις κασέτες
µελανιού. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Ευθυγράµµιση των κασετών µελανιού και Καθαρισµός
των ακροφυσίων της κασέτας µελανιού.

Για περισσότερες λύσεις, µεταβείτε στη διεύθυνση support.dell.com.

5.



Προδιαγραφές

  Επισκόπηση

  Προδιαγραφές περιβάλλοντος

  Κατανάλωση και απαιτήσεις ενέργειας

  ∆υνατότητες λειτουργίας εκτύπωσης και σάρωσης

  Υποστήριξη λειτουργικού συστήµατος

  Προδιαγραφές και απαιτήσεις µνήµης

  Οδηγίες για τα µέσα εκτύπωσης

  Καλώδια

Επισκόπηση

Μ ν ή µ η 32 MB SDRAM

4 MB FLASH

Συνδεσιµότητα High-speed USB 2.0

∆υναµικότητα (µέσος όρος) 3.000 σελίδες ανά µήνα

∆ιάρκεια ζωής εκτυπωτή Εκτυπωτής: 18.000 σελίδες

Σαρωτής 18.000 σαρώσεις

ADF: 18.000 σαρώσεις

Προδιαγραφές περιβάλλοντος

Θερµοκρασία/Σχετική υγρασία

Κατάσταση Θερµοκρασία Σχετική υγρασία (χωρίς συµπύκνωση)

Λειτουργία 16°C έως 32°C (61° έως 90° F) 8 έως 80%

Αποθήκευση 1°C έως 60°C (34° έως 140° F) 5 έως 80%

Μεταφορά -25°C έως 60°C (-14° έως 140° F) 5 έως 100%



Κατανάλωση και απαιτήσεις ενέργειας

Ονοµαστική είσοδος εναλλασσόµενου ρεύµατος 110 V

Ονοµαστική συχνότητα 60 Hz

Ελάχιστη είσοδος εναλλασσόµενου ρεύµατος 90 VAC

Μέγιστη είσοδος εναλλασσόµενου ρεύµατος 255 VAC

Μέγιστο ρεύµα εισόδου 0,31 A

Μέση κατανάλωση ενέργειας

Κατάσταση αναµονής

Κατάσταση λειτουργίας

6,01 W

12,2 W

∆υνατότητες λειτουργίας εκτύπωσης και σάρωσης

Ο εκτυπωτής µπορεί να σαρώσει από 72 έως 19.200 dpi. Αν και ο εκτυπωτής έχει αυτή τη δυνατότητα, η Dell
συνιστά τη χρήση προεπιλεγµένων αναλύσεων.

Ανάλυση
εκτύπωσης και
σάρωσης

Ανάλυση σάρωσης Ανάλυση εκτύπωσης

Φωτογραφικό/γυαλιστερό
χαρτί

Όλα τα άλλα
µέσα

Πρόχειρη 150 x 150 dpi 600 x 600 dpi 300 x 600 dpi

Καν ο νική 300 x 300 dpi 1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi

Φωτογραφία 600 x 600 dpi (σάρωση
φωτογραφιών και µονόχρωµη
σάρωση)

300 x 300 dpi (έγχρωµη
σάρωση)

4800 x 1200 dpi 1200 x 1200
dpi

Υποστήριξη λειτουργικού συστήµατος

Ο εκτυπωτής υποστηρίζει:

Windows XP Professional x64

Windows XP



Windows 2000

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για προγράµµατα οδήγησης συµβατά µε το λειτουργικό σύστηµα Windows Vista,
συµβουλευτείτε την παρακάτω τοποθεσία: www.support.dell.com.

Προδιαγραφές και απαιτήσεις µνήµης

Το λειτουργικό σας σύστηµα θα πρέπει να πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήµατος.

Λειτουργικό
σύστηµα

Ταχύτητα επεξεργαστή (MHz) Μνήµη
RAM

Ελεύθερος χώρος
στο σκληρό δίσκο

Windows 2000 Pentium II 233 128 MB 286 MB

Windows XP Pentium II 300 128 MB 500 MB

Windows XP 64 bit AMD Athlon 64, AMD Opteron, Intel Xeon µε
υποστήριξη Intel EM64T, Intel Pentium 4 µε
υποστήριξη Intel EM64T

256 MB 1.5 GB

Οδηγίες για τα µέσα εκτύπωσης

Τύπος µέσου: Υποστηριζόµενα µεγέθη: Τοποθετήστε
µέχρι και:

Απλό χαρτί ή χαρτί µε επίστρωση Letter: 8,5 x 11 ίντσες
(216 x 279 χιλ.)

A4: 8,27 x 11,69 ίντσες
(210 x 297 χιλ.)

Legal: 8,5 x 14 ίντσες
(216 x 355,6 χιλ.)

100 φύλλα

Banner A4 Banner

Letter Banner

20 φύλλα

Φάκελοι 9 φάκελοι: 3 7/8 x 8 7/8 ίντσες

10 φάκελοι: 4 1/8 x 9 1/2 ίντσες

Φάκελοι Baronial 5 1/2:
4 3/8 x 5 3/4 ίντσες

6 Φάκελοι 3/4:
3 1/4 x 6 1/2 ίντσες

7 Φάκελοι 3/4:
3 7/8 x 7 1/2 ίντσες

Φάκελοι A2 Baronial:
111 x 146 χιλ.

Φάκελοι B5: 176 x 250 χιλ.

Φάκελοι C5: 162 x 229 χιλ.

Φάκελοι C6: 114 x 162 χιλ.

10 φακέλους



Τύπος µέσου: Υποστηριζόµενα µεγέθη: Τοποθετήστε
µέχρι και:

Φάκελοι DL: 110 x 220 χιλ.

Φάκελοι Chokei 3: 120 x 235 χιλ.

Φάκελοι Chokei 4: 90 x 205 χιλ.

Φάκελοι Chokei 40: 90 x 225 χιλ.

Φάκελοι Kakugata 3:
216 x 277 χιλ.

Φάκελοι Kakugata 4:
197 x 267 χιλ.

Φάκελοι Kakugata 5:
190 x 240 χιλ.

Φάκελοι Kakugata 6:
162 x 229 χιλ.

Ευχετήριες κάρτες, κάρτες ευρετηρίου, κάρτες
ταχυδροµείου ή κάρτες φωτογραφιών

Κάρτα
φωτογραφιών/ταχυδροµείου:
4 x 6 ίντσες

Κάρτα ευρετηρίου: 3 x 5 ίντσες

25 κάρτες

Φωτογραφικό/γυαλιστερό 8,5 x 11 ίντσες (216 x 279 χιλ.)

4 x 6 ίντσες (101,6 x 152,4 χιλ.)

25 φύλλα

Σιδερότυπα 8.5 x 11 ίντσες (216 x 279 χιλ.) 1 σιδερότυπο

∆ιαφάνειες 8,5 x 11 ίντσες (216 x 279 χιλ.) 50 διαφάνειες

Καλώδια

Ο εκτυπωτής χρησιµοποιεί καλώδιο ενιαίου σειριακού διαύλου (USB) (πωλείται ξεχωριστά).

Φάκελοι DL: 110 x 220 χιλ.

Φάκελοι Chokei 3: 120 x 235 χιλ.

Φάκελοι Chokei 4: 90 x 205 χιλ.

Φάκελοι Chokei 40: 90 x 225 χιλ.

Φάκελοι Kakugata 3:
216 x 277 χιλ.

Φάκελοι Kakugata 4:
197 x 267 χιλ.

Φάκελοι Kakugata 5:
190 x 240 χιλ.

Φάκελοι Kakugata 6:
162 x 229 χιλ.

Ευχετήριες κάρτες, κάρτες ευρετηρίου, κάρτες
ταχυδροµείου ή κάρτες φωτογραφιών

Κάρτα
φωτογραφιών/ταχυδροµείου:
4 x 6 ίντσες

Κάρτα ευρετηρίου: 3 x 5 ίντσες

25 κάρτες

Φωτογραφικό/γυαλιστερό 8,5 x 11 ίντσες (216 x 279 χιλ.)

4 x 6 ίντσες (101,6 x 152,4 χιλ.)

25 φύλλα

Σιδερότυπα 8.5 x 11 ίντσες (216 x 279 χιλ.) 1 σιδερότυπο

∆ιαφάνειες 8,5 x 11 ίντσες (216 x 279 χιλ.) 50 διαφάνειες

Καλώδια

Ο εκτυπωτής χρησιµοποιεί καλώδιο ενιαίου σειριακού διαύλου (USB) (πωλείται ξεχωριστά).



Παράρτηµα

  Πολιτική τεχνικής υποστήριξης της Dell

  Επικοινωνία µε την Dell

  Πολιτική εγγυήσεων και επιστροφών

Πολιτική τεχνικής υποστήριξης της Dell

Η τεχνική υποστήριξη µε τη βοήθεια τεχνικών προϋποθέτει τη συνεργασία και συµµετοχή του πελάτη στη
διαδικασία αντιµετώπισης προβληµάτων και εξασφαλίζει την επαναφορά του λειτουργικού συστήµατος, του
λογισµικού εφαρµογών και των προγραµµάτων οδήγησης υλικού στις αρχικές παραµέτρους όπως είχαν
προκαθοριστεί από τη Dell κατά την αποστολή, καθώς και την επαλήθευση της σωστής λειτουργίας του
εκτυπωτή και κάθε υλικού που έχει εγκατασταθεί από τη Dell. Εκτός από την παροχή τεχνικής υποστήριξης
από τεχνικούς, υπάρχει και δυνατότητα παροχής online τεχνικής υποστήριξης από την αντίστοιχη υπηρεσία
της Dell. Επίσης, ενδέχεται να διατίθενται προς πώληση πρόσθετες επιλογές τεχνικής υποστήριξης.

Η Dell παρέχει περιορισµένη τεχνική υποστήριξη για τον εκτυπωτή, καθώς και για το λογισµικό και τα
περιφερειακά που ενδέχεται να έχει εγκαταστήσει. Η υποστήριξη για λογισµικό και περιφερειακά τρίτων, όπως
εκείνων που αγοράστηκαν ή/και εγκαταστάθηκαν µέσω του Software & Peripherals (DellWare), του
ReadyWare και του Custom Factory Integration (CFI/DellPlus), παρέχεται από τον αρχικό κατασκευαστή.

Επικοινωνία µε την Dell

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Dell στη διεύθυνση
support.dell.com. Επιλέξτε την περιοχή σας στη σελίδα WELCOME TO DELL SUPPORT και συµπληρώστε τις
απαιτούµενες λεπτοµέρειες για να αποκτήσετε πρόσβαση στα βοηθητικά εργαλεία και πληροφορίες.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά µε τη Dell στις παρακάτω διευθύνσεις:

Web

www.dell.com/

www.dell.com/ap/ (µόνο για χώρες της Ασίας/Ειρηνικού)

www.dell.com/jp/ (µόνο για την Ιαπωνία)

www.euro.dell.com (µόνο για την Ευρώπη)

www.dell.com/la/ (για χώρες της Λατινικής Αµερικής)



Ανώνυµο FTP

ftp.dell.com

Συνδεθείτε ως χρήστης: ανώνυµος και χρησιµοποιήστε τη διεύθυνση του email σας ως κωδικό
πρόσβασης.

Ηλεκτρονική υπηρεσία υποστήριξης

mobile_support@us.dell.com

support@us.dell.com

apsupport@dell.com (µόνο για χώρες Ασίας/Ειρηνικού)

support.jp.dell.com/jp/jp/tech/email/ (µόνο για την Ιαπωνία)

support.euro.dell.com (µόνο για την Ευρώπη)

Ηλεκτρονική υπηρεσία ενηµέρωσης

apmarketing@dell.com (µόνο για χώρες Ασίας/Ειρηνικού)

Πολιτική εγγυήσεων και επιστροφών

Η Dell Inc. (καλούµενη ως "Dell") κατασκευάζει τα προϊόντα υλικού από µέρη και εξαρτήµατα που είναι
καινούργια ή εφάµιλλα καινούργιων σύµφωνα µε τις πρακτικές που καθορίζονται από τα πρότυπα του κλάδου.
Για πληροφορίες σχετικά µε την εγγύηση που παρέχει η Dell για τον συγκεκριµένο εκτυπωτή, ανατρέξτε στο
Εγχειρίδιο χρήστη.



Licensing Notice

  BSD License and Warranty statements

  GNU License

The printer resident software contains:

Software developed and copyrighted by Dell and/or third parties.

Dell modified software licensed under the provisions of the GNU General Public License version 2 and
the GNU Lesser General Public License version 2.1.

Software licensed under the BSD license and warranty statements.

Software based in part on the work of the Independent JPEG Group.

The Dell modified GNU licensed software is free software; you can redistribute it to and/or modify it under
the terms of the licenses referenced above. These licenses do not provide you any rights to the Dell- or
third-party-copyrighted software in this printer.

Since the GNU licensed software that the Dell modifications are based upon is supplied explicitly without
warranty, use of the Dell modified version is similarly provided without warranty. See the warranty
disclaimers in the referenced licenses for additional details.

To obtain source code files for the Dell modified GNU licensed software, launch the Drivers and Utilities CD
that shipped with your printer and click Contact Dell, or refer to the “Contacting Dell” section of your
Owner's Manual.

BSD License and Warranty statements

Copyright (c) 1991 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that
the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.

1.

2.



Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

2.

The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.

3.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

GNU License

GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.

59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not
allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast,
the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to
make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free
Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other
Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can
apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are
designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this
service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the
software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask
you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute
copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the
recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source
code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives
you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.



Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is
no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its
recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not
reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that
redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program
proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use
or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder
saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to
any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative
work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or
with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without
limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you". Activities other than copying,
distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running
the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a
work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is
true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any
medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright
notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of
any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty
protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the
Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided
that you also meet all of these conditions:

a. You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the
date of any change.

b. You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived
from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the
terms of this License.

c. If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when
started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement
including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you
provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user
how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print
such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not
derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in
themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as
separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the
Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other
licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.



Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you;
rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on
the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work
based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under
the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or
executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

a. Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed
under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

b. Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no
more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the
corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium
customarily used for software interchange; or,

c. Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code.
(This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in
object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an
executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any
associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the
executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is
normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so
on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the
executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then
offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source
code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this
License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will
automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights,
from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full
compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants
you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by
law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based
on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for
copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically
receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms
and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted
herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not
limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise)
that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If
you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other
pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a
patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies
directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to



refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance
of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to
contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free
software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made
generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on
consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute
software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this
License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by
copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an
explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in
or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in
the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from
time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to
address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this
License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions
either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does
not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free
Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions
are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free
Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our
decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software
and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM,
TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE
COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF
ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY
AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU
ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY
COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS
PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING
BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY
YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN
IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs



If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way
to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source
file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright"
line and a pointer to where the full notice is found.

1 April 1989

Lexmark International, Inc.

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your
program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications
with the library. If this is what you want to do, use the GNU Library General Public License instead of this
License.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2.1, February 1999

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.

59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not
allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public
License, version 2, hence the version number 2.1.]

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast,
the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software-
-to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--
typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it
too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License
is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses
are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for
this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the
software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to
ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you
distribute copies of the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients
all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If
you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they
can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show
them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this
license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.



To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also,
if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is
not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might
be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure
that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from
a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be
consistent with the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This
license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different
from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking
those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the
two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public
License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser
General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom
than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an
advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary
General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special
circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a
certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed
to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free
libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the
Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of
people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free
programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the
GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the
user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program
using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the
difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains
code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by
the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser
General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with
application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these
terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law:
that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or



translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in
the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library,
complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface
definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside
its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program
is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library
in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that
uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in
any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate
copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the
absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty
protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the
Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided
that you also meet all of these conditions:

a. The modified work must itself be a software library.

b. You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the
date of any change.

c. You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of
this License.

d. If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application
program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must
make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table,
the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined
independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or
table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function
must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not
derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves,
then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works.
But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the
distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend
to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you;
rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on
the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work
based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under
the scope of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a



given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they
refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version
than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version
instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public
License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a
library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or
executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the
complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of
Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering
equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the
source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the
Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation,
is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of
the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The
executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object
code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this
is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library.
The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small
macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted,
regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of
the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under
the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they
are linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with
the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of
your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse
engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library
and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution
displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a
reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

a. Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library
including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2
above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work
that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then
relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who
changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the
application to use the modified definitions.)



b. Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1)
uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying
library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if
the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work
was made with.

c. Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the
materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this
distribution.

d. If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent
access to copy the above specified materials from the same place.

e. Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user
a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility
programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to
be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with
the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs,
unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do
not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and
the Library together in an executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library
together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library,
provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is
otherwise permitted, and provided that you do these two things:

a. Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any
other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.

b. Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library,
and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided
under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is
void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received
copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties
remain in full compliance.

9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants
you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by
law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based
on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for
copying, distributing or modifying the Library or works based on it.

10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically
receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to
these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the
rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason
(not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or
otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this
License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any
other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if



a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies
directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to
refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance
of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to
contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free
software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made
generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on
consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute
software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this
License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by
copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an
explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in
or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in
the body of this License.

13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public
License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in
detail to address new problems or concerns. Each version is given a distinguishing version number. If the
Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the
option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the
Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any
version ever published by the Free Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are
incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the
Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this.
Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free
software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO
THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE
COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF
ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY
AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME
THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY
COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS
PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU
OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF
SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Libraries



If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend
making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting
redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of
each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the
"copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

1 April 1990

Lexmark International, Inc.

That’s all there is to it!
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