
Οδηγός χρήσης του εκτυπωτή Dell Laser
1710/1710n
 

Κάντε κλικ στους δεσµούς στα αριστερά για πληροφορίες σχετικά µε τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία του
εκτυπωτή σας. Για πληροφορίες σχετικά µε άλλη τεκµηρίωση που περιλαµβάνεται µε τον εκτυπωτή σας,
ανατρέξτε στην ενότητα Εύρεση πληροφοριών.

Για να παραγγείλετε ανταλλακτικά κασετών τόνερ ή αναλώσιµα από την Dell:

Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο στην επιφάνεια εργασίας.1.

Επισκεφτείτε την τοποθεσία της Dell στο web, ή παραγγείλετε αναλώσιµα εκτυπωτή Dell τηλεφωνικά.2.

www.dell.com/supplies

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, συνιστάται να έχετε κοντά σας τον αριθµό της ετικέτας συντήρησης
του εκτυπωτή Dell.

Για βοήθεια σχετικά µε τον εντοπισµό του αριθµού της ετικέτας συντήρησης, ανατρέξτε στην ενότητα
Κωδικός άµεσης εξυπηρέτησης και ετικέτα συντήρησης.

Ενδείξεις σηµείωσης, προειδοποίησης και προσοχής

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ένδειξη ΣΗΜΕΙΩΣΗ  αναφέρεται σε σηµαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν για την
καλύτερη χρήση του εκτυπωτή.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Η ένδειξη ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ  αναφέρεται στην πιθανότητα βλάβης στο υλικό ή
απώλειας δεδοµένων και συνοδεύεται από πληροφορίες για τους τρόπους αποφυγής του προβλήµατος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ένδειξη ΠΡΟΣΟΧΗ αναφέρεται στην πιθανότητα ζηµιάς σε περιουσία,
τραυµατισµού ή θανάτου.

Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.
© 2005 Dell Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος.

Απαγορεύεται αυστηρά η αναπαραγωγή του παρόντος µε οποιονδήποτε τρόπο χωρίς τη γραπτή άδεια της Dell Inc.

Τα εµπορικά σήµατα που χρησιµοποιούνται στο παρόν κείµενο: η ονοµασία Dell, το λογότυπο DELL, και η ονοµασίαDell Toner
Management System αποτελούν εµπορικά σήµατα της Dell Inc. Οι ονοµασίεςMicrosoft και Windows αποτελούν κατατεθέντα
εµπορικά σήµατα της Microsoft Corporation.

Άλλα εµπορικά σήµατα και εµπορικές ονοµασίες ενδέχεται να χρησιµοποιούνται στο παρόν έγγραφο αναφερόµενα στις οντότητες
στις οποίες ανήκουν ή στα ονόµατα των προϊόντων τους. Η Dell Inc. αποποιείται οποιοδήποτε δικαίωµα ιδιοκτησίας εµπορικών
σηµάτων και εµπορικών ονοµασιών εκτός των δικών της.
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Εύρεση πληροφοριών
 

Τι αναζητείτε; Βρείτε το εδώ

Προγράµµατα
οδήγησης για τον
εκτυπωτή µου
Τον Οδηγό χρήσης

CD Drivers and Utilities (Προγράµµατα οδήγησης και βοηθητικά
προγράµµατα)

Αν αγοράσατε τον υπολογιστή και τον εκτυπωτή Dell µαζί, η τεκµηρίωση και
τα προγράµµατα οδήγησης για τον εκτυπωτή είναι ήδη εγκατεστηµένα στον
υπολογιστή σας. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το CD για την
απεγκατάσταση/εγκατάσταση ξανά των προγραµµάτων οδήγησης ή για να
αποκτήσετε πρόσβαση στην τεκµηρίωση.

Στο CD µπορεί να περιλαµβάνονται αρχεία µε τις πιο πρόσφατες πληροφορίες
σχετικά µε τεχνικές αλλαγές στον εκτυπωτή σας ή προηγµένο τεχνικό υλικό
αναφοράς για έµπειρους χρήστες ή τεχνικούς.

Τον τρόπο εγκατάστασης
του εκτυπωτή µου

Αφίσα Εγκατάσταση του εκτυπωτή

Πληροφορίες σχετικά
µε την ασφάλεια
Τον τρόπο
εγκατάστασης και
χρήσης του εκτυπωτή
µ ο υ
Πληροφορίες σχετικά
µε την εγγύηση

Εγχειρίδιο κατόχου

Τον κωδικό άµεσης
εξυπηρέτησης και τον
αριθµό ετικέτας συντήρησης

Κωδικός άµεσης εξυπηρέτησης και ετικέτα συντήρησης



Η ετικέτα αυτή βρίσκεται στο πίσω µέρος του εκτυπωτή σας.

Πληκτρολογήστε τον κωδικό άµεσης εξυπηρέτησης όταν επικοινωνείτε µε την
τεχνική υποστήριξη για να κατευθυνθεί η κλήση σας στο κατάλληλο τµήµα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο κωδικός άµεσης εξυπηρέτησης δεν είναι διαθέσιµος σε όλες τις
χώρες.

Τα πιο πρόσφατα
προγράµµατα
οδήγησης για τον
εκτυπωτή µου
Απαντήσεις σε
ερωτήσεις τεχνικής
εξυπηρέτησης και
υποστήριξης
Τεκµηρίωση για τον
εκτυπωτή µου

Τοποθεσία υποστήριξης στο Web της Dell — support.dell.com

Η τοποθεσία υποστήριξης στο web της Dell παρέχει διάφορα ηλεκτρονικά
εργαλεία, συµπεριλαµβανοµένων:

Λύσεις — Συµβουλές για την αντιµετώπιση προβληµάτων, άρθρα από
τεχνικούς και ηλεκτρονικά µαθήµατα
Αναβαθµίσεις — Πληροφορίες για την αναβάθµιση εξαρτηµάτων, όπως η
µ ν ή µ η
Εξυπηρέτηση πελατών — Πληροφορίες επικοινωνίας, κατάσταση
παραγγελιών, εγγύηση και πληροφορίες επισκευής
Λήψη προγραµµάτων από το web — Προγράµµατα οδήγησης
Αναφορά — Τεκµηρίωση του εκτυπωτή και προδιαγραφές του προϊόντος

Τον τρόπο χρήσης
των Windows XP
Τεκµηρίωση για τον
εκτυπωτή µου

Κέντρο βοήθειας και υποστήριξης των Windows XP

Επιλέξτε Start (Έναρξη) Help and Support (Βοήθεια και
υποστήριξη) .

1.

Πληκτρολογήστε µια λέξη ή φράση που περιγράφει 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.



Πληροφορίες για τον εκτυπωτή
 

  Παρουσίαση εκτυπωτή

  Χρήση κουµπιών πίνακα ελέγχου

  Εκτύπωση φύλλου διαµόρφωσης ρυθµίσεων εκτυπωτή

  Επιλογή σωστού καλωδίου

Παρουσίαση εκτυπωτή

1 Προαιρετική θήκη 550 φύλλων 5 Θήκη εξόδου

2 Θήκη 1 6 Πίνακας ελέγχου

3 Υποδοχή µη αυτόµατης τροφοδοσίας 7 Μπροστινό κάλυµµα

4 Οδηγός χαρτιού  

Χρήση κουµπιών πίνακα ελέγχου

Ο πίνακας ελέγχου διαθέτει πέντε λυχνίες και δύο κουµπιά.



Πατήστε και αφήστε το κουµπί Continue (Συνέχεια)  για να συνεχίσετε την εκτύπωση.

Πατήστε και αφήστε το κουµπί Continue (Συνέχεια)  δύο φορές γρήγορα για να προβληθεί ο
κωδικός σφάλµατος.

Πατήστε και αφήστε το κουµπί Cancel (Άκυρο)   για να ακυρώσετε την εργασία που εκτυπώνεται.

Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί Cancel (Άκυρο)   µέχρι να ανάψουν όλες οι λυχνίες για
την επαναφορά του εκτυπωτή.

Εκτύπωση φύλλου διαµόρφωσης ρυθµίσεων εκτυπωτή

Για να εκτυπώσετε το φύλλο διαµόρφωσης των ρυθµίσεων του εκτυπωτή:

Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.1.

Ανοίξτε την επάνω µπροστινή θύρα.2.

Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί Continue (Συνέχεια)  καθώς ενεργοποιείτε τον
εκτυπωτή.

3.

Όλες οι λυχνίες ανάβουν και σβήνουν η µία µετά την άλλη.

Αφήστε το κουµπί Continue (Συνέχεια)  .4.

Κλείστε την επάνω µπροστινή θύρα.5.



4.

5.

Εµφανίζεται η ακολουθία λυχνιών που αντιπροσωπεύει το αρχικό µενού.

Πατήστε και αφήστε το κουµπί Continue (Συνέχεια)  µέχρι οι λυχνίες να ανάψουν και να σβήσουν
η µία µετά την άλλη.

6.

Εκτυπώνεται ένα φύλλο διαµόρφωσης των ρυθµίσεων του εκτυπωτή.

Επιλογή σωστού καλωδίου

Το καλώδιο σύνδεσης του εκτυπωτή Dell Laser 1710 πρέπει να πληροί τις παρακάτω απαιτήσεις:

Σύνδεση Πιστοποίηση καλωδίου

USB USB 2.0

Παράλληλο IEEE-1284

10/100BaseT Ethernet CAT-5E



Προετοιµασία εκτυπωτή
 

  Εγκατάσταση του προαιρετικού συρταριού 550 φύλλων

  Εγκατάσταση µιας προαιρετικής κάρτας µνήµης

Εγκατάσταση του προαιρετικού συρταριού 550 φύλλων

Ο εκτυπωτής σας υποστηρίζει ένα προαιρετικό συρτάρι µε δυνατότητα τοποθέτησης έως 550 φύλλα χαρτιού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν πρόκειται να εγκαταστήσετε ένα συρτάρι 550 φύλλων αφού έχετε
εγκαταστήσει τον εκτυπωτή, απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και αποσυνδέστε το καλώδιο
ρεύµατος πριν συνεχίσετε.

Βγάλτε το συρτάρι 550 φύλλων από τη συσκευασία και αποµακρύνετε τυχόν υλικά συσκευασίας.1.

Τοποθετήστε το συρτάρι στη θέση που έχετε επιλέξει για τον εκτυπωτή σας.2.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν θα εγκαταστήσετε προαιρετική µνήµη, αφήστε χώρο στη δεξιά πλευρά του εκτυπωτή.

Ευθυγραµµίστε τις οπές του εκτυπωτή µε τις προεξοχές θέσης στο συρτάρι 550 φύλλων, και χαµηλώστε
τον εκτυπωτή στη θέση του.

3.



Καθορίστε τον τύπο και το µέγεθος του µέσου εκτύπωσης σε κάθε θήκη για την αποφυγή εµπλοκών.
Ανατρέξτε στην ενότητα ∆ιαµόρφωση των θηκών χαρτιού για περισσότερες πληροφορίες.

∆ιαµόρφωση των θηκών χαρτιού

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν διαµορφώσετε τις θήκες χαρτιού, πρέπει να εγκαταστήσετε τα προγράµµατα
οδήγησης του εκτυπωτή. Ανατρέξτε στην ενότητα Εγκατάσταση για τοπική εκτύπωση ή Εγκατάσταση
για εκτύπωση δικτύου.

Εκτυπωτής Dell Laser 1710/1710n

Εκκινήστε το Dell Local Printer Settings Utility (Βοηθητικό πρόγραµµα ρυθµίσεων τοπικού εκτυπωτή της
Dell) (Start (Έναρξη) Programs (Προγράµµατα) Dell Printers (Εκτυπωτές Dell) Dell Laser
Printer 1710 (Εκτυπωτής Dell Laser 1710) Dell Local Printer Settings Utility (Βοηθητικό
πρόγραµµα ρυθµίσεων τοπικού εκτυπωτή της Dell) ).

1.

Επιλέξτε τον εκτυπωτή σας Dell Laser 1710.2.

Επιλέξτε OK.3.

Στην αριστερή στήλη, επιλέξτε Paper (Χαρτί).4.

Στη δεξιά στήλη, µεταβείτε στην ενότητα Tray 1 (Θήκη 1). Καθορίστε το µέγεθος και τον τύπο του
µέσου εκτύπωσης που έχετε τοποθετήσει στη θήκη 1.

5.

Στη δεξιά στήλη, µεταβείτε στην ενότητα Tray 2 (Θήκη 2). Καθορίστε το µέγεθος και τον τύπο του
µέσου εκτύπωσης που έχετε τοποθετήσει στη θήκη 2.

6.

Στη γραµµή Menu (Μενού), επιλέξτε Actions (Ενέργειες) Apply Settings (Εφαρµογή ρυθµίσεων) .7.

Κλείστε το βοηθητικό πρόγραµµα.8.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν αλλάξετε το µέγεθος ή τον τύπο µέσου εκτύπωσης που έχει τοποθετηθεί σε
οποιαδήποτε θήκη, χρησιµοποιήστε το Local Printer Settings Utility (Βοηθητικό πρόγραµµα ρυθµίσεων
τοπικού εκτυπωτή) για να διαµορφώσετε ξανά τη θήκη.

Για να ενηµερώσετε τις επιλογές εκτυπωτή, ακολουθήστε τις οδηγίες στον πίνακα.9.



9.

Windows
XP

Επιλέξτε Start (Έναρξη) Control Panel (Πίνακας ελέγχου) Printers and Other
Hardware (Εκτυπωτές και άλλο υλικό) Printers and Faxes (Εκτυπωτές και
φαξ) .

1.

Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο εκτυπωτή Dell Laser 1710.2.
Επιλέξτε Properties (Ιδιότητες)Installed Options (Εγκατεστηµένα πρόσθετα
στοιχεία) Ask Printer (Ερώτηση εκτυπωτή).

3.

Επιλέξτε OK OK. Κλείστε το φάκελο Printers (Εκτυπωτές).4.

Windows
2000
Windows
NT 4.0

Επιλέξτε Start (Έναρξη) Settings (Ρυθµίσεις) Printers (Εκτυπωτές).1.
Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο εκτυπωτή Dell Laser 1710.2.
Επιλέξτε Properties (Ιδιότητες)Installed Options (Εγκατεστηµένα πρόσθετα
στοιχεία) (ή Options (Επιλογές)) Ask Printer (Ερώτηση εκτυπωτή) (ή Update
Now (Ενηµέρωση τώρα) ).

3.

Επιλέξτε OK OK. Κλείστε το φάκελο Printers (Εκτυπωτές).4.

Windows
Me
Windows
98 SE

Επιλέξτε Start (Έναρξη) Settings (Ρυθµίσεις) Printers (Εκτυπωτές).1.
Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο εκτυπωτή Dell Laser 1710.2.
Επιλέξτε Properties (Ιδιότητες)Device (Συσκευή) (ή Features
(Λειτουργίες)) Update (Ενηµέρωση)  (ή Update Now (Ενηµέρωση τώρα) ).

3.

Επιλέξτε OK OK. Κλείστε το φάκελο Printers (Εκτυπωτές).4.

Αν δεν είναι διαθέσιµες οι επιλογές Update (Ενηµέρωση)  ή Ask Printer (Ερώτηση εκτυπωτή),
ακολουθήστε τα εξής βήµατα:

   α.    Στη λίστα Available Options (∆ιαθέσιµα πρόσθετα στοιχεία), επιλέξτε 550-sheet tray (θήκη
550 φύλλων) .

   β.    Επιλέξτε Add (Προσθήκη) .

   γ.    Επιλέξτε OK, και κλείστε το φάκελο Printers (Εκτυπωτές).

Αν δεν είναι διαθέσιµες οι επιλογές Update Now (Ενηµέρωση τώρα) ή Ask Printer (Ερώτηση
εκτυπωτή), ακολουθήστε τα εξής βήµατα:

   α.    Στη λίστα Options (Πρόσθετα στοιχεία) βρείτε τη θήκη 550 φύλλων.

   β.    Αλλάξτε τη ρύθµιση από Not Installed (Μη εγκατεστηµένο) σε Installed (Εγκατεστηµένο).

   γ.    Επιλέξτε OK, και κλείστε το φάκελο Printers (Εκτυπωτές).

Εκτυπωτής Dell Laser 1710n

Η ρύθµιση του µεγέθους και του τύπου χαρτιού για τον εκτυπωτή 1710n γίνεται µέσω του Dell Printer
Configuration Web Tool (Εργαλείο Web για τη διαµόρφωση του εκτυπωτή Dell).

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να αλλάξετε το µέγεθος και τον τύπο χαρτιού στον εκτυπωτή 1710n.

Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή δικτύου στο πρόγραµµα περιήγησης στο Web .1.

2.



1.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν δεν γνωρίζετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή σας, εκτυπώστε µια σελίδα εγκατάστασης
δικτύου, που αναφέρει τη διεύθυνση IP. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα
Εκτύπωση και έλεγχος της σελίδας εγκατάστασης δικτύου.

Όταν εµφανιστεί η σελίδα Printer Status (Κατάσταση εκτυπωτή), επιλέξτε Printer Settings (Ρυθµίσεις
εκτυπωτή) στην αριστερή στήλη.

2.

Επιλέξτε Paper Menu (Μενού χαρτιού)  από τη σελίδα Printer Settings (Ρυθµίσεις εκτυπωτή).3.

Επιλέξτε PAPER SIZE (Μέγεθος χαρτιού) .4.

Επιλέξτε το µέγεθος χαρτιού που βρίσκεται σε κάθε θήκη.5.

Επιλέξτε Submit (Υποβολή) .6.

Επιλέξτε Printer Settings (Ρυθµίσεις εκτυπωτή) στην αριστερή στήλη.7.

Επιλέξτε Paper Menu (Μενού χαρτιού)  από τη σελίδα Printer Settings (Ρυθµίσεις εκτυπωτή).8.

Επιλέξτε PAPER TYPE (Τύπος χαρτιού).9.

Επιλέξτε τον τύπο χαρτιού που βρίσκεται σε κάθε θήκη.10.

Επιλέξτε Submit (Υποβολή) .11.

Εγκατάσταση µιας προαιρετικής κάρτας µνήµης

Η πλακέτα του συστήµατος έχει µια υποδοχή για µια προαιρετική κάρτα µνήµης. Ο εκτυπωτής υποστηρίζει έως
128MB (συνολικά 160MB για εκτυπωτή δικτύου και 144MB για εκτυπωτή που δεν είναι συνδεδεµένος σε
δίκτυο).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν πρόκειται να εγκαταστήσετε µια κάρτα µνήµης αφού έχετε εγκαταστήσει τον
εκτυπωτή, απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύµατος πριν
συνεχίσετε.

Ανοίξτε το µπροστινό κάλυµµα πατώντας το κουµπί στην αριστερή πλευρά του εκτυπωτή και
χαµηλώνοντας το κάλυµµα.

1.



1.

Ανοίξτε την πίσω έξοδο.2.

Ανοίξτε το πλαϊνό κάλυµµα πατώντας τα δύο άγκιστρα στην µπροστινή δεξιά πλευρά του µηχανήµατος
και στρέφοντας το κάλυµµα προς τα πίσω.

3.



3.

Σπρώξτε τις ασφάλειες στα δύο άκρα της υποδοχής της µνήµης για να τις ανοίξετε.4.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι επιλογές µνήµης που έχουν σχεδιαστεί για άλλους εκτυπωτές µπορεί να µη λειτουργούν
µε τον εκτυπωτή σας.

Βγάλτε την κάρτα µνήµης από τη συσκευασία.5.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Οι κάρτες µνήµης µπορούν να υποστούν εύκολα βλάβη από το στατικό
ηλεκτρισµό. Ακουµπήστε κάτι µεταλλικό, όπως το πλαίσιο του εκτυπωτή, πριν ακουµπήσετε την κάρτα
µ ν ή µ η ς .

Αποφύγετε να ακουµπήσετε τα σηµεία σύνδεσης κατά µήκος της άκρης της κάρτας.

Ευθυγραµµίστε τις εγκοπές στο κάτω µέρος της κάρτας µε τις εγκοπές της υποδοχής.6.



6.

Σπρώξτε την κάρτα µνήµης γερά µέσα στην υποδοχή µέχρι οι ασφάλειες στα δύο άκρα της υποδοχής ν α
ασφαλίσουν.

7.

Μπορεί να χρειαστεί να ασκήσετε πίεση για να τοποθετηθεί σωστά η κάρτα.

Βεβαιωθείτε ότι κάθε ασφάλεια έχει περάσει πάνω από την εγκοπή στα άκρα της κάρτας.8.

Κλείστε το πλαϊνό κάλυµµα.9.

Κλείστε την πίσω έξοδο.10.

Κλείστε το µπροστινό κάλυµµα.11.

Για να ενηµερώσετε τις επιλογές εκτυπωτή, ακολουθήστε τις εξής οδηγίες:

α. Για τα Windows XP, επιλέξτε Start (Έναρξη) Control Panel (Πίνακας ελέγχου) Printers
and Other Hardware (Εκτυπωτές και άλλο υλικό)Printers and Faxes (Εκτυπωτές και
φαξ) .

  Για όλα τα άλλα, επιλέξτε Start (Έναρξη) Settings (Ρυθµίσεις) Printers (Εκτυπωτές).
β. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο εκτυπωτή Dell Laser 1710 και επιλέξτε Properties (Ιδιότητες).

γ. Στην καρτέλα Install Options (Εγκατεστηµένα πρόσθετα στοιχεία), αυξήστε τη µνήµη στο
πλαίσιο Printer Memory (MB) (Μνήµη εκτυπωτή) .

δ. Επιλέξτε OK.

12.



Τοποθέτηση χαρτιού
 

  Τοποθέτηση των θηκών 250 φύλλων και 550 φύλλων

  Τοποθέτηση του µη αυτόµατου τροφοδότη

  Χρήση της πίσω εξόδου

Τοποθέτηση των θηκών 250 φύλλων και 550 φύλλων

Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να τοποθετήσετε χαρτί στη θήκη 250 φύλλων και στη θήκη 550 φύλλων.

Αφαιρέστε τη θήκη.1.

Ετοιµάστε µια δεσµίδα χαρτιού και κάµψτε την ή ξεφυλλίστε την. Ισιώστε τα άκρα σε µια επίπεδη
επιφάνεια.

2.

Τοποθετήστε το χαρτί στη θήκη µε την πλευρά εκτύπωσης στραµµένη προς τα κάτω.3.

Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί είναι κάτω από τη γραµµή µέγιστης πλήρωσης στους πλαϊνούς οδηγούς. Αν

4.



3.

τοποθετήσετε µεγαλύτερη ποσότητα χαρτιού µπορεί να προκληθούν εµπλοκές.

Σύρετε τους δύο πλαϊνούς οδηγούς και τον πίσω οδηγό µέχρι να εφάπτονται στη δεσµίδα χαρτιού.4.

Αν τοποθετείτε χαρτί µεγέθους legal ή folio, πιέστε προς τα κάτω την ασφάλεια στο πίσω µέρος της
θήκης και επεκτείνετε τη θήκη µέχρι το εξάρτηµα προέκτασης να ασφαλίσει στη θέση του.

Τοποθετήστε τη θήκη.5.



5.

Προεκτείνετε το στήριγµα χαρτιού στη θήκη εξόδου.6.

Τοποθέτηση του µη αυτόµατου τροφοδότη

Ο µη αυτόµατος τροφοδότης βρίσκεται στην µπροστινή πλευρά του εκτυπωτή και µπορεί να τροφοδοτεί µόνο
ένα φύλλο µέσου εκτύπωσης τη φορά. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το µη αυτόµατο τροφοδότη για να
εκτυπώσετε γρήγορα σε τύπους ή µεγέθη χαρτιού που δεν είναι τοποθετηµένα στη θήκη χαρτιού τη δεδοµένη
στιγµή.

Για να τοποθετήσετε χαρτί στον µη αυτόµατο τροφοδότη:

Τοποθετήστε ένα φύλλο του επιλεγµένου µέσου εκτύπωσης, µε την πλευρά εκτύπωσης στραµµένη προς
τα επάνω, στο κέντρο του µη αυτόµατου τροφοδότη, αλλά µόνο µέχρι το σηµείο που το µπροστινό άκρο

1.

2.



του χαρτιού έρχεται σε επαφή µε τους οδηγούς χαρτιού. ∆ιαφορετικά, ο εκτυπωτής θα "πιάσει" το µέσο
εκτύπωσης πολύ νωρίς και πιθανώς θα βγει λοξή η εργασία εκτύπωσης.

1.

Ρυθµίστε τους οδηγούς χαρτιού στο πλάτος του µέσου εκτύπωσης.2.

Κρατήστε και τις δύο πλευρές του µέσου εκτύπωσης κοντά στον µη αυτόµατο τροφοδότη και σπρώξτε το
στον εκτυπωτή µέχρι να "πιάσει".

3.

Υπάρχει µια µικρή παύση µεταξύ της στιγµής που ο εκτυπωτής "πιάνει" το µέσο εκτύπωσης και της
στιγµής που εισέρχεται µέσα στον εκτυπωτή.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Μην πιέσετε το µέσο εκτύπωσης στον τροφοδότη. Αν πιέσετε το µέσο εκτύπωσης
µπορεί να προκληθεί εµπλοκή.

Τοποθετήστε τους φακέλους µε την πλευρά του πτερυγίου στραµµένη προς τα κάτω και µε την περιοχή
επικόλλησης γραµµατοσήµου στην επάνω δεξιά γωνία.

Κρατάτε τις διαφάνειες από τα άκρα και αποφύγετε να ακουµπήσετε την πλευρά εκτύπωσης. Η
λιπαρότητα από τα δάκτυλά σας µπορεί να επηρεάσει την ποιότητα εκτύπωσης.

Τοποθετήστε τα επιστολόχαρτα στραµµένα προς τα επάνω, µε το επάνω µέρος του φύλλου πρώτο.

Αν αντιµετωπίσετε προβλήµατα µε την τροφοδοσία του χαρτιού, στρέψτε το χαρτί από την άλλη πλευρά.

Χρήση της πίσω εξόδου

Η πίσω έξοδος µονού φύλλου παρέχει µια ευθεία διαδροµή χαρτιού για τη µείωση της κύρτωσης και της
παρουσίασης τυχόν εµπλοκών. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιµο για ειδικά µέσα εκτύπωσης, όπως διαφάνειες,
φακέλους, ετικέτες, κάρτες ή κάρτες ευρετηρίου.

Για να χρησιµοποιήσετε την πίσω έξοδο, ανοίξτε τη θύρα της πίσω εξόδου. Όταν είναι ανοιχτή η θύρα της



πίσω εξόδου, όλα τα µέσα εκτύπωσης εξέρχονται από την πίσω έξοδο. Όταν είναι κλειστή, όλα τα µέσα
εκτύπωσης αποστέλλονται στη θήκη εξόδου στο πάνω µέρος του εκτυπωτή.



Εγκατάσταση για τοπική εκτύπωση
 

Ο τοπικός εκτυπωτής είναι ένας εκτυπωτής που είναι συνδεδεµένος σε έναν υπολογιστή µέσω ενός καλωδίου
USB ή ενός παράλληλου καλωδίου. Αν ο εκτυπωτής σας είναι συνδεδεµένος σε δίκτυο αντί για τον υπολογιστή
σας, ανατρέξτε στην ενότητα Εγκατάσταση για εκτύπωση µέσω δικτύου.

Το πρόγραµµα οδήγησης εκτυπωτή είναι το λογισµικό που επιτρέπει στον υπολογιστή σας να επικοινωνεί µε
τον εκτυπωτή σας.

Αν αγοράσατε ταυτόχρονα υπολογιστή και εκτυπωτή Dell, τα προγράµµατα οδήγησης του εκτυπωτή και τα
βοηθητικά προγράµµατα που περιγράφονται στην ενότητα Επισκόπηση λογισµικού εγκαθίστανται
αυτόµατα—µπορείτε να αρχίσετε να εκτυπώνετε!

Αν αγοράσατε τον εκτυπωτή και τον υπολογιστή Dell ξεχωριστά, χρησιµοποιήστε το CD Drivers and Utilities
(Προγράµµατα οδήγησης και βοηθητικά προγράµµατα) για να εγκαταστήσετε όλες τις λειτουργίες που
περιγράφονται στην ενότητα Επισκόπηση λογισµικού. Χρησιµοποιήστε τον παρακάτω πίνακα για να βρείτε τις
οδηγίες που χρειάζεστε για το λειτουργικό σας σύστηµα.

Λειτουργικό σύστηµα υπολογιστή

Χρήση των Windows XP Professional x64 µε καλώδιο USB ή παράλληλο καλώδιο

Χρήση των Windows XP µε καλώδιο USB ή παράλληλο καλώδιο

Χρήση των Windows 2000 µε καλώδιο USB ή παράλληλο καλώδιο

Χρήση των Windows NT µε παράλληλο καλώδιο

Χρήση των Windows Me µε καλώδιο USB ή παράλληλο καλώδιο

Χρήση των Windows 98 SE µε καλώδιο USB ή παράλληλο καλώδιο

Χρήση του Macintosh OS 9.2 και OS 10.2

Πρέπει να ολοκληρώσετε πρώτα την Τοποθέτηση και Άµεση Λειτουργία της Microsoft για να εγκαταστήσετε το
προσαρµοσµένο πρόγραµµα οδήγησης από το CD µε τα προγράµµατα οδήγησης.

Για τους χρήστες Linux, ανατρέξτε στην τεκµηρίωση που περιλαµβάνεται στο CD Drivers and Utilities
(Προγράµµατα οδήγησης και βοηθητικά προγράµµατα)  για οδηγίες εγκατάστασης. Για να µεταβείτε στην
τεκµηρίωση, περιηγηθείτε στο φάκελο unix\docs στο CD.

Χρήση των Windows XP Professional x64 µε καλώδιο
USB ή παράλληλο καλώδιο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τα Windows XP Professional x64 πρέπει να έχετε δικαιώµατα διαχειριστή για να
εγκαταστήσετε τα προγράµµατα οδήγησης εκτυπωτή στον υπολογιστή σας.

1.



Όταν συνδέσατε το καλώδιο και θέσατε τον εκτυπωτή σε λειτουργία, το µήνυµα Found New Hardware
Wizard (Οδηγός εντοπισµού νέου υλικού)  εµφανίστηκε στην οθόνη του υπολογιστή.

Τοποθετήστε το CD Drivers and Utilities (Προγράµµατα οδήγησης και βοηθητικά προγράµµατα) στ ο ν
υπολογιστή σας.

1.

Ο Οδηγός αναζητεί αυτόµατα το κατάλληλο πρόγραµµα οδήγησης.

Μετακινηθείτε στη λίστα οδηγών µέχρι να δείτε επιλεγµένο το αρχείο
D:\Drivers\Print\x64\dkaayb40.inf στη στήλη Location (Θέση). Αντί για D:\ θα δείτε το γράµµα
της µονάδας του CD-ROM.

2.

Κάντε κλικ στο κουµπί Next (Επόµενο) .3.

Ο οδηγός αντιγράφει όλα τα απαραίτητα αρχεία και εγκαθιστά τα προγράµµατα οδήγησης εκτυπωτή.

Επιλέξτε Finish (Τέλος) όταν εγκατασταθεί το λογισµικό.4.

Το CD Drivers and Utilities (Προγράµµατα οδήγησης και βοηθητικά προγράµµατα) πρέπει να ξεκινήσει
αυτόµατα την εγκατάσταση λογισµικού.

5.

Αν το CD δεν εκκινήσει αυτόµατα, επιλέξτε Start (Έναρξη) Run (Εκτέλεση), πληκτρολογήστε
D:\setup.exe (όπου D είναι το γράµµα της µονάδας δίσκου CD), και κάντε κλικ στο OK.

Όταν εµφανιστεί η οθόνη του CD Drivers and Utilities (Προγράµµατα οδήγησης και βοηθητικά
προγράµµατα) επιλέξτε Personal Installation - Install the printer for use on this computer only
(Προσωπική εγκατάσταση - Εγκατάσταση του εκτυπωτή για χρήση µόνο σε αυτόν τον
υπολογιστή) για να εγκαταστήσετε το πρόσθετο λογισµικό για τον εκτυπωτή σας.

6.

Επιλέξτε τον εκτυπωτή σας από το αναπτυσσόµενο πλαίσιο.7.

Επιλέξτε Typical Installation (recommended) [Τυπική εγκατάσταση (προτεινόµενη)], και
πατήστε Install (Εγκατάσταση).

8.

Όταν εγκατασταθούν τα αρχεία στον υπολογιστή σας, εµφανίζεται η οθόνη Congratulations
(Συγχαρητήρια).

Κάντε κλικ στο Print a Test Page (Εκτύπωση δοκιµαστικής σελίδας) για να επαληθεύσετε την
εγκατάσταση του εκτυπωτή.

9.

Πατήστε Finish (Τέλος) για να κλείσετε την οθόνη όταν εκτυπωθεί επιτυχώς η δοκιµαστική σελίδα.10.

Χρήση των Windows XP µε καλώδιο USB ή παράλληλο
καλώδιο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τα Windows XP Professional πρέπει να έχετε δικαιώµατα διαχειριστή για να
εγκαταστήσετε τα προγράµµατα οδήγησης εκτυπωτή στον υπολογιστή σας.

Όταν συνδέσατε το καλώδιο και θέσατε τον εκτυπωτή σε λειτουργία, το µήνυµα Found New Hardware

1.



Wizard (Οδηγός εντοπισµού νέου υλικού)  εµφανίστηκε στην οθόνη του υπολογιστή.

Τοποθετήστε το CD Drivers and Utilities (Προγράµµατα οδήγησης και βοηθητικά προγράµµατα) στ ο ν
υπολογιστή σας.

1.

Ο Οδηγός αναζητεί αυτόµατα το κατάλληλο πρόγραµµα οδήγησης.

Μετακινηθείτε στη λίστα οδηγών µέχρι να δείτε επιλεγµένο το αρχείο
D:\Drivers\Print\Win_2kXP\dkaay2da.inf στη στήλη Location (Θέση). Αντί για D:\ θα δείτε το
γράµµα της µονάδας του CD-ROM.

2.

Κάντε κλικ στο κουµπί Next (Επόµενο) .3.

Ο οδηγός αντιγράφει όλα τα απαραίτητα αρχεία και εγκαθιστά τα προγράµµατα οδήγησης εκτυπωτή.

Επιλέξτε Finish (Τέλος) όταν εγκατασταθεί το λογισµικό.4.

Το CD Drivers and Utilities (Προγράµµατα οδήγησης και βοηθητικά προγράµµατα) πρέπει να ξεκινήσει
αυτόµατα την εγκατάσταση λογισµικού.

5.

Αν το CD δεν εκκινήσει αυτόµατα, επιλέξτε Start (Έναρξη) Run (Εκτέλεση), πληκτρολογήστε
D:\setup.exe (όπου D είναι το γράµµα της µονάδας δίσκου CD), και κάντε κλικ στο OK.

Όταν εµφανιστεί η οθόνη του CD Drivers and Utilities (Προγράµµατα οδήγησης και βοηθητικά
προγράµµατα) επιλέξτε Personal Installation - Install the printer for use on this computer only
(Προσωπική εγκατάσταση - Εγκατάσταση του εκτυπωτή για χρήση µόνο σε αυτόν τον
υπολογιστή) για να εγκαταστήσετε το πρόσθετο λογισµικό για τον εκτυπωτή σας.

6.

Επιλέξτε τον εκτυπωτή σας από το αναπτυσσόµενο πλαίσιο.7.

Επιλέξτε Typical Installation (recommended) [Τυπική εγκατάσταση (προτεινόµενη)], και
πατήστε Install (Εγκατάσταση).

8.

Όταν εγκατασταθούν τα αρχεία στον υπολογιστή σας, εµφανίζεται η οθόνη Congratulations
(Συγχαρητήρια).

Κάντε κλικ στο Print a Test Page (Εκτύπωση δοκιµαστικής σελίδας) για να επαληθεύσετε την
εγκατάσταση του εκτυπωτή.

9.

Πατήστε Finish (Τέλος) για να κλείσετε την οθόνη όταν εκτυπωθεί επιτυχώς η δοκιµαστική σελίδα.10.

Χρήση των Windows 2003 Server µε καλώδιο USB ή
παράλληλο καλώδιο

Όταν συνδέσατε το καλώδιο και θέσατε τον εκτυπωτή σε λειτουργία, το µήνυµα Found New Hardware
Wizard (Οδηγός εντοπισµού νέου υλικού)  εµφανίστηκε στην οθόνη του υπολογιστή.

Τοποθετήστε το CD Drivers and Utilities (Προγράµµατα οδήγησης και βοηθητικά προγράµµατα) στ ο ν
υπολογιστή σας.

1.



1.

Ο Οδηγός αναζητεί αυτόµατα το κατάλληλο πρόγραµµα οδήγησης.

Μετακινηθείτε στη λίστα οδηγών µέχρι να δείτε επιλεγµένο το αρχείο
D:\Drivers\Print\Win_2kXP\dkaay2da.inf στη στήλη Location (Θέση). Αντί για D:\ θα δείτε το
γράµµα της µονάδας του CD-ROM.

2.

Κάντε κλικ στο κουµπί Next (Επόµενο) .3.

Ο οδηγός αντιγράφει όλα τα απαραίτητα αρχεία και εγκαθιστά τα προγράµµατα οδήγησης εκτυπωτή.

Επιλέξτε Finish (Τέλος) όταν εγκατασταθεί το λογισµικό.4.

Το CD Drivers and Utilities (Προγράµµατα οδήγησης και βοηθητικά προγράµµατα) πρέπει να ξεκινήσει
αυτόµατα την εγκατάσταση λογισµικού.

5.

Αν το CD δεν εκκινήσει αυτόµατα, επιλέξτε Start (Έναρξη) Run (Εκτέλεση), πληκτρολογήστε
D:\setup.exe (όπου D είναι το γράµµα της µονάδας δίσκου CD), και κάντε κλικ στο OK. Όταν
εµφανιστεί η οθόνη File Download (Λήψη αρχείου), πατήστε Open (Άνοιγµα) .

Όταν εµφανιστεί η οθόνη του CD Drivers and Utilities (Προγράµµατα οδήγησης και βοηθητικά
προγράµµατα) επιλέξτε Personal Installation - Install the printer for use on this computer only
(Προσωπική εγκατάσταση - Εγκατάσταση του εκτυπωτή για χρήση µόνο σε αυτόν τον
υπολογιστή) για να εγκαταστήσετε το πρόσθετο λογισµικό για τον εκτυπωτή σας.

6.

Επιλέξτε τον εκτυπωτή σας από το αναπτυσσόµενο πλαίσιο.7.

Επιλέξτε Typical Installation (recommended) [Τυπική εγκατάσταση (προτεινόµενη)], και
πατήστε Install (Εγκατάσταση).

8.

Όταν εγκατασταθούν τα αρχεία στον υπολογιστή σας, εµφανίζεται η οθόνη Congratulations
(Συγχαρητήρια).

Κάντε κλικ στο Print a Test Page (Εκτύπωση δοκιµαστικής σελίδας) για να επαληθεύσετε την
εγκατάσταση του εκτυπωτή.

9.

Πατήστε Finish (Τέλος) για να κλείσετε την οθόνη όταν εκτυπωθεί επιτυχώς η δοκιµαστική σελίδα.10.

Χρήση των Windows 2000 µε καλώδιο USB ή παράλληλο
καλώδιο

Όταν συνδέσατε το καλώδιο και θέσατε τον εκτυπωτή σε λειτουργία, το µήνυµα Found New Hardware
Wizard (Οδηγός εντοπισµού νέου υλικού)  εµφανίστηκε στην οθόνη του υπολογιστή.

Τοποθετήστε το CD Drivers and Utilities (Προγράµµατα οδήγησης και βοηθητικά προγράµµατα), και
κάντε κλικ στο κουµπί Next (Επόµενο) .

1.

Επιλέξτε Search for a suitable driver (Αναζήτηση κατάλληλου προγράµµατος οδήγησης) , και
κάντε κλικ στο κουµπί Next (Επόµενο) .

2.

3.



2.

Επιλέξτε Specify a location only (Καθορισµός µόνο της θέσης) , και κάντε κλικ στο κουµπί Next
(Επόµενο) .

3.

Μεταβείτε στη θέση του προγράµµατος οδήγησης εκτυπωτή στο CD Drivers and Utilities (Προγράµµατα
οδήγησης και βοηθητικά προγράµµατα).

4.

D:\Drivers\Print\Win_2kXP\

Αντικαταστήστε το D:\ µε το γράµµα της µονάδας του CD-ROM (για παράδειγµα, πληκτρολογήστε D:\
όπου D είναι το γράµµα της µονάδας δίσκου CD).

Επιλέξτε Open (Άνοιγµα) , και πατήστε OK.5.

Κάντε κλικ στο κουµπί Next (Επόµενο)  για να εγκαταστήσετε το πρόγραµµα οδήγησης που
προβάλλεται.

6.

D:\Drivers\Print\Win_2kXP\dkaay2da.inf

Επιλέξτε Finish (Τέλος) όταν εγκατασταθεί το λογισµικό.7.

Το CD Drivers and Utilities (Προγράµµατα οδήγησης και βοηθητικά προγράµµατα) πρέπει να ξεκινήσει
αυτόµατα την εγκατάσταση λογισµικού.

8.

Αν το CD δεν εκκινήσει αυτόµατα, επιλέξτε Start (Έναρξη) Run (Εκτέλεση), πληκτρολογήστε
D:\setup.exe (όπου D είναι το γράµµα της µονάδας δίσκου CD), και κάντε κλικ στο OK.

Όταν εµφανιστεί η οθόνη του CD Drivers and Utilities (Προγράµµατα οδήγησης και βοηθητικά
προγράµµατα) επιλέξτε Personal Installation - Install the printer for use on this computer only
(Προσωπική εγκατάσταση - Εγκατάσταση του εκτυπωτή για χρήση µόνο σε αυτόν τον
υπολογιστή) για να εγκαταστήσετε το πρόσθετο λογισµικό για τον εκτυπωτή σας.

9.

Επιλέξτε τον εκτυπωτή σας από το αναπτυσσόµενο πλαίσιο.10.

Επιλέξτε Typical Installation (recommended) [Τυπική εγκατάσταση (προτεινόµενη)], και
πατήστε Install (Εγκατάσταση).

11.

Όταν εγκατασταθούν τα αρχεία στον υπολογιστή σας, εµφανίζεται η οθόνη Congratulations
(Συγχαρητήρια).

Κάντε κλικ στο Print a Test Page (Εκτύπωση δοκιµαστικής σελίδας) για να επαληθεύσετε την
εγκατάσταση του εκτυπωτή.

12.

Πατήστε Finish (Τέλος) για να κλείσετε την οθόνη όταν εκτυπωθεί επιτυχώς η δοκιµαστική σελίδα.13.

Χρήση των Windows NT µε παράλληλο καλώδιο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να έχετε δικαιώµατα διαχειριστή για να εγκαταστήσετε τα προγράµµατα οδήγησης
εκτυπωτή στον υπολογιστή σας.

1.

2.



Τοποθετήστε το CD Drivers and Utilities (Προγράµµατα οδήγησης και βοηθητικά προγράµµατα).1.

Όταν εµφανιστεί η οθόνη του CD Drivers and Utilities (Προγράµµατα οδήγησης και βοηθητικά
προγράµµατα) επιλέξτε Personal Installation - Install the printer for use on this computer only
(Προσωπική εγκατάσταση - Εγκατάσταση του εκτυπωτή για χρήση µόνο σε αυτόν τον
υπολογιστή) για να εγκαταστήσετε το πρόσθετο λογισµικό για τον εκτυπωτή σας.

2.

Επιλέξτε τον εκτυπωτή σας από το αναπτυσσόµενο πλαίσιο.3.

Επιλέξτε Typical Installation (recommended) [Τυπική εγκατάσταση (προτεινόµενη)], και
πατήστε Install (Εγκατάσταση).

4.

Όταν εγκατασταθούν τα αρχεία στον υπολογιστή σας, εµφανίζεται η οθόνη Congratulations
(Συγχαρητήρια).

Πατήστε Finish (Τέλος) για να κλείσετε την οθόνη του CD Drivers and Utilities (Προγράµµατα
οδήγησης και βοηθητικά προγράµµατα).

5.

Χρήση των Windows Me µε καλώδιο USB ή παράλληλο
καλώδιο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανάλογα µε το λογισµικό και τους εκτυπωτές που είναι ήδη εγκατεστηµένοι στον
υπολογιστή σας, οι οθόνες που εµφανίζονται µπορεί να διαφέρουν από αυτές στις οδηγίες.

Αν πρόκειται να συνδέσετε τον εκτυπωτή χρησιµοποιώντας καλώδιο USB, πρέπει να εγκαταστήσετε ένα
πρόγραµµα οδήγησης θύρας USB και ένα προσαρµοσµένο πρόγραµµα οδήγησης εκτυπωτή.

Όταν συνδέσατε το καλώδιο και θέσατε τον εκτυπωτή και τον υπολογιστή σε λειτουργία, το µήνυµα Add New
Hardware Wizard (Οδηγός προσθήκης νέου υλικού)  εµφανίστηκε στην οθόνη του υπολογιστή.

Τοποθετήστε το CD Drivers and Utilities (Προγράµµατα οδήγησης και βοηθητικά προγράµµατα).1.

Αν χρησιµοποιείτε καλώδιο USB, ο οδηγός αναζητεί αυτόµατα το πρόγραµµα οδήγησης USB στο CD και
το εγκαθιστά.

Αν χρησιµοποιείτε παράλληλο καλώδιο, προχωρήστε στο βήµα 3.

Αφού βρεθεί το πρόγραµµα οδήγησης θύρας USB, πατήστε Finish (Τέλος).2.

Επιλέξτε Automatic search for the best driver (recommended) [Αυτόµατη αναζήτηση για το
καλύτερο πρόγραµµα οδήγησης (προτείνεται)] , και κάντε κλικ στο κουµπί Next (Επόµενο) .

3.

Ο οδηγός αναζητεί το πρόγραµµα οδήγησης εκτυπωτή.

Επιλέξτε D:\Drivers\Print\Win_9xme\<ο φάκελος της γλώσσας σας>\ dkaay2da.inf από τη λίστα

στην οθόνη (όπου D είναι το γράµµα της µονάδας δίσκου CD), και πατήστε OK.

4.

Κάντε κλικ στο κουµπί Next (Επόµενο)  για να εγκαταστήστε το πρόγραµµα οδήγησης εκτυπωτή.5.

6.

7.



5.

Κάντε κλικ στο κουµπί Next (Επόµενο)  για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.6.

Χρησιµοποιήστε το προεπιλεγµένο όνοµα του εκτυπωτή (για παράδειγµα, Dell Laser Printer 1710) ή
πληκτρολογήστε ένα µοναδικό όνοµα για τον εκτυπωτή σας, και κάντε κλικ στο κουµπί Next
(Επόµενο) .

7.

Επιλέξτε Yes (recommended) [Ναι (προτείνεται)], και πατήστε Finish (Τέλος) για να εκτυπωθεί
µια δοκιµαστική σελίδα.

8.

Μετά την εκτύπωση της δοκιµαστικής σελίδας, πατήστε Yes (Ναι) για να κλείσετε το παράθυρο.9.

Πατήστε Finish (Τέλος) για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και να κλείσετε τον οδηγό10.

Το CD Drivers and Utilities (Προγράµµατα οδήγησης και βοηθητικά προγράµµατα) πρέπει να ξεκινήσει
αυτόµατα την εγκατάσταση λογισµικού.

11.

Αν το CD δεν εκκινήσει αυτόµατα, επιλέξτε Start (Έναρξη) Run (Εκτέλεση), πληκτρολογήστε
D:\setup.exe (όπου D είναι το γράµµα της µονάδας δίσκου CD), και κάντε κλικ στο OK.

Όταν εµφανιστεί η οθόνη του CD Drivers and Utilities (Προγράµµατα οδήγησης και βοηθητικά
προγράµµατα) επιλέξτε Personal Installation - Install the printer for use on this computer only
(Προσωπική εγκατάσταση - Εγκατάσταση του εκτυπωτή για χρήση µόνο σε αυτόν τον
υπολογιστή) για να εγκαταστήσετε το πρόσθετο λογισµικό για τον εκτυπωτή σας.

12.

Επιλέξτε τον εκτυπωτή σας από το αναπτυσσόµενο πλαίσιο.13.

Επιλέξτε Typical Installation (recommended) [Τυπική εγκατάσταση (προτεινόµενη)], και
πατήστε Install (Εγκατάσταση).

14.

Όταν εγκατασταθούν τα αρχεία στον υπολογιστή σας, εµφανίζεται η οθόνη Congratulations
(Συγχαρητήρια).

Πατήστε Finish (Τέλος) για να κλείσετε την οθόνη του CD Drivers and Utilities (Προγράµµατα
οδήγησης και βοηθητικά προγράµµατα).

15.

Χρήση των Windows 98 SE µε καλώδιο USB ή
παράλληλο καλώδιο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανάλογα µε το λογισµικό και τους εκτυπωτές που είναι ήδη εγκατεστηµένοι στον
υπολογιστή σας, οι οθόνες που εµφανίζονται µπορεί να διαφέρουν από αυτές στις οδηγίες.

Αν πρόκειται να συνδέσετε τον εκτυπωτή χρησιµοποιώντας καλώδιο USB, πρέπει να εγκαταστήσετε ένα
πρόγραµµα οδήγησης θύρας USB και ένα προσαρµοσµένο πρόγραµµα οδήγησης εκτυπωτή.

Όταν συνδέσατε το καλώδιο και θέσατε τον εκτυπωτή σε λειτουργία, το µήνυµα Found New Hardware
Wizard (Οδηγός εντοπισµού νέου υλικού)  εµφανίστηκε στην οθόνη του υπολογιστή.

Τοποθετήστε το CD Drivers and Utilities (Προγράµµατα οδήγησης και βοηθητικά προγράµµατα), και
κάντε κλικ στο κουµπί Next (Επόµενο) .

1.

2.

3.



1.

Επιλέξτε Search for a suitable driver (Αναζήτηση κατάλληλου προγράµµατος οδήγησης) , και
κάντε κλικ στο κουµπί Next (Επόµενο) .

2.

Αν χρησιµοποιείτε καλώδιο USB, επιλέξτε CD-ROM drive (Μονάδα CD-ROM) µ ό ν ο, και κάντε κλικ στο
κουµπί Next (Επόµενο) .

3.

Αν χρησιµοποιείτε παράλληλο καλώδιο, προχωρήστε στο βήµα 8.

Αφού ο οδηγός βρει το πρόγραµµα οδήγησης θύρας USB, κάντε κλικ στο κουµπί Next (Επόµενο) .4.

Μετά την εγκατάσταση του προγράµµατος οδήγησης θύρας USB, πατήστε Finish (Τέλος).5.

Ο οδηγός σας ζητεί να αναζητήσετε νέα προγράµµατα οδήγησης.

Κάντε κλικ στο κουµπί Next (Επόµενο)  για να αναζητήσετε πρόγραµµα οδήγησης εκτυπωτή.6.

Επιλέξτε Search for a suitable driver (Αναζήτηση κατάλληλου προγράµµατος οδήγησης) , και
κάντε κλικ στο κουµπί Next (Επόµενο) .

7.

Επιλέξτε Specify a location only (Καθορισµός µόνο της θέσης) , και κάντε κλικ στο κουµπί Next
(Επόµενο) .

8.

Μεταβείτε στη θέση του προγράµµατος οδήγησης εκτυπωτή στο CD Drivers and Utilities (Προγράµµατα
οδήγησης και βοηθητικά προγράµµατα) .

9.

D:\Drivers\Print\Win_9xme\<ο φάκελος της γλώσσας σας>\dkaay2da.inf

Επισηµάνετε το πρόγραµµα οδήγησης και επιλέξτε to install the updated driver (recommended)
[εγκατάσταση του ενηµερωµένου προγράµµατος οδήγησης (προτείνεται)].

10.

Κάντε κλικ στο κουµπί Next (Επόµενο) .11.

Κάντε κλικ στο κουµπί Next (Επόµενο)  για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.12.

Χρησιµοποιήστε το προεπιλεγµένο όνοµα του εκτυπωτή (για παράδειγµα, Dell Laser Printer 1710) ή
πληκτρολογήστε ένα µοναδικό όνοµα για τον εκτυπωτή σας, και κάντε κλικ στο κουµπί Next
(Επόµενο) .

13.

Επιλέξτε Yes (Ναι) για να εκτυπώσετε µια δοκιµαστική σελίδα και πατήστε Finish (Τέλος).14.

Όλα τα απαραίτητα αρχεία εγκαθίστανται στον υπολογιστή σας.

Μετά την εκτύπωση της δοκιµαστικής σελίδας, πατήστε Yes (Ναι) για να κλείσετε το παράθυρο
µ η ν ύ µ ατ ος .

15.

Πατήστε Finish (Τέλος) για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.16.

Το CD Drivers and Utilities (Προγράµµατα οδήγησης και βοηθητικά προγράµµατα) πρέπει να ξεκινήσει
αυτόµατα την εγκατάσταση λογισµικού.

17.

Αν το CD δεν εκκινήσει αυτόµατα, επιλέξτε Start (Έναρξη) Run (Εκτέλεση), πληκτρολογήστε
D:\setup.exe (όπου D είναι το γράµµα της µονάδας δίσκου CD), και κάντε κλικ στο OK.

Όταν εµφανιστεί η οθόνη του CD Drivers and Utilities (Προγράµµατα οδήγησης και βοηθητικά18.



προγράµµατα) επιλέξτε Personal Installation - Install the printer for use on this computer only
(Προσωπική εγκατάσταση - Εγκατάσταση του εκτυπωτή για χρήση µόνο σε αυτόν τον
υπολογιστή) για να εγκαταστήσετε το πρόσθετο λογισµικό για τον εκτυπωτή σας.

18.

Επιλέξτε τον εκτυπωτή σας από το αναπτυσσόµενο πλαίσιο.19.

Επιλέξτε Typical Installation (recommended) [Τυπική εγκατάσταση (προτεινόµενη)], και
πατήστε Install (Εγκατάσταση).

20.

Όταν εγκατασταθούν τα αρχεία στον υπολογιστή σας, εµφανίζεται η οθόνη Congratulations
(Συγχαρητήρια).

Πατήστε Finish (Τέλος) για να κλείσετε την οθόνη του CD Drivers and Utilities (Προγράµµατα
οδήγησης και βοηθητικά προγράµµατα).

21.

Χρήση του Macintosh OS 9.2 και OS 10.2

Τα τελευταία προγράµµατα οδήγησης εκτυπωτή για Macintosh διατίθενται για λήψη στην τοποθεσία στο Web
της Dell.

Επισκεφτείτε τη σελίδα support.dell.com, και κάντε κλικ στο Small Business (Μικρές
επιχειρήσεις).

1.

Στην ενότητα Product Support (Υποστήριξη προϊόντων) , κάντε κλικ στο Downloads & Drivers
(Λήψη προγραµµάτων από το web και Προγράµµατα οδήγησης) .

2.

Από την αναπτυσσόµενη λίστα Product Model (Μοντέλο προϊόντος) , επιλέξτε Printer (Εκτυπωτής),
και έπειτα επιλέξτε 1710n (Network Laser) (Laser δικτύου).

3.

Κάντε κλικ στο εικονίδιο βέλους .4.

Από την αναπτυσσόµενη λίστα Select Your Download Category (Επιλογή κατηγορίας λήψης),
επιλέξτε Printer Drivers (Προγράµµατα οδήγησης εκτυπωτή) .

5.

Από την αναπτυσσόµενη λίστα Select an Operating System (Επιλογή λειτουργικού συστήµατος),
επιλέξτε Not Applicable (∆εν ισχύει).

6.

Από την αναπτυσσόµενη λίστα Select an Operating System Language (Επιλογή γλώσσας
λειτουργικού συστήµατος) , επιλέξτε τη γλώσσα σας.

7.

Επιλέξτε Submit (Υποβολή) .8.

Στην ενότητα Printer Drivers (Προγράµµατα οδήγησης εκτυπωτή) , επιλέξτε τον εκτυπωτή σας από
τη λίστα.

9.

Στην ενότητα Driver (Πρόγραµµα οδήγησης) , επιλέξτε το πρόγραµµα οδήγησης εκτυπωτή σας από τη
λίστα.

10.

Κάντε κλικ στο όνοµα του αρχείου του προγράµµατος οδήγησης εκτυπωτή.11.

Επιλέξτε Download Now Using HTTP (Λήψη τώρα µέσω HTTP)  ή Download Now Using FTP
(Λήψη τώρα µέσω FTP) .

12.

13.

14.



12.

Κάντε κλικ στο I agree (Συµφωνώ) .13.

Επιλέξτε Save to Disk (Αποθήκευση στο δίσκο) , και έπειτα πατήστε OK.14.

Επιλέξτε θέση και κάντε κλικ στο Save (Αποθήκευση) .15.

Αναζητήστε το αρχείο στον υπολογιστή και κάντε διπλό κλικ στο αρχείο για να ξεκινήσει το λογισµικό
εγκατάστασης.

16.

Όταν εκκινήσει το λογισµικό εγκατάστασης, κάντε κλικ στο Continue (Συνέχεια).17.

Προχωρήστε τις οθόνες του λογισµικού εγκατάστασης.18.



Εγκατάσταση για εκτύπωση δικτύου
 

  Άµεση σύνδεση µε καλώδιο δικτύου (Χρησιµοποιώντας διακοµιστή εκτυπώσεων)

  Άµεση σύνδεση µε καλώδιο δικτύου (Χωρίς διακοµιστή εκτυπώσεων)

  Τοπική σύνδεση µε καλώδιο USB ή παράλληλο καλώδιο (Χρησιµοποιώντας διακοµιστή εκτυπώσεων)

  Κοινόχρηστη εκτύπωση

Άµεση σύνδεση µε καλώδιο δικτύου (Χρησιµοποιώντας
διακοµιστή εκτυπώσεων)

Ο διακοµιστής εκτυπώσεων είναι ένας υπολογιστής που έχει οριστεί να διαχειρίζεται κεντρικά όλες τις εργασίες
εκτύπωσης των υπολογιστών-πελατών. Αν χρησιµοποιείτε τον εκτυπωτή από κοινού σε ένα περιβάλλον µικρής
οµάδας εργασίας και θέλετε να ελέγχετε όλες τις εργασίες εκτύπωσης στο δίκτυο, ακολουθήστε τις παρακάτω
οδηγίες σχετικά µε τη σύνδεση του εκτυπωτή στο διακοµιστή εκτυπώσεων.

Εκτυπώστε και ελέγξτε τη σελίδα εγκατάστασης δικτύου

Όταν η λυχνία Ready/Data (Έτοιµος/∆εδοµένα)   είναι αναµµένη, πατήστε και αφήστε το κουµπί

Continue (Συνέχεια)  για να εκτυπώσετε µια σελίδα ρυθµίσεων µενού και µια σελίδα εγκατάστασης
δικτύου.

1.

Κάτω από την επικεφαλίδα Standard Network Card (Τυπική κάρτα δικτύου) στη σελίδα εγκατάστασης
δικτύου, βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη Status (Κατάσταση) έχει την τιµή Connected (Συνδεδεµένη).

2.

Αν η ένδειξη Status (Κατάσταση) έχει την τιµή Not Connected (Μη συνδεδεµένη):

Ελέγξτε ότι το καλώδιο Ethernet είναι συνδεδεµένο καλά στο πίσω µέρος του εκτυπωτή.

Συνδέστε το καλώδιο Ethernet σε άλλη πρίζα τοίχου.

Κάτω από την επικεφαλίδα "TCP/IP" στη σελίδα εγκατάστασης δικτύου, βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση IP,
η µάσκα δικτύου, και η πύλη έχουν τις τιµές που αναµένετε.

3.

Εκτελέστε την εντολή ping για τον εκτυπωτή και επαληθεύστε ότι ανταποκρίνεται. Για παράδειγµα, στη
γραµµή εντολών (command prompt) σε έναν υπολογιστή δικτύου, πληκτρολογήστε ping και τη
διεύθυνση IP του νέου εκτυπωτή (για παράδειγµα, 192.168.0.11):

4.

ping xxx.xxx.xxx.xxx

Αν ο εκτυπωτής είναι ενεργός στο δίκτυο, θα λάβετε µια απάντηση.

Αν ο εκτυπωτής δεν ανταποκριθεί ή η διεύθυνση IP δεν είναι αυτή που περιµένατε:

α.    Τοποθετήστε το CD Drivers and Utilities (Προγράµµατα οδήγησης και βοηθητικά

5.



προγράµµατα) στον υπολογιστή σας.

β.    Το CD Drivers and Utilities (Προγράµµατα οδήγησης και βοηθητικά προγράµµατα) πρέπει να
ξεκινήσει αυτόµατα την εγκατάσταση λογισµικού.

Αν το CD δεν εκκινήσει αυτόµατα, επιλέξτε Start (Έναρξη)   Run (Εκτέλεση),
πληκτρολογήστε D:\setup.exe (όπου D είναι το γράµµα της µονάδας δίσκου CD),

και κάντε κλικ στο OK.
γ.    Όταν εµφανιστεί η οθόνη του CD Drivers and Utilities (Προγράµµατα οδήγησης και βοηθητικά
προγράµµατα), επιλέξτε Set IP Address Utility (Βοηθητικό πρόγραµµα ρύθµισης
διεύθυνσης IP) .

δ.    Επιλέξτε τον εκτυπωτή σας από τη λίστα "Configure Print Servers" (Ρύθµιση διακοµιστών
εκτυπώσεων), και κάντε κλικ στην επιλογή TCP/IP Settings (Ρυθµίσεις TCP/IP).

ε.    Κάντε τις απαραίτητες αλλαγές και επιλέξτε OK.

ζ.    Επιλέξτε Close (Κλείσιµο).

η.    Εκτυπώστε και ελέγξτε τη σελίδα εγκατάστασης δικτύου για να επαληθεύσετε τις αλλαγές.

5.

Απενεργοποιήστε το τείχος προστασίας των Windows XP

Αν ο εκτυπωτής σας είναι συνδεδεµένος απευθείας σε ένα δίκτυο και είναι ενεργοποιηµένο το τείχος
προστασίας των Windows XP, δεν µπορείτε να δείτε τον συνδεδεµένο σε δίκτυο εκτυπωτή όταν εκτελείτε το
λογισµικό εγκατάστασης εκτυπωτή. Για να αποφύγετε αυτήν την κατάσταση, απενεργοποιήστε το τείχος
προστασίας των Windows XP πριν εγκαταστήσετε το λογισµικό εκτυπωτή. Για να απενεργοποιήσετε ή να
ενεργοποιήσετε το τείχος προστασίας των XP, ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Η Dell συνιστά την ενεργοποίηση του τείχους προστασίας των Windows XP µετά
την εγκατάσταση του λογισµικού του εκτυπωτή. Η ενεργοποίηση του τείχους προστασίας των Windows
XP µετά την εγκατάσταση του λογισµικού του εκτυπωτή δεν περιορίζει τη χρήση του εκτυπωτή δικτύου.

Επιλέξτε Start (Έναρξη)   Help and Support (Βοήθεια και υποστήριξη).1.

Στο πλαίσιο Search (Αναζήτηση), πληκτρολογήστε τείχος προστασίας, και πατήστε το πράσινο
βέλος.

2.

Στη λίστα Pick a Task (Επιλογή µιας εργασίας), επιλέξτε Enable or disable Internet Connection
Firewall (Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση τείχους προστασίας σύνδεσης στο Internet) , και
ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

3.

Αφού απενεργοποιήσετε το τείχος προστασίας των Windows XP, συνεχίστε µε την εγκατάσταση του εκτυπωτή.

Εκτελέστε το λογισµικό εγκατάστασης

Τοποθετήστε το CD Drivers and Utilities (Προγράµµατα οδήγησης και βοηθητικά προγράµµατα) στ ο ν
υπολογιστή σας.

1.

Το CD Drivers and Utilities (Προγράµµατα οδήγησης και βοηθητικά προγράµµατα) πρέπει να ξεκινήσει2.



1.

αυτόµατα την εγκατάσταση λογισµικού.
2.

Αν το CD δεν εκκινήσει αυτόµατα, επιλέξτε Start (Έναρξη) Run (Εκτέλεση), πληκτρολογήστε
D:\setup.exe (όπου D είναι το γράµµα της µονάδας δίσκου CD), και κάντε κλικ στο OK.

Όταν εµφανιστεί η οθόνη του CD Drivers and Utilities (Προγράµµατα οδήγησης και βοηθητικά
προγράµµατα), επιλέξτε Network Installation - Install the printer for use on a network
(Εγκατάσταση σε δίκτυο – Εγκατάσταση του εκτυπωτή για χρήση σε δίκτυο).

3.

Για τοπική εγκατάσταση, επιλέξτε Install printer on this computer (Εγκατάσταση του εκτυπωτή
σε αυτόν τον υπολογιστή) , και κάντε κλικ στο κουµπί Next (Επόµενο) .

4.

Για αποµακρυσµένη εγκατάσταση:

  α.    Επιλέξτε Install printer on one or more remote computers (Εγκατάσταση του εκτυπωτή
σε έναν ή περισσότερους αποµακρυσµένους υπολογιστές) , και κάντε κλικ στο κουµπί Next
(Επόµενο) .

  β.    Πληκτρολογήστε το όνοµα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του ∆ιαχειριστή και πατήστε Add
(Προσθήκη) .

  γ.    Επιλέξτε τους υπολογιστές-πελάτες ή τους διακοµιστές και κάντε κλικ στο κουµπί Next
(Επόµενο) .

Επιλέξτε τον εκτυπωτή δικτύου που θέλετε να εγκαταστήσετε. Αν δε βλέπετε τον εκτυπωτή σας στη
λίστα, πατήστε Update (Ενηµέρωση)  για να ανανεωθεί η λίστα ή επιλέξτε Add Printer (Προσθήκη
εκτυπωτή) για να προσθέσετε έναν εκτυπωτή στο δίκτυο.

5.

Επιλέξτε I am setting up this printer on a server (Εγκατάσταση αυτού του εκτυπωτή σε έναν
διακοµιστή), και κάντε κλικ στο κουµπί Next (Επόµενο) .

6.

Επιλέξτε τον εκτυπωτή σας από τη λίστα. Αν θέλετε να αλλάξετε το όνοµα του εκτυπωτή,
πληκτρολογήστε ένα νέο όνοµα στο πεδίο Printer Name (Όνοµα εκτυπωτή).

7.

Εάν θέλετε να έχουν πρόσβαση στον εκτυπωτή άλλοι χρήστες του δικτύου, επιλέξτε Share this printer
with other computers (Κοινή χρήση του εκτυπωτή µε άλλους υπολογιστές) , και εισαγάγετε ένα
όνοµα κοινής χρήσης που θα αναγνωρίζουν εύκολα όλοι οι χρήστες.

8.

Κάντε κλικ στο κουµπί Next (Επόµενο) .9.

Επιλέξτε το λογισµικό και την τεκµηρίωση που θέλετε να εγκαταστήσετε, και επιλέξτε Install
(Εγκατάσταση).

10.

Όταν εµφανιστεί η οθόνη Congratulations! (Συγχαρητήρια!), επιλέξτε αν θα επανεκκινήσετε τον
υπολογιστή σας, και πατήστε Finish (Τέλος).

11.

Άµεση σύνδεση µε καλώδιο δικτύου (Χωρίς διακοµιστή
εκτυπώσεων)

Αν χρησιµοποιείτε τον εκτυπωτή από κοινού σε ένα περιβάλλον µικρής οµάδας εργασίας και δε θέλετε να



χρησιµοποιήσετε διακοµιστή εκτυπώσεων, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για τη σύνδεση του εκτυπωτή
απευθείας µε έναν υπολογιστή-πελάτη.

Εκτυπώστε και ελέγξτε τη σελίδα εγκατάστασης δικτύου

Όταν η λυχνία Ready/Data (Έτοιµος/∆εδοµένα)   είναι αναµµένη, πατήστε και αφήστε το κουµπί

Continue (Συνέχεια)  για να εκτυπώσετε µια σελίδα ρυθµίσεων µενού και µια σελίδα εγκατάστασης
δικτύου.

1.

Κάτω από την επικεφαλίδα Standard Network Card (Τυπική κάρτα δικτύου) στη σελίδα εγκατάστασης
δικτύου, βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη Status (Κατάσταση) έχει την τιµή Connected (Συνδεδεµένη).

2.

Αν η ένδειξη Status (Κατάσταση) έχει την τιµή Not Connected (Μη συνδεδεµένη):

Ελέγξτε ότι το καλώδιο Ethernet είναι συνδεδεµένο καλά στο πίσω µέρος του εκτυπωτή.

Συνδέστε το καλώδιο Ethernet σε άλλη πρίζα τοίχου.

Κάτω από την επικεφαλίδα "TCP/IP" στη σελίδα εγκατάστασης δικτύου, βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση IP,
η µάσκα δικτύου, και η πύλη έχουν τις τιµές που αναµένετε.

3.

Εκτελέστε την εντολή ping για τον εκτυπωτή και επαληθεύστε ότι ανταποκρίνεται. Για παράδειγµα, στη
γραµµή εντολών (command prompt) σε έναν υπολογιστή δικτύου, πληκτρολογήστε ping και τη
διεύθυνση IP του νέου εκτυπωτή (για παράδειγµα, 192.168.0.11):

4.

ping xxx.xxx.xxx.xxx

Αν ο εκτυπωτής είναι ενεργός στο δίκτυο, θα λάβετε µια απάντηση.

Αν ο εκτυπωτής δεν ανταποκριθεί ή η διεύθυνση IP δεν είναι αυτή που περιµένατε:

α.  Τοποθετήστε το CD Drivers and Utilities (Προγράµµατα οδήγησης και βοηθητικά
προγράµµατα) στον υπολογιστή σας.

β.  Το CD Drivers and Utilities (Προγράµµατα οδήγησης και βοηθητικά προγράµµατα) πρέπει να
ξεκινήσει αυτόµατα την εγκατάσταση λογισµικού.

Αν το CD δεν εκκινήσει αυτόµατα, επιλέξτε Start (Έναρξη)   Run (Εκτέλεση),
πληκτρολογήστε D:\setup.exe (όπου D είναι το γράµµα της µονάδας δίσκου CD), και

κάντε κλικ στο OK.

γ.  Όταν εµφανιστεί η οθόνη του CD Drivers and Utilities (Προγράµµατα οδήγησης και βοηθητικά
προγράµµατα), επιλέξτε Set IP Address Utility (Βοηθητικό πρόγραµµα ρύθµισης
διεύθυνσης IP) .

δ.  Επιλέξτε τον εκτυπωτή σας από τη λίστα "Configure Print Servers" (Ρύθµιση διακοµιστών
εκτυπώσεων), και κάντε κλικ στην επιλογή TCP/IP Settings (Ρυθµίσεις TCP/IP).

ε.  Κάντε τις απαραίτητες αλλαγές και επιλέξτε OK.

ζ.  Επιλέξτε Close (Κλείσιµο).

5.



η.  Εκτυπώστε και ελέγξτε τη σελίδα εγκατάστασης δικτύου για να επαληθεύσετε τις αλλαγές.

Εγκαταστήστε προγράµµατα οδήγησης εκτυπωτή για όλους
τους υπολογιστές-πελάτες

Τοποθετήστε το CD Drivers and Utilities (Προγράµµατα οδήγησης και βοηθητικά προγράµµατα) στ ο ν
υπολογιστή σας.

1.

Το CD Drivers and Utilities (Προγράµµατα οδήγησης και βοηθητικά προγράµµατα) πρέπει να ξεκινήσει
αυτόµατα την εγκατάσταση λογισµικού.

2.

Αν το CD δεν εκκινήσει αυτόµατα, επιλέξτε Start (Έναρξη) Run (Εκτέλεση), πληκτρολογήστε
D:\setup.exe (όπου D είναι το γράµµα της µονάδας δίσκου CD), και κάντε κλικ στο OK.

Όταν εµφανιστεί η οθόνη του CD Drivers and Utilities (Προγράµµατα οδήγησης και βοηθητικά
προγράµµατα), επιλέξτε Network Installation - Install the printer for use on a network
(Εγκατάσταση σε δίκτυο – Εγκατάσταση του εκτυπωτή για χρήση σε δίκτυο).

3.

Επιλέξτε Install printer on one or more remote computers (Εγκατάσταση του εκτυπωτή σε
έναν ή περισσότερους αποµακρυσµένους υπολογιστές) , και κάντε κλικ στο κουµπί Next
(Επόµενο) .

4.

Πληκτρολογήστε το όνοµα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του ∆ιαχειριστή και πατήστε Add
(Προσθήκη) .

5.

Επιλέξτε τους υπολογιστές-πελάτες ή τους διακοµιστές και κάντε κλικ στο κουµπί Next (Επόµενο) .6.

Επιλέξτε τον εκτυπωτή δικτύου που θέλετε να εγκαταστήσετε και κάντε κλικ στο κουµπί Next
(Επόµενο) . Αν δε βλέπετε τον εκτυπωτή σας στη λίστα, πατήστε Update (Ενηµέρωση)  για να
ανανεωθεί η λίστα ή επιλέξτε Add Printer (Προσθήκη εκτυπωτή)  για να προσθέσετε έναν εκτυπωτή
στο δίκτυο.

7.

Επιλέξτε τον εκτυπωτή σας από τη λίστα. Αν θέλετε να αλλάξετε το όνοµα του εκτυπωτή,
πληκτρολογήστε ένα νέο όνοµα στο πεδίο Printer Name (Όνοµα εκτυπωτή).

8.

Εάν θέλετε να έχουν πρόσβαση στον εκτυπωτή άλλοι χρήστες του δικτύου, επιλέξτε Share this printer
with other computers (Κοινή χρήση του εκτυπωτή µε άλλους υπολογιστές) , και εισαγάγετε ένα
όνοµα κοινής χρήσης που θα αναγνωρίζουν εύκολα όλοι οι χρήστες.

9.

Κάντε κλικ στο κουµπί Next (Επόµενο) .10.

Επιλέξτε το λογισµικό και την τεκµηρίωση που θέλετε να εγκαταστήσετε, και επιλέξτε Install
(Εγκατάσταση).

11.

Όταν εµφανιστεί η οθόνη Congratulations! (Συγχαρητήρια!), εκτυπώστε µια δοκιµαστική σελίδα για να
επαληθεύσετε ότι το λογισµικό εγκαταστάθηκε σωστά.

12.

Επιλέξτε Finish (Τέλος) για να κλείσετε την οθόνη.13.

Τοπική σύνδεση µε καλώδιο USB ή παράλληλο καλώδιο
(Χρησιµοποιώντας διακοµιστή εκτυπώσεων)



Αν συνδέετε τον εκτυπωτή µε ένα καλώδιο USB ή ένα παράλληλο καλώδιο και θέλετε να τον χρησιµοποιείτε
από κοινού µε πολλούς χρήστες, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να συνδέσετε τον εκτυπωτή σε
διακοµιστή εκτυπώσεων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιµοποιήστε ένα καλώδιο δικτύου για να συνδέσετε τον εκτυπωτή και να έχετε
πρόσβαση στο Dell Printer Configuration Web Tool (Εργαλείο Web για τη διαµόρφωση του εκτυπωτή
Dell). Η εφαρµογή αυτή δεν είναι διαθέσιµη όταν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεµένος µε υπολογιστή µέσω
καλωδίου USB ή παράλληλου καλωδίου.

Εγκαταστήστε προγράµµατα οδήγησης στο διακοµιστή

Πρέπει να ολοκληρώσετε πρώτα την Τοποθέτηση και Άµεση Λειτουργία της Microsoft για να εγκαταστήσετε το
πρόγραµµα οδήγησης από το CD Drivers and Utilities (Προγράµµατα οδήγησης και βοηθητικά προγράµµατα).

Για τους χρήστες Linux, ανατρέξτε στην τεκµηρίωση που περιλαµβάνεται στο CD Drivers and Utilities
(Προγράµµατα οδήγησης και βοηθητικά προγράµµατα)  για οδηγίες εγκατάστασης. Για να µεταβείτε στην
τεκµηρίωση, περιηγηθείτε στο φάκελο unix\docs στο CD.

Λειτουργικό σύστηµα διακοµιστή εκτυπώσεων

Χρήση των Windows XP Professional x64 µε καλώδιο USB ή παράλληλο καλώδιο

Χρήση των Windows XP µε καλώδιο USB ή παράλληλο καλώδιο

Χρήση των Windows 2003 Server µε καλώδιο USB ή παράλληλο καλώδιο

Χρήση των Windows 2000 µε καλώδιο USB ή παράλληλο καλώδιο

Χρήση των Windows NT µε παράλληλο καλώδιο

Χρήση των Windows Me µε καλώδιο USB ή παράλληλο καλώδιο

Χρήση των Windows 98 SE µε καλώδιο USB ή παράλληλο καλώδιο

Χρήση του Macintosh OS 9.2 και OS 10.2

Χρήση των Windows XP Professional x64 µε καλώδιο USB ή παράλληλο
καλώδιο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τα Windows XP Professional x64 πρέπει να έχετε δικαιώµατα διαχειριστή για να
εγκαταστήσετε τα προγράµµατα οδήγησης εκτυπωτή στον υπολογιστή σας.

Όταν συνδέσατε το καλώδιο και θέσατε τον εκτυπωτή σε λειτουργία, το µήνυµα Found New Hardware
Wizard (Οδηγός εντοπισµού νέου υλικού)  εµφανίστηκε στην οθόνη του υπολογιστή.

Τοποθετήστε το CD Drivers and Utilities (Προγράµµατα οδήγησης και βοηθητικά προγράµµατα) στ ο ν
υπολογιστή σας.

1.

Ο Οδηγός αναζητεί αυτόµατα το κατάλληλο πρόγραµµα οδήγησης.

2.



Μετακινηθείτε στη λίστα οδηγών µέχρι να δείτε επιλεγµένο το αρχείο
D:\Drivers\Print\x64\dkaayb40.inf στη στήλη Location (Θέση). Αντί για D:\ θα δείτε το γράµµα
της µονάδας του CD-ROM.

2.

Κάντε κλικ στο κουµπί Next (Επόµενο) .3.

Ο οδηγός αντιγράφει όλα τα απαραίτητα αρχεία και εγκαθιστά τα προγράµµατα οδήγησης εκτυπωτή.

Επιλέξτε Finish (Τέλος) όταν εγκατασταθεί το λογισµικό.4.

Εκτελέστε το λογισµικό εγκατάστασης.5.

Χρήση των Windows XP µε καλώδιο USB ή παράλληλο καλώδιο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τα Windows XP Professional πρέπει να έχετε δικαιώµατα διαχειριστή για να
εγκαταστήσετε τα προγράµµατα οδήγησης εκτυπωτή στον υπολογιστή σας.

Όταν συνδέσατε το καλώδιο και θέσατε τον εκτυπωτή σε λειτουργία, το µήνυµα Found New Hardware
Wizard (Οδηγός εντοπισµού νέου υλικού)  εµφανίστηκε στην οθόνη του υπολογιστή.

Τοποθετήστε το CD Drivers and Utilities (Προγράµµατα οδήγησης και βοηθητικά προγράµµατα) στ ο ν
υπολογιστή σας.

1.

Ο Οδηγός αναζητεί αυτόµατα το κατάλληλο πρόγραµµα οδήγησης.

Μετακινηθείτε στη λίστα οδηγών µέχρι να δείτε επιλεγµένο το αρχείο
D:\Drivers\Print\Win_2kXP\dkaay2da.inf στη στήλη Location (Θέση). Αντί για D:\ θα δείτε το
γράµµα της µονάδας του CD-ROM.

2.

Κάντε κλικ στο κουµπί Next (Επόµενο) .3.

Ο οδηγός αντιγράφει όλα τα απαραίτητα αρχεία και εγκαθιστά τα προγράµµατα οδήγησης εκτυπωτή.

Επιλέξτε Finish (Τέλος) όταν εγκατασταθεί το λογισµικό.4.

Εκτελέστε το λογισµικό εγκατάστασης.5.

Χρήση των Windows 2003 Server µε καλώδιο USB ή παράλληλο καλώδιο

Όταν συνδέσατε το καλώδιο και θέσατε τον εκτυπωτή σε λειτουργία, το µήνυµα Found New Hardware
Wizard (Οδηγός εντοπισµού νέου υλικού)  εµφανίστηκε στην οθόνη του υπολογιστή.

Τοποθετήστε το CD Drivers and Utilities (Προγράµµατα οδήγησης και βοηθητικά προγράµµατα) στ ο ν
υπολογιστή σας.

1.

Ο Οδηγός αναζητεί αυτόµατα το κατάλληλο πρόγραµµα οδήγησης.

Μετακινηθείτε στη λίστα οδηγών µέχρι να δείτε επιλεγµένο το αρχείο
D:\Drivers\Print\Win_2kXP\dkaay2da.inf στη στήλη Location (Θέση). Αντί για D:\ θα δείτε το

2.

3.



γράµµα της µονάδας του CD-ROM.

2.

Κάντε κλικ στο κουµπί Next (Επόµενο) .3.

Ο οδηγός αντιγράφει όλα τα απαραίτητα αρχεία και εγκαθιστά τα προγράµµατα οδήγησης εκτυπωτή.

Επιλέξτε Finish (Τέλος) όταν εγκατασταθεί το λογισµικό.4.

Εκτελέστε το λογισµικό εγκατάστασης.5.

Χρήση των Windows 2000 µε καλώδιο USB ή παράλληλο καλώδιο

Όταν συνδέσατε το καλώδιο και θέσατε τον εκτυπωτή σε λειτουργία, το µήνυµα Found New Hardware
Wizard (Οδηγός εντοπισµού νέου υλικού)  εµφανίστηκε στην οθόνη του υπολογιστή.

Τοποθετήστε το CD Drivers and Utilities (Προγράµµατα οδήγησης και βοηθητικά προγράµµατα), και
κάντε κλικ στο κουµπί Next (Επόµενο) .

1.

Επιλέξτε Search for a suitable driver (Αναζήτηση κατάλληλου προγράµµατος οδήγησης) , και
κάντε κλικ στο κουµπί Next (Επόµενο) .

2.

Επιλέξτε Specify a location only (Καθορισµός µόνο της θέσης) , και κάντε κλικ στο κουµπί Next
(Επόµενο) .

3.

Μεταβείτε στη θέση του προγράµµατος οδήγησης εκτυπωτή στο CD Drivers and Utilities (Προγράµµατα
οδήγησης και βοηθητικά προγράµµατα) .

4.

D:\Drivers\Print\Win_2kXP\

Αντικαταστήστε το D:\ µε το γράµµα της µονάδας του CD-ROM (για παράδειγµα, πληκτρολογήστε D:\
όπου D είναι το γράµµα της µονάδας δίσκου CD).

Επιλέξτε Open (Άνοιγµα) , και πατήστε OK.5.

Κάντε κλικ στο κουµπί Next (Επόµενο)  για να εγκαταστήσετε το πρόγραµµα οδήγησης που
προβάλλεται.

6.

D:\Drivers\Print\Win_2kXP\dkaay2da.inf

Επιλέξτε Finish (Τέλος) όταν εγκατασταθεί το λογισµικό.7.

Εκτελέστε το λογισµικό εγκατάστασης.8.

Χρήση των Windows NT µε παράλληλο καλώδιο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να έχετε δικαιώµατα διαχειριστή για να εγκαταστήσετε τα προγράµµατα οδήγησης
εκτυπωτή στον υπολογιστή σας.

Εκτελέστε το λογισµικό εγκατάστασης.



Χρήση των Windows Me µε καλώδιο USB ή παράλληλο καλώδιο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανάλογα µε το λογισµικό και τους εκτυπωτές που είναι ήδη εγκατεστηµένοι στον
υπολογιστή σας, οι οθόνες που εµφανίζονται µπορεί να διαφέρουν από αυτές στις οδηγίες.

Αν πρόκειται να συνδέσετε τον εκτυπωτή χρησιµοποιώντας καλώδιο USB, πρέπει να εγκαταστήσετε ένα
πρόγραµµα οδήγησης θύρας USB και ένα προσαρµοσµένο πρόγραµµα οδήγησης εκτυπωτή.

Όταν συνδέσατε το καλώδιο και θέσατε τον εκτυπωτή και τον υπολογιστή σε λειτουργία, το µήνυµα Add New
Hardware Wizard (Οδηγός προσθήκης νέου υλικού)  εµφανίστηκε στην οθόνη του υπολογιστή.

Τοποθετήστε το CD Drivers and Utilities (Προγράµµατα οδήγησης και βοηθητικά προγράµµατα).1.

Αν χρησιµοποιείτε καλώδιο USB, ο οδηγός αναζητεί αυτόµατα το πρόγραµµα οδήγησης USB στο CD και
το εγκαθιστά.

Αν χρησιµοποιείτε παράλληλο καλώδιο, προχωρήστε στο βήµα 3.

Αφού βρεθεί το πρόγραµµα οδήγησης θύρας USB, πατήστε Finish (Τέλος).2.

Επιλέξτε Automatic search for the best driver (recommended) [Αυτόµατη αναζήτηση για το
καλύτερο πρόγραµµα οδήγησης (προτείνεται)] , και κάντε κλικ στο κουµπί Next (Επόµενο) .

3.

Ο οδηγός αναζητεί το πρόγραµµα οδήγησης εκτυπωτή.

Επιλέξτε D:\Drivers\Print\Win_9xme\<ο φάκελος της γλώσσας σας>\ dkaay2da.inf από τη λίστα

στην οθόνη (όπου D είναι το γράµµα της µονάδας δίσκου CD), και πατήστε OK.

4.

Κάντε κλικ στο κουµπί Next (Επόµενο)  για να εγκαταστήστε το πρόγραµµα οδήγησης εκτυπωτή.5.

Κάντε κλικ στο κουµπί Next (Επόµενο)  για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.6.

Χρησιµοποιήστε το προεπιλεγµένο όνοµα του εκτυπωτή (για παράδειγµα, Dell Laser Printer 1710) ή
πληκτρολογήστε ένα µοναδικό όνοµα για τον εκτυπωτή σας, και κάντε κλικ στο κουµπί Next
(Επόµενο) .

7.

Επιλέξτε Yes (recommended) [Ναι (προτείνεται)], και πατήστε Finish (Τέλος) για να εκτυπωθεί
µια δοκιµαστική σελίδα.

8.

Μετά την εκτύπωση της δοκιµαστικής σελίδας, πατήστε Yes (Ναι) για να κλείσετε το παράθυρο.9.

Πατήστε Finish (Τέλος) για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και να κλείσετε τον οδηγό10.

Εκτελέστε το λογισµικό εγκατάστασης.11.

Χρήση των Windows 98 SE µε καλώδιο USB ή παράλληλο καλώδιο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανάλογα µε το λογισµικό και τους εκτυπωτές που είναι ήδη εγκατεστηµένοι στον
υπολογιστή σας, οι οθόνες που εµφανίζονται µπορεί να διαφέρουν από αυτές στις οδηγίες.

Αν πρόκειται να συνδέσετε τον εκτυπωτή χρησιµοποιώντας καλώδιο USB, πρέπει να εγκαταστήσετε ένα
πρόγραµµα οδήγησης θύρας USB και ένα προσαρµοσµένο πρόγραµµα οδήγησης εκτυπωτή.



Όταν συνδέσατε το καλώδιο και θέσατε τον εκτυπωτή σε λειτουργία, το µήνυµα Found New Hardware
Wizard (Οδηγός εντοπισµού νέου υλικού)  εµφανίστηκε στην οθόνη του υπολογιστή.

Τοποθετήστε το CD Drivers and Utilities (Προγράµµατα οδήγησης και βοηθητικά προγράµµατα), και
κάντε κλικ στο κουµπί Next (Επόµενο) .

1.

Επιλέξτε Search for a suitable driver (Αναζήτηση κατάλληλου προγράµµατος οδήγησης) , και
κάντε κλικ στο κουµπί Next (Επόµενο) .

2.

Αν χρησιµοποιείτε καλώδιο USB, επιλέξτε CD-ROM drive (Μονάδα CD-ROM) µ ό ν ο, και κάντε κλικ στο
κουµπί Next (Επόµενο) .

3.

Αν χρησιµοποιείτε παράλληλο καλώδιο, προχωρήστε στο βήµα 8.

Αφού ο οδηγός βρει το πρόγραµµα οδήγησης θύρας USB, κάντε κλικ στο κουµπί Next (Επόµενο) .4.

Μετά την εγκατάσταση του προγράµµατος οδήγησης θύρας USB, πατήστε Finish (Τέλος).5.

Ο οδηγός σας ζητεί να αναζητήσετε νέα προγράµµατα οδήγησης.

Κάντε κλικ στο κουµπί Next (Επόµενο)  για να αναζητήσετε πρόγραµµα οδήγησης εκτυπωτή.6.

Επιλέξτε Search for a suitable driver (Αναζήτηση κατάλληλου προγράµµατος οδήγησης) , και
κάντε κλικ στο κουµπί Next (Επόµενο) .

7.

Επιλέξτε Specify a location only (Καθορισµός µόνο της θέσης) , και κάντε κλικ στο κουµπί Next
(Επόµενο) .

8.

Μεταβείτε στη θέση του προγράµµατος οδήγησης εκτυπωτή στο CD Drivers and Utilities (Προγράµµατα
οδήγησης και βοηθητικά προγράµµατα).

9.

D:\Drivers\Print\Win_9xme\<ο φάκελος της γλώσσας σας>\dkaay2da.inf

Επισηµάνετε το πρόγραµµα οδήγησης και επιλέξτε to install the updated driver (recommended)
[εγκατάσταση του ενηµερωµένου προγράµµατος οδήγησης (προτείνεται)].

10.

Κάντε κλικ στο κουµπί Next (Επόµενο) .11.

Κάντε κλικ στο κουµπί Next (Επόµενο)  για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.12.

Χρησιµοποιήστε το προεπιλεγµένο όνοµα του εκτυπωτή (για παράδειγµα, Dell Laser Printer 1710) ή
πληκτρολογήστε ένα µοναδικό όνοµα για τον εκτυπωτή σας, και κάντε κλικ στο κουµπί Next
(Επόµενο) .

13.

Επιλέξτε Yes (Ναι) για να εκτυπώσετε µια δοκιµαστική σελίδα και πατήστε Finish (Τέλος).14.

Όλα τα απαραίτητα αρχεία εγκαθίστανται στον υπολογιστή σας.

Μετά την εκτύπωση της δοκιµαστικής σελίδας, πατήστε Yes (Ναι) για να κλείσετε το παράθυρο
µ η ν ύ µ ατ ος .

15.

Πατήστε Finish (Τέλος) για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.16.

17.



16.

Εκτελέστε το λογισµικό εγκατάστασης.17.

Χρήση του Macintosh OS 9.2 και OS 10.2

Τα τελευταία προγράµµατα οδήγησης εκτυπωτή για Macintosh διατίθενται για λήψη στην τοποθεσία στο Web
της Dell.

Επισκεφτείτε τη σελίδα support.dell.com, και κάντε κλικ στο Small Business (Μικρές
επιχειρήσεις).

1.

Στην ενότητα Product Support (Υποστήριξη προϊόντων) , κάντε κλικ στο Downloads & Drivers
(Λήψη προγραµµάτων από το web και Προγράµµατα οδήγησης) .

2.

Από την αναπτυσσόµενη λίστα Product Model (Μοντέλο προϊόντος) , επιλέξτε Printer (Εκτυπωτής),
και έπειτα επιλέξτε 1710n (Network Laser) (Laser δικτύου).

3.

Κάντε κλικ στο εικονίδιο βέλους .4.

Από την αναπτυσσόµενη λίστα Select Your Download Category (Επιλογή κατηγορίας λήψης),
επιλέξτε Printer Drivers (Προγράµµατα οδήγησης εκτυπωτή) .

5.

Από την αναπτυσσόµενη λίστα Select an Operating System (Επιλογή λειτουργικού συστήµατος),
επιλέξτε Not Applicable (∆εν ισχύει).

6.

Από την αναπτυσσόµενη λίστα Select an Operating System Language (Επιλογή γλώσσας
λειτουργικού συστήµατος) , επιλέξτε τη γλώσσα σας.

7.

Επιλέξτε Submit (Υποβολή) .8.

Στην ενότητα Printer Drivers (Προγράµµατα οδήγησης εκτυπωτή) , επιλέξτε τον εκτυπωτή σας από
τη λίστα.

9.

Στην ενότητα Driver (Πρόγραµµα οδήγησης) , επιλέξτε το πρόγραµµα οδήγησης εκτυπωτή σας από τη
λίστα.

10.

Κάντε κλικ στο όνοµα του αρχείου του προγράµµατος οδήγησης εκτυπωτή.11.

Επιλέξτε Download Now Using HTTP (Λήψη τώρα µέσω HTTP)  ή Download Now Using FTP
(Λήψη τώρα µέσω FTP) .

12.

Κάντε κλικ στο I agree (Συµφωνώ) .13.

Επιλέξτε Save to Disk (Αποθήκευση στο δίσκο) , και έπειτα πατήστε OK.14.

Επιλέξτε θέση και κάντε κλικ στο Save (Αποθήκευση) .15.

Αναζητήστε το αρχείο στον υπολογιστή και κάντε διπλό κλικ στο αρχείο για να ξεκινήσει το λογισµικό
εγκατάστασης.

16.

Όταν εκκινήσει το λογισµικό εγκατάστασης, κάντε κλικ στο Continue (Συνέχεια).17.

Προχωρήστε τις οθόνες του λογισµικού εγκατάστασης.18.

Εκτελέστε το λογισµικό εγκατάστασης

1.



Τοποθετήστε το CD Drivers and Utilities (Προγράµµατα οδήγησης και βοηθητικά προγράµµατα) στ ο ν
υπολογιστή σας.

1.

Το CD Drivers and Utilities (Προγράµµατα οδήγησης και βοηθητικά προγράµµατα) πρέπει να ξεκινήσει
αυτόµατα την εγκατάσταση λογισµικού.

2.

Αν το CD δεν εκκινήσει αυτόµατα, επιλέξτε Start (Έναρξη) Run (Εκτέλεση), πληκτρολογήστε
D:\setup.exe (όπου D είναι το γράµµα της µονάδας δίσκου CD), και κάντε κλικ στο OK. Για τα
Windows 2003 Server, επιλέξτε Open (Άνοιγµα)  στην οθόνη File Download (Λήψη αρχείου).

Όταν εµφανιστεί η οθόνη του CD Drivers and Utilities (Προγράµµατα οδήγησης και βοηθητικά
προγράµµατα), επιλέξτε Network Installation - Install the printer for use on a network
(Εγκατάσταση σε δίκτυο – Εγκατάσταση του εκτυπωτή για χρήση σε δίκτυο).

3.

Για τοπική εγκατάσταση, επιλέξτε Install printer on this computer (Εγκατάσταση του εκτυπωτή
σε αυτόν τον υπολογιστή) , και κάντε κλικ στο κουµπί Next (Επόµενο) .

4.

Για αποµακρυσµένη εγκατάσταση:

  α.    Επιλέξτε Install printer on one or more remote computers (Εγκατάσταση του εκτυπωτή
σε έναν ή περισσότερους αποµακρυσµένους υπολογιστές) , και κάντε κλικ στο κουµπί Next
(Επόµενο) .

  β.    Πληκτρολογήστε το όνοµα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του ∆ιαχειριστή και πατήστε Add
(Προσθήκη) .

  γ.    Επιλέξτε τους υπολογιστές-πελάτες ή τους διακοµιστές και κάντε κλικ στο κουµπί Next
(Επόµενο) .

Επιλέξτε τον εκτυπωτή δικτύου που θέλετε να εγκαταστήσετε. Αν δε βλέπετε τον εκτυπωτή σας στη
λίστα, πατήστε Update (Ενηµέρωση)  για να ανανεωθεί η λίστα ή επιλέξτε Add Printer (Προσθήκη
εκτυπωτή) για να προσθέσετε έναν εκτυπωτή στο δίκτυο.

5.

Επιλέξτε I am setting up this printer on a server (Εγκατάσταση αυτού του εκτυπωτή σε έναν
διακοµιστή), και κάντε κλικ στο κουµπί Next (Επόµενο) .

6.

Επιλέξτε τον εκτυπωτή σας από τη λίστα. Αν θέλετε να αλλάξετε το όνοµα του εκτυπωτή,
πληκτρολογήστε ένα νέο όνοµα στο πεδίο Printer Name (Όνοµα εκτυπωτή).

7.

Εάν θέλετε να έχουν πρόσβαση στον εκτυπωτή άλλοι χρήστες του δικτύου, επιλέξτε Share this printer
with other computers (Κοινή χρήση του εκτυπωτή µε άλλους υπολογιστές) , και εισαγάγετε ένα
όνοµα κοινής χρήσης που θα αναγνωρίζουν εύκολα όλοι οι χρήστες.

8.

Κάντε κλικ στο κουµπί Next (Επόµενο) .9.

Επιλέξτε το λογισµικό και την τεκµηρίωση που θέλετε να εγκαταστήσετε, και επιλέξτε Install
(Εγκατάσταση).

10.

Όταν εµφανιστεί η οθόνη Congratulations! (Συγχαρητήρια!), επιλέξτε αν θα επανεκκινήσετε τον
υπολογιστή σας, και πατήστε Finish (Τέλος).

11.

Κοινόχρηστη εκτύπωση



Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις µεθόδους Point and Print ή οµότιµης λειτουργίας της Microsoft για την κοινή
χρήση ενός εκτυπωτή σε δίκτυο µε σύνδεση καλωδίου USB ή παράλληλου καλωδίου. Για να χρησιµοποιήσετε
µια από αυτές τις µεθόδους, πρέπει πρώτα να γίνει κοινή χρήση του εκτυπωτή και στη συνέχεια εγκατάσταση
του κοινόχρηστου εκτυπωτή στους υπολογιστές-πελάτες.

Ωστόσο, αν χρησιµοποιήσετε µια από αυτές τις µεθόδους της Microsoft, δε θα έχετε όλες τις λειτουργίες της
Dell, όπως το Status Monitor (Παρακολούθηση κατάστασης), που είναι εγκατεστηµένα στο CD Drivers and
Utilities (Προγράµµατα οδήγησης και βοηθητικά προγράµµατα).

Κοινή χρήση του εκτυπωτή

Μόνο για Windows XP: Επιλέξτε Start (Έναρξη) Control Panel (Πίνακας ελέγχου) Printers and
Other Hardware (Εκτυπωτές και άλλο υλικό)Printers and Faxes (Εκτυπωτές και φαξ).

1.

Για όλα τα άλλα: Επιλέξτε Start (Έναρξη) Settings (Ρυθµίσεις) Printers (Εκτυπωτές).

Επιλέξτε τον εκτυπωτή σας Dell Laser 1710.2.

Επιλέξτε File (Αρχείο) Sharing (Κοινή χρήση) .3.

Επιλέξτε If you understand the security risk but want to share printers without running the
wizard, click here (Εάν κατανοείτε τους κινδύνους ασφαλείας αλλά εξακολουθείτε να θέλετε
να κάνετε κοινή χρήση εκτυπωτών χωρίς να εκτελέσετε τον οδηγό, κάντε κλικ εδώ) .

4.

Επιλέξτε Just enable printer sharing (Απλή ενεργοποίηση κοινής χρήσης εκτυπωτών) , και
πατήστε OK.

5.

Επιλέξτε Share this printer (Κοινή χρήση αυτού του εκτυπωτή) , και πληκτρολογήστε ένα όνοµα
στο πλαίσιο κειµένου Shared Name (Κοινόχρηστο όνοµα).

6.

Επιλέξτε Additional Drivers (Πρόσθετα προγράµµατα οδήγησης) , και επιλέξτε τα λειτουργικά
συστήµατα όλων των υπολογιστών-πελατών του δικτύου που εκτυπώνουν σε αυτόν τον εκτυπωτή.

7.

Επιλέξτε OK.8.

Αν λείπουν αρχεία, θα σας ζητηθεί να τοποθετήσετε το CD µε το λειτουργικό σύστηµα του διακοµιστή.

Για να ελέγξετε ότι η κοινή χρήση του εκτυπωτή είναι επιτυχής:

Βεβαιωθείτε ότι το αντικείµενο εκτυπωτή στο φάκελο Printers (Εκτυπωτές) δείχνει ότι είναι
κοινόχρηστος. Για παράδειγµα, στα Windows 2000, εµφανίζεται ένα χέρι κάτω από το εικονίδιο
εκτυπωτή.

Μεταβείτε στο φάκελο My Network Places (Θέσεις δικτύου) ή Network Neighborhood (Περιοχή δικτύου).
Βρείτε το όνοµα του κεντρικού υπολογιστή του διακοµιστή και αναζητήστε το κοινόχρηστο όνοµα το
οποίο έχετε εκχωρήσει στον εκτυπωτή.

Τώρα που ο εκτυπωτής είναι κοινόχρηστος, µπορείτε να εγκαταστήστε τον εκτυπωτή στους υπολογιστές-
πελάτες του δικτύου χρησιµοποιώντας τη µέθοδο point and print ή τη µέθοδο οµότιµης λειτουργίας



Εγκατάσταση του κοινόχρηστου εκτυπωτή στους υπολογιστές-
πελάτες

Point and Print

Η µέθοδος αυτή αποτελεί τη βέλτιστη χρήση των πόρων του συστήµατος. Ο διακοµιστής εκτυπώσεων
χειρίζεται τις τροποποιήσεις του προγράµµατος οδήγησης και την επεξεργασία της εργασίας εκτύπωσης. Με
αυτόν τον τρόπο οι υπολογιστές-πελάτες του δικτύου επιστρέφουν στα προγράµµατά τους πιο γρήγορα.

Αν χρησιµοποιήσετε τη µέθοδο Point and Print, ένα υποσύνολο των πληροφοριών του προγράµµατος
οδήγησης αντιγράφεται από το διακοµιστή εκτυπώσεων στον υπολογιστή-πελάτη. Αυτές οι πληροφορίες
επαρκούν για την αποστολή µιας εργασίας εκτύπωσης στον εκτυπωτή.

Στην επιφάνεια εργασίας των Windows του υπολογιστή-πελάτη, κάντε διπλό κλικ στο φάκελο My
Network Places (Θέσεις δικτύου) ή Network Neighborhood (Περιοχή δικτύου).

1.

Εντοπίστε το όνοµα του κεντρικού υπολογιστή του διακοµιστή εκτυπώσεων και κάντε διπλό κλικ στο
ό ν ο µ α .

2.

Κάντε δεξί κλικ στο όνοµα του κοινόχρηστου εκτυπωτή και επιλέξτε Install (Εγκατάσταση) ή Connect
(Σύνδεση) .

3.

Περιµένετε µέχρι οι πληροφορίες του προγράµµατος εκτυπωτή να αντιγραφούν από τον υπολογιστή του
διακοµιστή εκτυπώσεων στον υπολογιστή-πελάτη και να προστεθεί ένα νέο αντικείµενο εκτυπωτή στο
φάκελο Printers (Εκτυπωτές). Η διάρκεια της διαδικασίας ποικίλει, βάσει της κίνησης του δικτύου και
άλλων παραγόντων.

Κλείστε το φάκελο My Network Places (Θέσεις δικτύου) ή Network Neighborhood (Περιοχή δικτύου).4.

Εκτυπώστε µια δοκιµαστική σελίδα για να επαληθεύσετε την εγκατάσταση του εκτυπωτή.5.

Μόνο για Windows XP: Επιλέξτε Start (Έναρξη) Control Panel (Πίνακας ελέγχου) Printers and
Other Hardware (Εκτυπωτές και άλλο υλικό)Printers and Faxes (Εκτυπωτές και φαξ).

6.

Για όλα τα άλλα: Επιλέξτε Start (Έναρξη) Settings (Ρυθµίσεις) Printers (Εκτυπωτές).

Επιλέξτε τον εκτυπωτή που µόλις δηµιουργήσατε.7.

Επιλέξτε File (Αρχείο) Properties (Ιδιότητες).8.

Από την καρτέλα General (Γενικά), επιλέξτε Print Test Page (Εκτύπωση δοκιµαστικής σελίδας).9.

Όταν η δοκιµαστική σελίδα εκτυπωθεί σωστά, η εγκατάσταση του εκτυπωτή έχει ολοκληρωθεί.

Οµότιµη λειτουργία

Αν χρησιµοποιήσετε τη µέθοδο οµότιµης λειτουργίας, το πρόγραµµα οδήγησης εκτυπωτή εγκαθίσταται πλήρως
σε κάθε υπολογιστή-πελάτη. Οι υπολογιστές-πελάτες του δικτύου διατηρούν τον έλεγχο των τροποποιήσεων
του προγράµµατος οδήγησης. Ο υπολογιστής-πελάτης χειρίζεται την επεξεργασία της εργασίας εκτύπωσης.

1.



Μόνο για Windows XP: Επιλέξτε Start (Έναρξη) Control Panel (Πίνακας ελέγχου) Printers and
Other Hardware (Εκτυπωτές και άλλο υλικό)Printers and Faxes (Εκτυπωτές και φαξ).

1.

Για όλα τα άλλα: Επιλέξτε Start (Έναρξη) Settings (Ρυθµίσεις) Printers (Εκτυπωτές).

Επιλέξτε Add Printer (Προσθήκη εκτυπωτή)  για να ξεκινήσει ο οδηγός Add Printer wizard (Οδηγός
προσθήκης εκτυπωτών).

2.

Επιλέξτε Network Print Server (∆ιακοµιστής εκτυπώσεων δικτύου) .3.

Επιλέξτε τον εκτυπωτή δικτύου από τη λίστα Shared printers (Κοινόχρηστοι εκτυπωτές). Αν ο εκτυπωτής
δεν εµφανίζεται στη λίστα, πληκτρολογήστε τη διαδροµή του εκτυπωτή στο πλαίσιο κειµένου.

4.

Για παράδειγµα: \\<όνοµα κεντρικού υπολογιστή του διακοµιστή εκτυπώσεων>\<όνοµα
κοινόχρηστου εκτυπωτή>

Το όνοµα κεντρικού υπολογιστή του διακοµιστή εκτυπώσεων είναι το όνοµα του υπολογιστή του
διακοµιστή εκτυπώσεων µε το οποίο εµφανίζεται στο δίκτυο. Το όνοµα του κοινόχρηστου εκτυπωτή
είναι το όνοµα που εκχωρήσατε κατά τη διαδικασία εγκατάστασης του διακοµιστή εκτυπώσεων.

Επιλέξτε OK.5.

Αν πρόκειται για νέο εκτυπωτή, µπορεί να σας ζητηθεί να εγκαταστήσετε ένα πρόγραµµα οδήγησης
εκτυπωτή. Αν δεν υπάρχει διαθέσιµο κάποιο πρόγραµµα οδήγησης του συστήµατος, θα πρέπει να
πληκτρολογήσετε τη διαδροµή στα διαθέσιµα προγράµµατα οδήγησης.

Επιλέξτε αν ο εκτυπωτής αυτός θα είναι ο προεπιλεγµένος εκτυπωτής για τον υπολογιστή-πελάτη, και
πατήστε Finish (Τέλος).

6.

Εκτυπώστε µια δοκιµαστική σελίδα για να επαληθεύσετε την εγκατάσταση του εκτυπωτή.7.

  α.    Μόνο για Windows XP: Επιλέξτε Start (Έναρξη) Control Panel (Πίνακας
ελέγχου) Printers and Other Hardware (Εκτυπωτές και άλλο υλικό)Printers and Faxes
(Εκτυπωτές και φαξ).

Για όλα τα άλλα: Επιλέξτε Start (Έναρξη) Settings (Ρυθµίσεις) Printers (Εκτυπωτές).

  β.    Επιλέξτε τον εκτυπωτή που µόλις δηµιουργήσατε.

  γ.    Επιλέξτε File (Αρχείο) Properties (Ιδιότητες).

  δ.    Από την καρτέλα General (Γενικά), επιλέξτε Print Test Page (Εκτύπωση δοκιµαστικής
σελίδας).

Όταν η δοκιµαστική σελίδα εκτυπωθεί σωστά, η εγκατάσταση του εκτυπωτή έχει ολοκληρωθεί.



Επισκόπηση λογισµικού
 

  Dell(TM) Toner Management System (Σύστηµα διαχείρισης τόνερ της Dell(TM))

  Dell Local Printer Settings Utility (Βοηθητικό πρόγραµµα ρυθµίσεων τοπικού εκτυπωτή της Dell)

  Set IP Address Utility (Βοηθητικό πρόγραµµα ρύθµισης διεύθυνσης IP)

  Dell Printer Software Uninstall (Απεγκατάσταση του λογισµικού εκτυπωτή της Dell)

  Driver Profiler (Πρόγραµµα δηµιουργίας προφίλ προγράµµατος οδήγησης)

  Dell Printer Configuration Web Tool (Εργαλείο Web για τη διαµόρφωση του εκτυπωτή Dell)

Χρησιµοποιήστε το CD Drivers and Utilities (Προγράµµατα οδήγησης και βοηθητικά προγράµµατα) π ου
συνοδεύει τον εκτυπωτή σας για την εγκατάσταση ενός συνδυασµού εφαρµογών λογισµικού, ανάλογα µε το
λειτουργικό σας σύστηµα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν αγοράσατε τον εκτυπωτή και τον υπολογιστή ξεχωριστά, πρέπει να χρησιµοποιήσετε το
CD Drivers and Utilities (Προγράµµατα οδήγησης και βοηθητικά προγράµµατα)  για να εγκαταστήσετε
αυτές τις εφαρµογές λογισµικού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτές οι εφαρµογές λογισµικού δεν είναι διαθέσιµες µε Linux ή Macintosh.

Dell? Toner Management System (Σύστηµα διαχείρισης
τόνερ της Dell?)

Status Monitor Center (Κέντρο παρακολούθησης κατάστασης)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εφαρµογή αυτή δεν είναι διαθέσιµη µε τα Windows 98 SE ή Me, ή όταν ο εκτυπωτής
είναι συνδεδεµένος τοπικά µε έναν υπολογιστή.

Χρησιµοποιήστε το Status Monitor Center (Κέντρο παρακολούθησης κατάστασης) για να διαχειριστείτε
πολλαπλά κέντρα παρακολούθησης.

Κάντε διπλό κλικ στο όνοµα ενός εκτυπωτή για να ανοίξετε το Status Monitor (Παρακολούθηση
κατάστασης) ή επιλέξτε Run (Εκτέλεση) για να ανοίξετε το Status Monitor (Παρακολούθηση
κατάστασης) για συγκεκριµένο εκτυπωτή.

Επιλέξτε View (Προβολή)  για να αλλάξετε την εµφάνιση της λίστας εκτυπωτών.

Επιλέξτε Help (Βοήθεια) για να διαβάσετε την ηλεκτρονική βοήθεια.

Printing Status Window (Παράθυρο κατάστασης εκτύπωσης)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εφαρµογή αυτή δεν είναι διαθέσιµη µε τα Windows NT, 98 SE, ή Me, ή όταν ο
εκτυπωτής είναι συνδεδεµένος σε δίκτυο.

Το παράθυρο Printing Status (Κατάσταση εκτύπωσης) εµφανίζει την κατάσταση του εκτυπωτή (Printer Ready



(Εκτυπωτής έτοιµος), Printer Offline (Εκτυπωτής εκτός σύνδεσης), και Error-Check Printer (Έλεγχος
σφάλµατος εκτυπωτή)) και το όνοµα της εργασίας όταν στέλνετε µια εργασία για εκτύπωση.

Το παράθυρο Printing Status (Κατάσταση εκτύπωσης) εµφανίζει επίσης τη στάθµη του τόνερ οπότε µπορείτε:

Να παρακολουθείτε τη στάθµη τόνερ για τον εκτυπωτή σας.

Να κάνετε κλικ στο Order Toner (Παραγγελία τόνερ) για να παραγγείλετε ανταλλακτικά κασετών
τόνερ.
Ανατρέξτε στην ενότητα Dell Printer Supplies Reorder Application (Έντυπο παραγγελίας αναλώσιµων
εκτυπωτή της Dell) για περισσότερες πληροφορίες.

Dell Printer Supplies Reorder Application (Έντυπο
παραγγελίας αναλώσιµων εκτυπωτή της Dell)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εφαρµογή αυτή δεν είναι διαθέσιµη µε τα Windows 98 SE ή Me.

Το πλαίσιο διαλόγου Order Supplies (Παραγγελία αναλώσιµων) µπορεί να ανοίξει από το παράθυρο Printing
Status (Κατάσταση εκτύπωσης), το παράθυρο Programs (Προγράµµατα) ή το εικονίδιο στην επιφάνεια
εργασίας.

Μπορείτε να παραγγείλετε τόνερ τηλεφωνικά ή από το Web.

Κάντε κλικ στο Start (Έναρξη) Programs (Προγράµµατα)  ή All Programs (Όλα τα
προγράµµατα) Dell Printers (Εκτυπωτές Dell) Dell Laser Printer 1710 ( Εκτυπωτής Dell
Laser 1710) Printer Supplies Reorder Application (Έντυπο παραγγελίας αναλώσιµων
εκτυπωτή).
Εµφανίζεται το παράθυρο Order Supplies (Παραγγελία αναλώσιµων).

1.

Αν παραγγέλνετε από το Web, κάντε κλικ στο Visit Dell's cartridge ordering web site (Μετάβαση
στην τοποθεσία web της Dell για την παραγγελία κασετών).

2.

Αν παραγγέλνετε τηλεφωνικά, καλέστε τον αριθµό που εµφανίζεται κάτω από την επικεφαλίδα By
Telephone (Τηλεφωνικά).

3.

Dell Local Printer Settings Utility (Βοηθητικό
πρόγραµµα ρυθµίσεων τοπικού εκτυπωτή της Dell)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εφαρµογή αυτή δεν είναι διαθέσιµη όταν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεµένος σε δίκτυο.

Χρησιµοποιήστε το Dell Local Printer Settings Utility (Βοηθητικό πρόγραµµα ρυθµίσεων τοπικού εκτυπωτή της
Dell) για να αλλάξετε και να αποθηκεύσετε τις ρυθµίσεις εκτυπωτή που δεν είναι διαθέσιµες από το πρόγραµµα
οδήγησης του εκτυπωτή (για παράδειγµα, η ενεργοποίηση του Alarm Control (Έλεγχος ειδοποιήσεων) αν
θέλετε ο εκτυπωτής να εκπέµπει έναν ήχο όταν απαιτείται παρέµβαση). Όταν αλλάζετε αυτές τις ρυθµίσεις,
παραµένουν ενεργές µέχρι να κάνετε κάποια άλλη επιλογή και να την εφαρµόσετε, ή µέχρι να επαναφέρετε τις
αρχικές ρυθµίσεις εκτυπωτή (τις λεγόµενες προεπιλεγµένες εργοστασιακές ρυθµίσεις). Οι ρυθµίσεις είναι
οργανωµένες κατά µενού, όπως ο πίνακας ελέγχου του εκτυπωτή.



Το Dell Local Printer Setup Utility (Βοηθητικό πρόγραµµα ρυθµίσεων τοπικού εκτυπωτή της Dell) εγκαθιστάται
αυτόµατα στον υπολογιστή σας όταν εγκαθιστάτε το πρόγραµµα οδήγησης εκτυπωτή Dell. Επιλέξτε Start
(Έναρξη) Programs (Προγράµµατα)  ή All Programs (Όλα τα προγράµµατα) Dell Printers
(Εκτυπωτές Dell) Dell Laser Printer 1710 (Εκτυπωτής Dell Laser 1710) Dell Local Printer
Settings Utility (Βοηθητικό πρόγραµµα ρυθµίσεων τοπικού εκτυπωτή της Dell). Το Dell Local Printer
Settings Utility (Βοηθητικό πρόγραµµα ρυθµίσεων τοπικού εκτυπωτή της Dell) λειτουργεί µόνο µε εκτυπωτές
που είναι συνδεδεµένοι απευθείας µε τον υπολογιστή.

Μπορείτε να αλλάξετε τις παρακάτω ρυθµίσεις χρησιµοποιώντας το Dell Local Printer Settings Utility
(Βοηθητικό πρόγραµµα ρυθµίσεων τοπικού εκτυπωτή της Dell) :

Finishing Settings
(Ρυθµίσεις
τελειώµατος)

Duplex (Εκτύπωση δύο
όψεω ν)

Duplex Bind (∆έσιµο
εκτύπωσης δύο όψεων)

Copies (Αντίγραφα)

Blank Pages
(Εκτύπωση κενών
σελίδων)

Collation (Συρραφή)

Separator Sheets
(∆ιαχωριστικά φύλλα)

Separator Source
(Προέλευση
διαχωριστικού)

Multipage Print
(Εκτύπωση πολλαπλών
σελίδων)

Multipage Order (Σειρά
πολλαπλών σελίδων)

Multipage View
(Προβολή πολλαπλών
σελίδων)

Multipage Border
(Πλαίσιο πολλαπλών
σελίδων)

Paper Settings
(Ρυθµίσεις χαρτιού)

Paper Source
(Προέλευση χαρτιού)

Paper Size (Μέγεθος
χαρτιού)1

Paper Type (Τύπος
χαρτιού)1

Custom Types (Μη
τυποποιηµένοι τύποι)2

Substitute Size
(Μέγεθος
υποκατάστατου)

Configure MP
(∆ιαµόρφωση
πολλαπλών χρήσεων)

Paper Texture (Υφή
χαρτιού)3

Paper Weight (Βάρος
χαρτιού)3

Paper Loading
(Τοποθέτηση
χαρτιού)3

Parallel Settings
(Ρυθµίσεις
παράλληλης
σύνδεσης)

PCL SmartSwitch

PS SmartSwitch

Parallel Buffer
(Παράλληλη ενδιάµεση
µ ν ή µ η )

Advanced Status
(Σύνθετη κατάσταση)

Honor Init (Σεβασµός
ενεργοποίησης)

PCL Emulation Settings
(Ρυθµίσεις προσοµοίωσης
PCL)

Orientation (Προσανατολισµός)

Lines Per Page (Γραµµές ανά
σελίδα)

A4 Width (Πλάτος Α4)

Tray Renumber (Επαναρίθµηση
θηκών)1

Auto CR after LF (Αυτόµατος
χαρακτήρας επιστροφής µετά
από τροφοδοσία γραµµής)

Auto LF after CR (Αυτόµατη
τροφοδοσία γραµµής µετά από
χαρακτήρα επιστροφής)

PostScript Settings
(Ρυθµίσεις
PostScript)

Quality Settings
(Ρυθµίσεις
ποιότητας)

Setup Settings
(Ρυθµίσεις
εγκατάστασης)

USB Settings (Ρυθµίσεις
USB)



Print PS Error
(Εκτύπωση σφάλµατος
PS)

Font Priority
(Προτεραιότητα
γραµµατοσειρών)

Print Resolution
(Ανάλυση εκτύπωσης)

Toner Darkness
(Φωτεινότητα τόνερ)

PQET

PictureGrade

Printer Language
(Γλώσσα εκτυπωτή)

Power Saver
(Εξ οικο νό µηση
ενέργειας)

Resource Save
(Αποθήκευση πόρου)

Download Target (Λήψη
προ ορισµ ού)

Print Timeout (Χρονικό
όριο εκτύπωσης)

Wait Timeout (Χρονικό
όριο αναµονής)

Auto Continue
(Αυτόµατη συνέχιση)

Jam Recovery
(Αποκατάσταση
εµπλοκής)

Page Protect
(Προστασία σελίδας)

Print Area (Περιοχή
εκτύπωσης)

Display Language
(Γλώσσα στην οθόνη)

Alarm Control (Έλεγχος
ειδοποιήσεων)

Toner Alarm
(Ειδοποίηση τόνερ)

PCL SmartSwitch

PS SmartSwitch

USB Buffer (Ενδιάµεση µνήµη
USB)

1 Ανά υποστηριζόµενες προελεύσεις

2 Ανά αριθµό µη τυποποιηµένων τύπων

3 Ανά υποστηριζόµενα µέσα εκτύπωσης

Set IP Address Utility (Βοηθητικό πρόγραµµα ρύθµισης
διεύθυνσης IP)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εφαρµογή αυτή δεν είναι διαθέσιµη όταν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεµένος τοπικά µε
υπολογιστή.

Το Set IP Address Utility (Βοηθητικό πρόγραµµα ρύθµισης διεύθυνσης IP) σας επιτρέπει να ρυθµίσετε τη



διεύθυνση IP και άλλες σηµαντικές παραµέτρους της διεύθυνσης IP. Για να ρυθµίσετε τη διεύθυνση IP µη
αυτόµατα:

Εκκινήστε το Dell Printer Configuration Web Tool (Εργαλείο Web για τη διαµόρφωση του
εκτυπωτή Dell) πληκτρολογώντας τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή δικτύου στο πρόγραµµα περιήγησης
στο Web.

1.

Κάντε κλικ στην επιλογή Printer Settings (Ρυθµίσεις εκτυπωτή).2.

Κάτω από το Printer Server Settings (Ρυθµίσεις διακοµιστή εκτυπώσεων), επιλέξτε TCP/IP.3.

Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP Address (∆ιεύθυνση ΙΡ) καθώς και τις ρυθµίσεις Netmask
(Μάσκα δικτύου)  και Gateway (Πύλη) .

4.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν δε γνωρίζετε αυτές τις ρυθµίσεις, επικοινωνήστε µε το διαχειριστή δικτύου.

Επιλέξτε Submit (Υποβολή) .5.

Πληκτρολογήστε τη νέα διεύθυνση IP στο πρόγραµµα περιήγησης για να συνεχίσετε να χρησιµοποιείτε
το Dell Printer Configuration Web Tool (Εργαλείο Web για τη διαµόρφωση του εκτυπωτή
Dell).

6.

Dell Printer Software Uninstall (Απεγκατάσταση του
λογισµικού εκτυπωτή της Dell)

Χρησιµοποιήστε το Uninstall Software Utility (Βοηθητικό πρόγραµµα απεγκατάστασης λογισµικού) για να
απεγκαταστήσετε το λογισµικό εκτυπωτή ή αντικείµενα εκτυπωτή που είναι εγκατεστηµένα. Μπορείτε να
µεταβείτε στο Uninstall Software Utility (Βοηθητικό πρόγραµµα απεγκατάστασης λογισµικού) µε δύο τρόπους:

Μόνο για Windows XP: Επιλέξτε Start (Έναρξη) Control Panel (Πίνακας ελέγχου) Printers and
Other Hardware (Εκτυπωτές και άλλο υλικό)Printers and Faxes (Εκτυπωτές και φαξ).

Για όλα τα άλλα: Επιλέξτε Start (Έναρξη) Settings (Ρυθµίσεις) Printers (Εκτυπωτές).

α.    Επιλέξτε το αντικείµενο εκτυπωτή για απεγκατάσταση και κάντε δεξί κλικ.

β.    Επιλέξτε Dell Software Uninstall (Απεγκατάσταση λογισµικού της Dell) .

γ.    Επιλέξτε τα στοιχεία για απεγκατάσταση και κάντε κλικ στο κουµπί Next (Επόµενο) .

δ.    Επιλέξτε Uninstall Now (Άµεση απεγκατάσταση) .

ε.    Πατήστε OK όταν ολοκληρωθεί η απεγκατάσταση.

Επιλέξτε Start (Έναρξη) Programs (Προγράµµατα)  ή All Programs (Όλα τα
προγράµµατα) Dell Printers (Εκτυπωτές Dell) Dell Laser Printer 1710 (Εκτυπωτής Dell
Laser 1710).

α.    Επιλέξτε Dell Printer Software Uninstall (Απεγκατάσταση του λογισµικού εκτυπωτή



της Dell).

β.    Επιλέξτε τα στοιχεία για απεγκατάσταση και κάντε κλικ στο κουµπί Next (Επόµενο) .

γ.    Επιλέξτε Uninstall Now (Άµεση απεγκατάσταση) .

δ.    Πατήστε OK όταν ολοκληρωθεί η απεγκατάσταση.

Driver Profiler (Πρόγραµµα δηµιουργίας προφίλ
προγράµµατος οδήγησης)

Χρησιµοποιήστε το Driver Profiler (Πρόγραµµα δηµιουργίας προφίλ προγράµµατος οδήγησης) για να
δηµιουργήσετε προφίλ προγράµµατος οδήγησης που περιλαµβάνει προσαρµοσµένες ρυθµίσεις του
προγράµµατος οδήγησης. Ένα προφίλ προγράµµατος οδήγησης µπορεί να περιλαµβάνει µια οµάδα
αποθηκευµένων ρυθµίσεων προγράµµατος οδήγησης εκτυπωτή και άλλα δεδοµένα όπως:

Προσανατολισµός εκτύπωσης και N σε ένα φύλλο (ρυθµίσεις εγγράφου)

Κατάσταση εγκατάστασης µιας θήκης εξόδου (επιλογές εκτυπωτή)

Μεγέθη χαρτιού καθορισµένα από το χρήστη (χαρτιά τυποποιηµένου µεγέθους)

Απλό χαρτί και υδατογραφήµατα

Αναφορές επικάλυψης

Αναφορές γραµµατοσειρών

Σχέσεις χαρτιών

Dell Printer Configuration Web Tool (Εργαλείο Web για
τη διαµόρφωση του εκτυπωτή Dell)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εφαρµογή αυτή δεν είναι διαθέσιµη όταν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεµένος τοπικά µε
υπολογιστή.

Έχετε στείλει ποτέ µια εργασία εκτύπωσης στον εκτυπωτή δικτύου, η οποία τελικά δεν εκτυπώθηκε λόγω
εµπλοκής χαρτιού ή µιας κενής θήκης χαρτιού; Ένα από τα χαρακτηριστικά του Dell Printer Configuration Web
Tool (Εργαλείο Web για τη διαµόρφωση του εκτυπωτή Dell) είναι το Email Alert Setup (Ρύθµιση ειδοποίησης
µέσω µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), που αποστέλλει σε εσάς, ή στον κύριο διαχειριστή, ένα µήνυµα
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου όταν ο εκτυπωτής χρειάζεται αναλώσιµα ή παρέµβαση.

Αν συµπληρώνετε αναφορές αποθεµάτων εκτυπωτή που απαιτούν τον αριθµό ετικέτας ενεργητικού όλων των
εκτυπωτών στην περιοχή σας, το Dell Printer Configuration Web Tool (Εργαλείο Web για τη διαµόρφωση του
εκτυπωτή Dell) έχει µια λειτουργία πληροφοριών εκτυπωτή που διευκολύνει την εργασία σας. Απλά
πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP κάθε εκτυπωτή στο δίκτυο για να εµφανιστεί ο αριθµός ετικέτας
ενεργητικού.



Η λειτουργία Dell Printer Configuration Web Tool (Εργαλείο Web για τη διαµόρφωση του εκτυπωτή Dell) σας
επιτρέπει επίσης να αλλάξετε τις ρυθµίσεις εκτυπωτή και να διατηρήσετε αρχείο µε τις τάσεις για τις ρυθµίσεις
εκτύπωσης. Αν είστε ο διαχειριστής δικτύου, µπορείτε εύκολα να αντιγράψετε τις ρυθµίσεις του εκτυπωτή σε
έναν ή όλους τους εκτυπωτές του δικτύου απευθείας από το πρόγραµµα περιήγησης Web.

Για την εκκίνηση του Dell Printer Configuration Web Tool (Εργαλείο Web για τη διαµόρφωση του εκτυπωτή
Dell), απλά πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή δικτύου στο πρόγραµµα περιήγησης στο Web.

Αν δεν γνωρίζετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή σας, εκτυπώστε µια σελίδα εγκατάστασης δικτύου, που
αναφέρει τη διεύθυνση IP. Για να εκτυπώσετε µια σελίδα εγκατάστασης δικτύου, πατήστε και αφήστε το

κουµπί Continue (Συνέχεια)  στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Για να ορίσετε µια διεύθυνση IP,
ανατρέξτε στην ενότητα Set IP Address Utility (Βοηθητικό πρόγραµµα ρύθµισης διεύθυνσης IP).

Χρησιµοποιήστε τη λειτουργία Dell Printer Configuration Web Tool (Εργαλείο Web για τη διαµόρφωση του
εκτυπωτή Dell) για τα εξής:

Printer Status (Κατάσταση εκτυπωτή)

Λάβετε άµεσες πληροφορίες σχετικά µε την κατάσταση των αναλώσιµων του εκτυπωτή. Όταν η στάθµη του
τόνερ είναι χαµηλή, κάντε κλικ στο δεσµό των αναλώσιµων τόνερ στην πρώτη οθόνη για να παραγγείλετε
πρόσθετες κασέτες τόνερ.

Printer Settings (Ρυθµίσεις εκτυπωτή)

Αλλάξτε τις ρυθµίσεις εκτυπωτή, δείτε αποµακρυσµένα τον πίνακα ελέγχου και ενηµερώστε το υλικολογισµικό
του διακοµιστή εκτυπώσεων.



Copy Printer Settings (Αντιγραφή ρυθµίσεων εκτυπωτή)

Αντιγράψτε γρήγορα τις ρυθµίσεις ενός εκτυπωτή σε έναν άλλο εκτυπωτή ή εκτυπωτές στο δίκτυο
πληκτρολογώντας απλά τη διεύθυνση IP του κάθε εκτυπωτή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να είστε διαχειριστής δικτύου για να χρησιµοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.

Printing Statistics (Στατιστικά στοιχεία εκτυπώσεων)

Παρακολουθήστε τις τάσεις για τις ρυθµίσεις εκτύπωσης, όπως της χρήσης χαρτιού και των τύπων των
εργασιών που εκτυπώνονται.

Printer Information (Πληροφορίες εκτυπωτή)

Λάβετε τις πληροφορίες που χρειάζεστε για κλήσεις συντήρησης, αναφορές αποθεµάτων ή την κατάσταση των
τρεχουσών επιπέδων της µνήµης και του κωδικού µηχανισµού.

Email Alert Setup (Ρύθµιση ειδοποίησης µέσω µηνύµατος
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου)

Λάβετε ένα µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου όταν ο εκτυπωτής χρειάζεται αναλώσιµα ή παρέµβαση.
Πληκτρολογήστε το όνοµά σας ή το όνοµα του κύριου διαχειριστή στο πλαίσιο λίστας διεύθυνσης
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για να ειδοποιηθείτε.

Set Password (Ρύθµιση κωδικού πρόσβασης)

Κλειδώστε τον πίνακα ελέγχου µε έναν κωδικό πρόσβασης ώστε οι άλλοι χρήστες να µην αλλάξουν κατά
λάθος τις ρυθµίσεις εκτυπωτή που έχετε επιλέξει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να είστε διαχειριστής δικτύου για να χρησιµοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.

Online Help (Ηλεκτρονική βοήθεια)

Κάντε κλικ στο Help (Βοήθεια) για να επισκεφτείτε την τοποθεσία web της Dell για την αντιµετώπιση
προβληµάτων του εκτυπωτή.



Παρουσίαση λυχνιών πίνακα ελέγχου
 

  Κοινές ακολουθίες λυχνιών

  Κωδικοί δευτερευόντων σφαλµάτων

Οι λυχνίες του πίνακα ελέγχου υποδεικνύουν διαφορετικά πράγµατα, ανάλογα µε την ακολουθία τους. Οι
λυχνίες που είναι σβηστές, αναµµένες, ή/και αναβοσβήνουν υποδεικνύουν την κατάσταση του εκτυπωτή, πότε
απαιτείται παρέµβαση (για παράδειγµα, όταν έχει τελειώσει το χαρτί) ή συντήρηση.

Απενεργοποίηση Ενεργοποίηση Αναβοσβήνει αργά Αναβοσβήνει γρήγορα

 

Κοινές ακολουθίες λυχνιών

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις πιο κοινές ακολουθίες των λυχνιών. Κάντε κλικ στους δεσµούς στη δεξιά
στήλη για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη σηµασία τους και τις ενέργειες που µπορείτε να
ακολουθήσετε.

Κοινές ακολουθίες λυχνιών

Continue
(Συνέχεια)

Ready/Data
(Έτοιµος/∆εδοµένα)

Toner Low/Replace
Drum
(Χαµηλή στάθµη
τόνερ)/Αντικατάσταση
τυµπάνου)

Load/
Remove Paper
(Τοποθέτηση/αφαίρεση
χαρτιού)

Paper
Jam
(Εµπλοκή
χαρτιού)

Error
(Σφάλµα)

Κατάσταση εκτυπωτή

     Έτοιµ ος
Ε ξ οικ ο νό µηση
ενέργειας

     Απασχοληµένος

     Η ∆εκαεξαδική
ιχνηλάτηση είναι έτοιµη

    Σε αναµονή

    Ευθυγράµµιση
Η ανάλυση έχει
µειωθεί

     ∆εν είναι έτοιµος (ο
εκτυπωτής είναι εκτός
σύνδεσης)



     Κλείστε τη θύρα

    Τοποθετήστε µέσα
εκτύπωσης

    Τοποθετήστε µέσα
εκτύπωσης στο µη
αυτόµατο τροφοδότη

    Εκτύπωση δεύτερης
πλευράς εργασίας
εκτύπωσης δύο όψεων

    Μη έγκυρος
κωδικός
µηχανισµ ού
Μη έγκυρος
κωδικός δικτύου

     Χαµηλή στάθµη τόνερ

    Το τύµπανο
απεικόνισης είναι
σχεδόν γεµάτο

     Αντικαταστήστε το
τύµπανο απεικόνισης

   Αντικαταστήστε το
τύµπανο απεικόνισης
(απότοµη διακοπή
λειτουργίας εκτυπωτή)

    Μ η
υποστηριζόµενη
κασέτα τόνερ
Η κασέτα τόνερ
δεν είναι
τοποθετηµένη

    Αλλάξτε τη µη έγκυρη
κασέτα τόνερ

   Προγραµµατισµός
κωδικού
µηχανισµ ού
Προγραµµατισµός
κωδικού
συστήµατος

Ακύρωση
εργασίας
Επαναφορά
εκτυπωτή

Σφάλµα συντήρησης

    Σφάλµα εκτυπωτή*



    Σφάλµα εκτυπωτή
εµπλοκής χαρτιού*

* Ανατρέξτε στην ενότητα Κωδικοί δευτερευόντων σφαλµάτων για περισσότερες πληροφορίες.

Κωδικοί δευτερευόντων σφαλµάτων

Όταν είναι αναµµένες και οι δύο λυχνίες Error (Σφάλµα)   και Continue (Συνέχεια) , έχει προκύψει

ένα δευτερεύον σφάλµα. Πατήστε και αφήστε το κουµπί Continue (Συνέχεια)  δύο φορές γρήγορα για
να προβληθούν οι ακολουθίες λυχνιών του κωδικού δευτερεύοντος σφάλµατος. Ο παρακάτω πίνακας
παρουσιάζει τη σηµασία των ακολουθιών των λυχνιών και τις ενέργειες που µπορείτε να ακολουθήσετε.

Ακολουθίες λυχνιών των κωδικών δευτερεύοντος σφάλµατος

Continue
(Συνέχεια)

Ready
(Έτοιµος)/
Data
(∆εδοµένα)

Toner Low
(Χαµηλή
στάθµη τόνερ)/
Replace Drum
(Αντικατάσταση
τυµπάνου)

Load/
Remove Paper
(Τοποθέτηση/αφαίρεση
χαρτιού)

Paper
Jam
(Εµπλοκή
χαρτιού)

Error
(Σφάλµα)

Κατάσταση
εκτυπωτή

   Περίπλοκη
σελίδα

   Η µνήµη του
εκτυπωτή δεν
επαρκεί

   Η περιοχή
συρραφής δεν
επαρκεί

   Σφάλµα
γραµµατοσειράς

   Σφάλµατα
διασύνδεσης
δικτύου

   Σφάλµα
επικοινωνίας µε
τον κεντρικό
υπολογιστή

  Έχει
απενεργοποιηθεί
η διασύνδεση µε
τον κεντρικό
υπολογιστή



  Η µνήµη είναι
πλήρης

  Κοντό χαρτί

   Μη έγκυρος
κωδικός
µηχανισµ ού

   Μη έγκυρος
κωδικός δικτύου

Ακολουθίες λυχνιών των κωδικών δευτερεύοντος σφάλµατος για εµπλοκές

Continue
(Συνέχεια)

Ready/Data
(Έτοιµος/∆εδοµένα)

Toner Low
(Χαµηλή
στάθµη τόνερ)/
Replace Drum
(Αντικατάσταση
τυµπάνου)

Load Paper
(Τοποθέτηση
χαρτιού)

Paper
Jam
(Εµπλοκή
χαρτιού)

Error
(Σφάλµα)

Κατάσταση
εκτυπωτή

Κάντε κλικ
εδώ για
περισσότερες
πληροφορίες

   Εµπλοκή
χαρτιού
σ τ ο ν
αισθητήρα
εισόδου*

Απεµπλοκή
χαρτιού

   Εµπλοκή
χαρτιού στο
µ η
αυτόµατο
τροφοδότη

Απεµπλοκή
χαρτιού

   Εµπλοκή
χαρτιού
καθώς
εξέρχεται
από τη
θήκη προς
τ ο ν
εκτυπωτή

Απεµπλοκή
χαρτιού

   Εµπλοκή
χαρτιού
καθώς η
εκτυπωµένη
εργασία
εξέρχεται
από τον
εκτυπωτή

Απεµπλοκή
χαρτιού

  Εµπλοκή
χαρτιού στη
Θήκη 1

Απεµπλοκή
χαρτιού



  Εµπλοκή
χαρτιού στη
Θήκη 2

Απεµπλοκή
χαρτιού

* Οι εµπλοκές χαρτιού στον αισθητήρα εισόδου µπορεί να είναι αφού το χαρτί φύγει από τη θήκη και εισέλθει στον εκτυπωτή ή
στο µη αυτόµατο τροφοδότη.

Τι σηµαίνει αυτή η ακολουθία λυχνιών:

Ο εκτυπωτής είναι έτοιµος να λάβει και να επεξεργαστεί δεδοµένα.
Ο εκτυπωτής είναι σε κατάσταση εξοικονόµησης ενέργειας.

Τι µπορείτε να κάνετε:

Στείλτε µια εργασία εκτύπωσης.

Πατήστε το κουµπί Continue (Συνέχεια)  για να εκτυπώσετε τις
σελίδες ρυθµίσεων µενού για µια λίστα µε τις τρέχουσες ρυθµίσεις του
εκτυπωτή.

Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί Cancel (Άκυρο)   για
επαναφορά του εκτυπωτή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθµιση Power Saver (Εξοικονόµηση
ενέργειας) µόνο από το βοηθητικό πρόγραµµα ρυθµίσεων τοπικού εκτυπωτή
(ανατρέξτε στην ενότητα Dell Local Printer Settings Utility (Βοηθητικό
πρόγραµµα ρυθµίσεων τοπικού εκτυπωτή της Dell) ).

Τι σηµαίνει αυτή η ακολουθία λυχνιών:

Ο εκτυπωτής είναι απασχοληµένος καθώς λαµβάνει και επεξεργάζεται
δεδοµένα ή εκτυπώνει.
Ο εκτυπωτής ανασυγκροτεί τη µνήµη flash για να ανακτήσει χώρο
αποθήκευσης που καταλαµβάνεται από διαγραµµένους πόρους.
Ο εκτυπωτής µορφοποιεί τη µνήµη flash.
Ο εκτυπωτής αποθηκεύει πόρους, όπως γραµµατοσειρές ή µακροεντολές,
στη µνήµη flash.
Ο εκτυπωτής εκτυπώνει έναν κατάλογο, µια λίστα γραµµατοσειρών,
σελίδες ρυθµίσεων µενού ή δοκιµαστικές σελίδες ποιότητας εκτύπωσης.

Τι µπορείτε να κάνετε:

Απασχοληµένος:
Περιµένετε µέχρι να σβήσει το µήνυµα από την οθόνη.

Πατήστε και αφήστε το κουµπί Cancel (Άκυρο)   για να
ακυρωθεί η εργασία εκτύπωσης.

Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί Cancel (Άκυρο)   για
επαναφορά του εκτυπωτή.

Ανασυγκρότηση της µνήµης flash, µορφοποίηση της µνήµης flash, ή
προγραµµατισµός της µνήµης flash:

Περιµένετε µέχρι να σβήσει το µήνυµα από την οθόνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή όταν εµφανίζεται αυτό το
µ ή ν υ µ α .

Εκτύπωση καταλόγου, λίστας γραµµατοσειρών, σελίδων ρυθµίσεων µενού
ή δοκιµαστικών σελίδων ποιότητας εκτύπωσης:



Περιµένετε µέχρι να εκτυπωθούν οι σελίδες. Το µήνυµα Busy
(Απασχοληµένος) εµφανίζεται καθώς εκτυπώνονται οι σελίδες. Η
λυχνία Ready (Έτοιµος) ανάβει όταν σταµατήσει η εκτύπωση.

Πατήστε και αφήστε το κουµπί Cancel (Άκυρο)   για να
ακυρωθεί η εκτύπωση.

Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί Cancel (Άκυρο)   για
επαναφορά του εκτυπωτή.

Λήψη/επεξεργασία δεδοµένων από διασύνδεση κεντρικού υπολογιστή:
Περιµένετε µέχρι να σβήσει το µήνυµα από την οθόνη.

Πατήστε και αφήστε το κουµπί Cancel (Άκυρο)   για να διακοπεί
η επεξεργασία.

Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί Cancel (Άκυρο)   για
επαναφορά του εκτυπωτή.

Τι σηµαίνει αυτή η ακολουθία λυχνιών:

Ο εκτυπωτής είναι σε κατάσταση ετοιµότητας και η λειτουργία ∆εκαεξαδικής
ιχνηλάτησης είναι ενεργή.

Τι µπορείτε να κάνετε:

Οι προχωρηµένοι χρήστες µπορούν να χρησιµοποιήσουν τη λειτουργία
∆εκαεξαδικής ιχνηλάτησης για να αντιµετωπίσουν προβλήµατα εκτύπωσης.
Μετά την επίλυση του προβλήµατος, απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή για
έξοδο από τη λειτουργία ∆εκαεξαδικής ιχνηλάτησης.

Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί Cancel (Άκυρο)   για
επαναφορά του εκτυπωτή.



Τι σηµαίνει αυτή η ακολουθία λυχνιών:

Ο εκτυπωτής βρίσκεται σε αναµονή µέχρι να λήξει το χρονικό όριο εκτύπωσης, ή
µέχρι να λάβει πρόσθετα δεδοµένα.

Τι µπορείτε να κάνετε:

Πατήστε το κουµπί Continue (Συνέχεια)  για να εκτυπώσετε τα
περιεχόµενα της ενδιάµεσης µνήµης εκτύπωσης.

Πατήστε και αφήστε το κουµπί Cancel (Άκυρο)   για να ακυρωθεί η
εργασία εκτύπωσης.

Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί Cancel (Άκυρο)   για
επαναφορά του εκτυπωτή.

Τι σηµαίνει αυτή η ακολουθία λυχνιών:

Ο εκτυπωτής ευθυγραµµίζει κατεστραµµένα δεδοµένα εκτύπωσης.
Ο εκτυπωτής επεξεργάζεται δεδοµένα ή εκτυπώνει σελίδες, αλλά η
ανάλυση µιας σελίδας στην τρέχουσα εργασία εκτύπωσης έχει µειωθεί από
600 κουκκίδες ανά ίντσα (dpi) σε 300 dpi για την αποφυγή σφάλµατος ότι
η µνήµη είναι πλήρης.

Τι µπορείτε να κάνετε:

Περιµένετε µέχρι ο πίνακας ελέγχου να επιστρέψει στην κατάσταση Ready
(Έτοιµος) για να εκτυπώσει άλλες εργασίες.

Πατήστε και αφήστε το κουµπί Cancel (Άκυρο)   για να ακυρωθεί η
εργασία εκτύπωσης.

Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί Cancel (Άκυρο)   για
επαναφορά του εκτυπωτή.



Τι σηµαίνει αυτή η ακολουθία λυχνιών:

Ο εκτυπωτής δεν είναι έτοιµος να λάβει ή να επεξεργαστεί δεδοµένα ή οι θύρες
του εκτυπωτή είναι εκτός σύνδεσης.

Τι µπορείτε να κάνετε:

Πατήστε το κουµπί Continue (Συνέχεια)  για να επιστρέψετε στην
κατάσταση Ready (Έτοιµος) ή Busy (Απασχοληµένος).

Πατήστε και αφήστε το κουµπί Cancel (Άκυρο)   για να ακυρωθεί η
εργασία εκτύπωσης.

Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί Cancel (Άκυρο)   για
επαναφορά του εκτυπωτή.

Τι σηµαίνει αυτή η ακολουθία λυχνιών:

Η θύρα του εκτυπωτή είναι ανοικτή.

Τι µπορείτε να κάνετε:

Κλείστε τη θύρα.



Τι σηµαίνει αυτή η ακολουθία λυχνιών:

Έχουν τελειώσει τα µέσα εκτύπωσης ή δεν έγινε σωστή τροφοδοσία των µέσων
εκτύπωσης.

Τι µπορείτε να κάνετε:

Τοποθετήστε µέσα εκτύπωσης στη θήκη 1 ή στην προαιρετική θήκη 550

φύλλων, και πατήστε το κουµπί Continue (Συνέχεια)  για να
συνεχίσει η εκτύπωση.
Ελέγξτε ότι τα µέσα εκτύπωσης έχουν τοποθετηθεί σωστά στη θήκη 1 ή
στην προαιρετική θήκη 550 φύλλων.

Πατήστε το κουµπί Cancel (Άκυρο)   για να ακυρωθεί η εργασία
εκτύπωσης.

Τι σηµαίνει αυτή η ακολουθία λυχνιών:

Ο εκτυπωτής σας ζητά να τοποθετήσετε ένα φύλλο µέσου εκτύπωσης στην
υποδοχή µη αυτόµατης τροφοδοσίας.

Τι µπορείτε να κάνετε:

Τοποθετήστε τα µέσα εκτύπωσης, µε την πλευρά που θα εκτυπωθεί
στραµµένη προς το µπροστινό µέρος του εκτυπωτή, στην υποδοχή µη
αυτόµατης τροφοδοσίας.

Πατήστε το κουµπί Continue (Συνέχεια)  για να συνεχίσετε την
εκτύπωση.

Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί Cancel (Άκυρο)   για
επαναφορά του εκτυπωτή.



Τι σηµαίνει αυτή η ακολουθία λυχνιών:

Εκτυπώστε την άλλη πλευρά της εργασίας εκτύπωσης δύο όψεων.

Τι µπορείτε να κάνετε:

Τοποθετήστε πάλι την εργασία εκτύπωσης στη θήκη 1 χρησιµοποιώντας τις
οδηγίες του αναδυόµενου µενού του προγράµµατος οδήγησης για να
τοποθετήστε τις σελίδες µε το σωστό προσανατολισµό. Πατήστε το κουµπί

Continue (Συνέχεια)  για να συνεχίσετε την εκτύπωση.

Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί Cancel (Άκυρο)   για
επαναφορά του εκτυπωτή.

Τι σηµαίνει αυτή η ακολουθία λυχνιών:

Ο κωδικός σε έναν εσωτερικό διακοµιστή εκτυπώσεων δεν έχει προγραµµατιστεί
ή ο προγραµµατισµένος κωδικός δεν είναι έγκυρος.

Τι µπορείτε να κάνετε:

Κάντε λήψη ενός έγκυρου κωδικού δικτύου στον εσωτερικό διακοµιστή

εκτυπώσεων. Πατήστε το κουµπί Continue (Συνέχεια)  δύο φορές
γρήγορα για να προβληθεί ο κωδικός δευτερεύοντος σφάλµατος. Ανατρέξτε
στην ενότητα Κωδικοί δευτερευόντων σφαλµάτων για περισσότερες
πληροφορίες.



Τι σηµαίνει αυτή η ακολουθία λυχνιών:

Ο εκτυπωτής είναι έτοιµος να λάβει και να επεξεργαστεί δεδοµένα. Επίσης, είναι
χαµηλή η στάθµη του τόνερ στην κασέτα τόνερ.

Τι µπορείτε να κάνετε:

Πατήστε το κουµπί Continue (Συνέχεια)  για να εκτυπώσετε τη
σελίδα ρυθµίσεων µενού για µια λίστα µε τις τρέχουσες ρυθµίσεις του
εκτυπωτή.
Αφαιρέστε την κασέτα τόνερ και ανακινήστε την για να επεκτείνετε τη
διάρκεια ζωής της κασέτας.
Αντικαταστήστε την κασέτα τόνερ. (Ανατρέξτε στην ενότητα
Αντικατάσταση της κασέτας τόνερ για βοήθεια.)

Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί Cancel (Άκυρο)   για
επαναφορά του εκτυπωτή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λυχνία αυτή µπορεί να µην ανάψει αν η κασέτα τόνερ που
συµπεριλαµβάνεται µε τον εκτυπωτή είναι τοποθετηµένη σε ένα βασικό µοντέλο
εκτυπωτή.

Τι σηµαίνει αυτή η ακολουθία λυχνιών:

Το τύµπανο απεικόνισης είναι σχεδόν πλήρες και θα πρέπει να αντικατασταθεί
σύ ντ ο µ α .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία Toner Alarm (Ειδοποίηση τόνερ) πρέπει να είναι
ενεργοποιηµένη στο Setup Settings (Ρυθµίσεις εγκατάστασης) για να εµφανιστεί
αυτό το µήνυµα.

Τι µπορείτε να κάνετε:

Πατήστε το κουµπί Continue (Συνέχεια)  για να συνεχίσετε την
εκτύπωση.
Εκτυπώστε ένα φύλλο διαµόρφωσης των ρυθµίσεων του εκτυπωτή για να
καθορίσετε τη στάθµη του τυµπάνου απεικόνισης. Για περισσότερες
πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Εκτύπωση του φύλλου
διαµόρφωσης των ρυθµίσεων του εκτυπωτή .



Τι σηµαίνει αυτή η ακολουθία λυχνιών:

Το τύµπανο απεικόνισης είναι σχεδόν πλήρες και θα πρέπει να αντικατασταθεί.

Τι µπορείτε να κάνετε:

Πατήστε το κουµπί Continue (Συνέχεια)  για να συνεχίσετε την
εκτύπωση.
Εκτυπώστε ένα φύλλο διαµόρφωσης των ρυθµίσεων του εκτυπωτή για να
καθορίσετε τη στάθµη του τυµπάνου απεικόνισης. Για περισσότερες
πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Εκτύπωση του φύλλου
διαµόρφωσης των ρυθµίσεων του εκτυπωτή .

Τι σηµαίνει αυτή η ακολουθία λυχνιών:

Το τύµπανο απεικόνισης είναι γεµάτο και πρέπει να αντικατασταθεί. Ο
εκτυπωτής δε θα εκτυπώσει άλλες σελίδες µέχρι να αντικατασταθεί το τύµπανο
απεικόνισης.

Τι µπορείτε να κάνετε:

Αντικαταστήστε το τύµπανο απεικόνισης. Για περισσότερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στην ενότητα Αντικατάσταση του τυµπάνου απεικόνισης .



Τι σηµαίνει αυτή η ακολουθία λυχνιών:

Η κασέτα τόνερ δεν έχει τοποθετηθεί, ή ο εκτυπωτής ανιχνεύει ένα σφάλµα
κασέτας τόνερ.

Τι µπορείτε να κάνετε:

Αν δεν έχει τοποθετηθεί η κασέτα τόνερ, τοποθετήστε την.
Αν έχει τοποθετηθεί κασέτα τόνερ, αφαιρέστε την και τοποθετήστε µια νέα
κασέτα τόνερ (ανατρέξτε στην ενότητα Αντικατάσταση της κασέτας τόνερ
).

Τι σηµαίνει αυτή η ακολουθία λυχνιών:

Η κασέτα τόνερ που χρησιµοποιείτε δεν έχει σχεδιαστεί για τον εκτυπωτή σας.

Τι µπορείτε να κάνετε:

Τοποθετήστε µια κασέτα τόνερ που έχει κατασκευαστεί για τον εκτυπωτή σας
(ανατρέξτε στην ενότητα Παραγγελία αναλώσιµων ).



Τι σηµαίνει αυτή η ακολουθία λυχνιών:

Προγραµµατίζεται νέος κωδικός στη µνήµη flash του µηχανισµού ή του
υλικολογισµικού.

Τι µπορείτε να κάνετε:

Περιµένετε µέχρι να σβήσει το µήνυµα από την οθόνη. Όταν ο εκτυπωτής έχει
ολοκληρώσει τον προγραµµατισµό του κωδικού, πραγµατοποιεί επαναφορά.

Τι σηµαίνει αυτή η ακολουθία λυχνιών:

Η τρέχουσα εργασία εκτύπωσης ακυρώνεται
Ο εκτυπωτής επαναφέρεται στις προεπιλεγµένες ρυθµίσεις του χρήστη.
Όλες οι ενεργές εργασίες εκτύπωσης ακυρώνονται. Η προεπιλεγµένη
ρύθµιση χρήστη παραµένει ενεργή µέχρι να την αλλάξετε ή µέχρι να
επαναφέρετε τις προεπιλεγµένες εργοστασιακές ρυθµίσεις.

Τι µπορείτε να κάνετε:

Περιµένετε µέχρι να σβήσει το µήνυµα από την οθόνη.



Τι σηµαίνει αυτή η ακολουθία λυχνιών:

Έχει προκύψει σφάλµα συντήρησης και η εκτύπωση έχει διακοπεί.

Τι µπορείτε να κάνετε:

Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε πάλι τον εκτυπωτή. Αν οι λυχνίες
συνεχίζουν να αναβοσβήνουν, επικοινωνήστε µε την Dell στη διεύθυνση
support.dell.com .

Τι σηµαίνει αυτή η ακολουθία λυχνιών:

Έχει προκύψει ένα από τα εξής σφάλµατα στον εκτυπωτή:

Η µνήµη είναι πλήρης, δεν επαρκεί για την αποθήκευση των δεδοµένων
της ενδιάµεσης µνήµης ή δεν επαρκεί για την ανασυγκρότηση της µνήµης
flash.
Μια σελίδα είναι πολύ πολύπλοκη για να εκτυπωθεί ή είναι µικρότερη από
τα περιθώρια χαρτιού που έχουν καθοριστεί.
Η ανάλυση µιας µορφοποιηµένης σελίδας µειώνεται στα 300 dpi.
Παρουσιάστηκε σφάλµα γραµµατοσειράς.
Η επικοινωνία µε τον κεντρικό υπολογιστή έχει διακοπεί.

Τι µπορείτε να κάνετε:

Πατήστε το κουµπί Continue (Συνέχεια)  δύο φορές γρήγορα για να
προβληθεί ο κωδικός δευτερεύοντος σφάλµατος. Ανατρέξτε στην ενότητα
Κωδικοί δευτερευόντων σφαλµάτων για περισσότερες πληροφορίες.

Πατήστε το κουµπί Continue (Συνέχεια)  για να σβήσει το
δευτερεύον µήνυµα από την οθόνη.



Τι σηµαίνει αυτή η ακολουθία λυχνιών:

Έχει παρουσιαστεί εµπλοκή χαρτιού στον εκτυπωτή.

Τι µπορείτε να κάνετε:

Πατήστε το κουµπί Continue (Συνέχεια)  δύο φορές γρήγορα για να
προβληθεί ο κωδικός δευτερεύοντος σφάλµατος. Ανατρέξτε στην ενότητα
Κωδικοί δευτερευόντων σφαλµάτων για περισσότερες πληροφορίες.

Πατήστε το κουµπί Continue (Συνέχεια)  για να συνεχίσει η
εκτύπωση µόλις γίνει απεµπλοκή των σελίδων από τη διαδροµή χαρτιού.

Κωδικός δευτερεύοντος σφάλµατος

Τι σηµαίνει αυτή η ακολουθία λυχνιών:

Η σελίδα µπορεί να µην εκτυπωθεί σωστά γιατί οι πληροφορίες εκτύπωσης στη
σελίδα είναι πολύ πολύπλοκες (δηλαδή, είναι πολύ µεγάλες για τη µνήµη του
εκτυπωτή).

Τι µπορείτε να κάνετε:

Πατήστε το κουµπί Continue (Συνέχεια)  για να σβηστεί το µήνυµα
από την οθόνη και να συνεχιστεί η επεξεργασία της εργασίας εκτύπωσης
(µπορεί να χαθούν ορισµένα από τα δεδοµένα εκτύπωσης).
Για την αποφυγή αυτού του σφάλµατος στο µέλλον:

Μειώστε την πολυπλοκότητα της σελίδας µειώνοντας την ποσότητα
κειµένου ή γραφικών στη σελίδα και διαγράφοντας µη απαραίτητες
γραµµατοσειρές ή µακροεντολές από λήψη.
Ορίστε τη ρύθµιση Page Protect (Προστασία σελίδας) στην τιµή On
(Ενεργοποίηση)  στην επιλογή Setup Settings (Ρυθµίσεις
εγκατάστασης) στο Local Printer Settings Utility (Βοηθητικό
πρόγραµµα ρυθµίσεων τοπικού εκτυπωτή).
Εγκαταστήστε πρόσθετη µνήµη εκτυπωτή (ανατρέξτε στην ενότητα
Εγκατάσταση µιας προαιρετικής κάρτας µνήµης ).



Κωδικός δευτερεύοντος σφάλµατος

Τι σηµαίνει αυτή η ακολουθία λυχνιών:

Ο εκτυπωτής δεν έχει αρκετή µνήµη για να αποθηκεύσει τα δεδοµένα στην
ενδιάµεση µνήµη.

Τι µπορείτε να κάνετε:

Εγκαταστήστε πρόσθετη µνήµη (ανατρέξτε στην ενότητα Εγκατάσταση
µιας προαιρετικής κάρτας µνήµης  ).

Πατήστε το κουµπί Continue (Συνέχεια)  για να συνεχίσει η
εκτύπωση της εργασίας.

Πατήστε το κουµπί Cancel (Άκυρο)   για να ακυρωθεί η εργασία
εκτύπωσης.

Κωδικός δευτερεύοντος σφάλµατος

Τι σηµαίνει αυτή η ακολουθία λυχνιών:

Η µνήµη του εκτυπωτή δεν έχει τον απαραίτητο ελεύθερο χώρο για τη συρραφή
της εργασίας εκτύπωσης.

Αυτό µπορεί να προκύψει λόγω ενός από τα εξής σφάλµατα:

Η µνήµη είναι πλήρης.
Η σελίδα είναι πολύ πολύπλοκη για να εκτυπωθεί.
Η σελίδα είναι µικρότερη από τα περιθώρια χαρτιού που έχουν καθοριστεί.
Η µνήµη δεν επαρκεί για την αποθήκευση των δεδοµένων της ενδιάµεσης
µ ν ή µ η ς .

Τι µπορείτε να κάνετε:

Πατήστε το κουµπί Continue (Συνέχεια)  για να διαγραφεί το
σφάλµα και να συνεχιστεί η εκτύπωση της εργασίας (η εργασία µπορεί να
µην εκτυπωθεί σωστά.)

Πατήστε και αφήστε το κουµπί Cancel (Άκυρο)   για να ακυρωθεί η
εργασία εκτύπωσης.

Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί Cancel (Άκυρο)   για
επαναφορά του εκτυπωτή.
Για την αποφυγή αυτού του σφάλµατος στο µέλλον:

Απλοποιήστε την εργασία εκτύπωσης. Μειώστε την πολυπλοκότητα
της σελίδας µειώνοντας την ποσότητα κειµένου ή γραφικών στη
σελίδα και διαγράφοντας µη απαραίτητες γραµµατοσειρές ή
µακροεντολές από λήψη.
Εγκαταστήστε πρόσθετη µνήµη εκτυπωτή (ανατρέξτε στην ενότητα
Εγκατάσταση µιας προαιρετικής κάρτας µνήµης ).



Κωδικός δευτερεύοντος σφάλµατος

Τι σηµαίνει αυτή η ακολουθία λυχνιών:

Ο εκτυπωτής έχει λάβει µια αίτηση για µια γραµµατοσειρά PPDS που δεν είναι
εγκατεστηµένη.

Τι µπορείτε να κάνετε:

Πατήστε και αφήστε το κουµπί Cancel (Άκυρο)   για να ακυρωθεί η
εργασία εκτύπωσης.

Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί Cancel (Άκυρο)   για
επαναφορά του εκτυπωτή.

Πατήστε το κουµπί Continue (Συνέχεια)  για να σβήσει το µήνυµα
από την οθόνη και να συνεχίσει η εκτύπωση.

Κωδικός δευτερεύοντος σφάλµατος

Τι σηµαίνει αυτή η ακολουθία λυχνιών:

Ο εκτυπωτής δεν µπορεί να αποκαταστήσει την επικοινωνία µε το δίκτυο.

Τι µπορείτε να κάνετε:

Πατήστε το κουµπί Continue (Συνέχεια)  για να σβήσει το µήνυµα από την
οθόνη και να συνεχίσει η εκτύπωση. (Η εργασία µπορεί να µην εκτυπωθεί
σωστά.)



Κωδικός δευτερεύοντος σφάλµατος

Τι σηµαίνει αυτή η ακολουθία λυχνιών:

Έχει χαθεί η σύνδεση του εκτυπωτή µε τον εξωτερικό διακοµιστή εκτυπώσεων
(ονοµάζεται επίσης εξωτερικός προσαρµογέας δικτύου ή ENA (external network
adapter )).

Αυτή η ακολουθία λυχνιών εµφανίζεται όταν ο εκτυπωτής σας είναι
συνδεδεµένος σε δίκτυο, αλλά δεν µπορεί να εντοπίσει το διακοµιστή
εκτυπώσεων όταν ενεργοποιείτε τον εκτυπωτή.

Τι µπορείτε να κάνετε:

Ελέγξτε ότι το καλώδιο που συνδέει τον ΕΝΑ και τον εκτυπωτή είναι
τοποθετηµένο σωστά. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και ενεργοποιήστε
τον πάλι για επαναφορά του εκτυπωτή.

Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί Cancel (Άκυρο)   για
επαναφορά του εκτυπωτή.

Κωδικός δευτερεύοντος σφάλµατος

Τι σηµαίνει αυτή η ακολουθία λυχνιών:

Η θύρα USB ή η παράλληλη θύρα είναι απενεργοποιηµένη.

Τι µπορείτε να κάνετε:

Πατήστε το κουµπί Continue (Συνέχεια)  για να σβήσει το µήνυµα από την
οθόνη. Ο εκτυπωτής διαγράφει τις εργασίες εκτύπωσης που είχαν σταλεί
προηγουµένως. Ενεργοποιήστε τη θύρα USB ή την παράλληλη θύρα επιλέγοντας
µια τιµή διαφορετική από την τιµή Disabled (Απενεργοποιηµένη) για το στοιχείο
USB Buffer (Ενδιάµεση µνήµη USB) ή Parallel Buffer (Παράλληλη ενδιάµεση
µνήµη) στο βοηθητικό πρόγραµµα εγκατάστασης τοπικού εκτυπωτή (ανατρέξτε
στην ενότητα Dell Local Printer Settings Utility (Βοηθητικό πρόγραµµα
ρυθµίσεων τοπικού εκτυπωτή της Dell) ).



Κωδικός δευτερεύοντος σφάλµατος

Τι σηµαίνει αυτή η ακολουθία λυχνιών:

Ο εκτυπωτής επεξεργάζεται δεδοµένα, αλλά η µνήµη που χρησιµοποιείται για
την αποθήκευση των σελίδων είναι πλήρης.

Τι µπορείτε να κάνετε:

Πατήστε το κουµπί Continue (Συνέχεια)  για να διαγραφεί το
σφάλµα και να συνεχιστεί η εκτύπωση της εργασίας (η εργασία µπορεί να
µην εκτυπωθεί σωστά).

Πατήστε και αφήστε το κουµπί Cancel (Άκυρο)   για να ακυρωθεί η
εργασία εκτύπωσης.

Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί Cancel (Άκυρο)   για
επαναφορά του εκτυπωτή.
Για την αποφυγή αυτού του σφάλµατος στο µέλλον:

Απλοποιήστε την εργασία εκτύπωσης. Μειώστε την πολυπλοκότητα
της σελίδας µειώνοντας την ποσότητα κειµένου ή γραφικών στη
σελίδα και διαγράφοντας µη απαραίτητες γραµµατοσειρές ή
µακροεντολές από λήψη.
Εγκαταστήστε πρόσθετη µνήµη εκτυπωτή (ανατρέξτε στην ενότητα
Εγκατάσταση µιας προαιρετικής κάρτας µνήµης ).

Κωδικός δευτερεύοντος σφάλµατος

Τι σηµαίνει αυτή η ακολουθία λυχνιών:

Το µήκος του χαρτιού είναι πολύ κοντό για την εκτύπωση των µορφοποιηµένων
δεδ ο µ έ νω ν .

Αυτό προκύπτει όταν ο εκτυπωτής δεν γνωρίζει το µέγεθος του µέσου
εκτύπωσης που είναι τοποθετηµένο στη θήκη, ή υπάρχει πρόβληµα µε την
τροφοδοσία του µέσου εκτύπωσης.

Τι µπορείτε να κάνετε:

Βεβαιωθείτε ότι το µέσο εκτύπωσης που έχετε τοποθετήσει είναι αρκετά
µεγάλο.
Ανοίξτε το µπροστινό κάλυµµα, αφαιρέστε το µπλοκαρισµένο χαρτί και
κλείστε το κάλυµµα για να συνεχιστεί η εκτύπωση (ανατρέξτε στην
ενότητα Απεµπλοκή χαρτιού ).

Πατήστε το κουµπί Continue (Συνέχεια)  για να σβήσει το µήνυµα
από την οθόνη και να συνεχίσει η εκτύπωση της εργασίας.

Πατήστε το κουµπί Cancel (Άκυρο)   για να ακυρωθεί η εργασία
εκτύπωσης.



Κωδικός δευτερεύοντος σφάλµατος

Τι σηµαίνει αυτή η ακολουθία λυχνιών:

Ο κωδικός σε έναν εσωτερικό διακοµιστή εκτυπώσεων δεν έχει προγραµµατιστεί
ή ο προγραµµατισµένος κωδικός δεν είναι έγκυρος.

Τι µπορείτε να κάνετε:

Κάντε λήψη ενός έγκυρου κωδικού µηχανισµού στον εσωτερικό διακοµιστή
εκτυπώσεων.

Κωδικός δευτερεύοντος σφάλµατος

Τι σηµαίνει αυτή η ακολουθία λυχνιών:

Ο κωδικός σε έναν εσωτερικό διακοµιστή εκτυπώσεων δεν έχει προγραµµατιστεί
ή ο προγραµµατισµένος κωδικός δεν είναι έγκυρος.

Τι µπορείτε να κάνετε:

Κάντε λήψη ενός έγκυρου κωδικού δικτύου στον εσωτερικό διακοµιστή
εκτυπώσεων.



Παρουσίαση µενού εκτυπωτή
 

  Εκτύπωση φύλλου διαµόρφωσης ρυθµίσεων εκτυπωτή

  Επισκόπηση των µενού

Εκτύπωση φύλλου διαµόρφωσης ρυθµίσεων εκτυπωτή

Για βοήθεια µε την επίλυση προβληµάτων εκτύπωσης ή για την αλλαγή των ρυθµίσεων διαµόρφωσης του
εκτυπωτή, οι προχωρηµένοι χρήστες µπορούν να εκτυπώσουν το φύλλο διαµόρφωσης των ρυθµίσεων του
εκτυπωτή για οδηγίες σχετικά µε τη µετακίνηση στα µενού διαµόρφωσης για την επιλογή και αποθήκευση
νέων ρυθµίσεων.

Για να εκτυπώσετε το φύλλο διαµόρφωσης των ρυθµίσεων του εκτυπωτή:

Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.1.

Ανοίξτε το µπροστινό κάλυµµα.2.

Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί Continue (Συνέχεια)  καθώς ενεργοποιείτε πάλι τον
εκτυπωτή.

3.

Όλες οι λυχνίες ανάβουν και σβήνουν η µία µετά την άλλη.4.

Κλείστε το κάλυµµα. Εµφανίζεται η ακολουθία λυχνιών που αντιπροσωπεύει το αρχικό µενού.5.

Για να εκτυπώσετε το φύλλο διαµόρφωσης των ρυθµίσεων του εκτυπωτή, πατήστε και κρατήστε

πατηµένο το κουµπί Continue (Συνέχεια)  µέχρι να ανάψουν και να σβήσουν οι λυχνίες. Το φύλλο
εκτυπώνεται.

6.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το φύλλο εκτυπώνεται µόνο όταν εµφανίζεται το αρχικό µενού.

Επισκόπηση των µενού

Τα µενού αντιπροσωπεύονται από τις ακολουθίες των λυχνιών Ready (Έτοιµος)  , Toner Low (Χαµηλή

στάθµη τόνερ)  /Replace Drum (Αντικατάσταση τυµπάνου)   , Load/Remove Paper

(Τοποθέτηση/αφαίρεση χαρτιού)  , και Paper Jam (Εµπλοκή χαρτιού)  . Τα στοιχεία µενού και

οι ρυθµίσεις τους υποδεικνύονται από τις ακολουθίες λυχνιών Error (Σφάλµα)  και Continue (Συνέχεια)

.



Πατήστε και αφήστε το κουµπί Cancel (Άκυρο)   για να µετακινηθείτε µεταξύ των µενού και των
στοιχείων µενού.

Πατήστε και αφήστε το κουµπί Continue (Συνέχεια)  για να µετακινηθείτε στη ρύθµιση που θέλετε.

Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί Continue (Συνέχεια)  µέχρι να ανάψουν και να
σβήσουν όλες οι λυχνίες για την αποθήκευση µιας ρύθµισης.

Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί Cancel (Άκυρο)   µέχρι να ανάψουν και να σβήσουν
όλες οι λυχνίες για επιστροφή στο αρχικό µενού.

Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή για έξοδο από τα µενού.

Μενού δικτύου

Χρησιµοποιήστε το µενού δικτύου για να αλλάξετε τις ρυθµίσεις εκτύπωσης σε εργασίες που αποστέλλονται
µέσω µιας θύρας δικτύου (είτε τυπικού δικτύου ή επιλογής δικτύου <x>).

Κατάσταση NPA

Χρησιµοποιήστε αυτήν τη ρύθµιση:  για να στείλετε εργασίες εκτύπωσης στον εκτυπωτή και να
ενηµερωθείτε ταυτόχρονα για την κατάσταση του εκτυπωτή.

Τιµές:

Απενεργοποίηση

Αυτόµατο (προεπιλεγµένη εργοστασιακή ρύθµιση)

∆υαδικό αρχείο PostScript για Macintosh

Χρησιµοποιήστε αυτήν τη ρύθµιση:  για να διαµορφώσετε τον εκτυπωτή να επεξεργάζεται εργασίες
εκτύπωσης δυαδικών αρχείων PostScript για Macintosh.

Τιµές:

Απενεργοποίηση —Ο εκτυπωτής φιλτράρει τις εργασίες εκτύπωσης PostScript χρησιµοποιώντας
ένα τυπικό πρωτόκολλο.

Ενεργοποίηση —Ο εκτυπωτής επεξεργάζεται εργασίες εκτύπωσης δυαδικών αρχείων PostScript
από υπολογιστές που χρησιµοποιούν το λειτουργικό σύστηµα Macintosh. Η ρύθµιση αυτή συνήθως
προκαλεί τις εργασίες εκτύπωσης των Windows να αποτύχουν.

Αυτόµατο  (προεπιλεγµένη εργοστασιακή ρύθµιση) —Ο εκτυπωτής επεξεργάζεται τις εργασίες
εκτύπωσης από υπολογιστές που χρησιµοποιούν είτε το λειτουργικό σύστηµα Windows είτε το



λειτουργικό σύστηµα Macintosh.

Ρύθµιση ταχύτητας κάρτας

Χρησιµοποιήστε αυτήν τη ρύθµιση:  για να ανιχνεύεται αυτόµατα η ταχύτητα σύνδεσης του δικτύου σας.
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθµιση για να ορίσετε την ταχύτητα µη αυτόµατα.

Τιµές:

Αυτόµατο  (προεπιλεγµένη εργοστασιακή ρύθµιση) —Ο εκτυπωτής ανιχνεύει την τρέχουσα
ταχύτητα του δικτύου.

10Mbps, Half Duplex—Αναγκάζει τον εκτυπωτή να προσπαθήσει να συνδεθεί στο δίκτυο µόνο µε
ταχύτητα 10Mbps, Half Duplex (αµφίδροµη εναλλασσόµενη επικοινωνία).

10Mbps, Full Duplex—Αναγκάζει τον εκτυπωτή να προσπαθήσει να συνδεθεί στο δίκτυο µόνο µε
ταχύτητα 10Mbps, Full Duplex (αµφίδροµη ταυτόχρονη επικοινωνία).

100Mbps, Half Duplex—Αναγκάζει τον εκτυπωτή να προσπαθήσει να συνδεθεί στο δίκτυο µόνο
µε ταχύτητα 100Mbps, Half Duplex (αµφίδροµη εναλλασσόµενη επικοινωνία).

100Mbps, Full Duplex—Αναγκάζει τον εκτυπωτή να προσπαθήσει να συνδεθεί στο δίκτυο µόνο
µε ταχύτητα 100Mbps, Full Duplex (αµφίδροµη ταυτόχρονη επικοινωνία).

Μενού παράλληλης σύνδεσης

Χρησιµοποιήστε το µενού παράλληλης σύνδεσης για να αλλάξετε τις ρυθµίσεις εκτυπωτή για εργασίες που
αποστέλλονται µέσω παράλληλης θύρας.

Κατάσταση NPA

Χρησιµοποιήστε αυτήν τη ρύθµιση:  για να στείλετε εργασίες εκτύπωσης στον εκτυπωτή και να
ενηµερωθείτε ταυτόχρονα για την κατάσταση του εκτυπωτή.

Τιµές:

Απενεργοποίηση

Ενεργοποίηση

Αυτόµατο (προεπιλεγµένη εργοστασιακή ρύθµιση)

Πρωτόκολλο

Χρησιµοποιήστε αυτήν τη ρύθµιση:  για να λάβετε πληροφορίες µε πολύ µεγαλύτερη ταχύτητα µετάδοσης



αν ο εκτυπωτής σας έχει οριστεί στην τιµή Fastbytes (αν ο υπολογιστής σας υποστηρίζει τη λειτουργία
Fastbytes) ή για να λάβετε πληροφορίες µε κανονική ταχύτητα µετάδοσης αν ο εκτυπωτής σας έχει οριστεί
στην τιµή Κανονικό.

Τιµές:

Κανονικό

Fastbytes (προεπιλεγµένη εργοστασιακή ρύθµιση)

Παράλληλη κατάσταση 2

Χρησιµοποιήστε αυτήν τη ρύθµιση:  για να καθορίσετε αν τα δεδοµένα της παράλληλης θύρας ελέγχονται
στον εισερχόµενο (Ενεργοποίηση) ή εξερχόµενο (Απενεργοποίηση) παλµό-δείγµα.

Τιµές:

Απενεργοποίηση

Ενεργοποίηση  (προεπιλεγµένη εργοστασιακή ρύθµιση)

∆υαδικό αρχείο PostScript για Macintosh

Χρησιµοποιήστε αυτήν τη ρύθµιση:  για να διαµορφώσετε τον εκτυπωτή να επεξεργάζεται εργασίες
εκτύπωσης δυαδικών αρχείων PostScript για Macintosh.

Τιµές:

Απενεργοποίηση —Ο εκτυπωτής φιλτράρει τις εργασίες εκτύπωσης PostScript χρησιµοποιώντας
ένα τυπικό πρωτόκολλο.

Ενεργοποίηση —Ο εκτυπωτής επεξεργάζεται εργασίες εκτύπωσης δυαδικών αρχείων PostScript
από υπολογιστές που χρησιµοποιούν το λειτουργικό σύστηµα Macintosh. Η ρύθµιση αυτή συνήθως
προκαλεί τις εργασίες εκτύπωσης των Windows να αποτύχουν.

Αυτόµατο  (προεπιλεγµένη εργοστασιακή ρύθµιση) —Ο εκτυπωτής επεξεργάζεται τις εργασίες
εκτύπωσης από υπολογιστές που χρησιµοποιούν είτε το λειτουργικό σύστηµα Windows είτε το
λειτουργικό σύστηµα Macintosh.

Μενού ρυθµίσεων

Χρησιµοποιήστε το µενού ρυθµίσεων για να διαµορφώσετε τον τρόπο που ο εκτυπωτής µορφοποιεί το τέλος
µιας γραµµής ανάλογα µε το σύστηµα υπολογιστή που χρησιµοποιείται.

Auto CR after LF (Αυτόµατος χαρακτήρας επιστροφής µετά από



τροφοδοσία γραµµής)

Χρησιµοποιήστε αυτήν τη ρύθµιση:  για να ορίσετε αν ο εκτυπωτής θα εκτελεί αυτόµατα λειτουργία
χαρακτήρα επιστροφής µετά από µια εντολή τροφοδοσίας γραµµής.

Τιµές:

Απενεργοποίηση (προεπιλεγµένη εργοστασιακή ρύθµιση)

Ενεργοποίηση

Auto LF after CR (Αυτόµατη τροφοδοσία γραµµής µετά από χαρακτήρα
επιστροφής)

Χρησιµοποιήστε αυτήν τη ρύθµιση:  για να ορίσετε αν ο εκτυπωτής θα εκτελεί αυτόµατα τροφοδοσία
γραµµής µετά από µια εντολή χαρακτήρα επιστροφής.

Τιµές:

Απενεργοποίηση (προεπιλεγµένη εργοστασιακή ρύθµιση)

Ενεργοποίηση

Μενού USB

Χρησιµοποιήστε το µενού USB για να αλλάξετε τις ρυθµίσεις εκτυπωτή για εργασίες που αποστέλλονται µέσω
θύρας Universal Serial Bus (USB).

Κατάσταση NPA

Χρησιµοποιήστε αυτήν τη ρύθµιση:  για να στείλετε εργασίες εκτύπωσης στον εκτυπωτή και να
ενηµερωθείτε ταυτόχρονα για την κατάσταση του εκτυπωτή.

Τιµές:

Απενεργοποίηση

Ενεργοποίηση

Αυτόµατο (προεπιλεγµένη εργοστασιακή ρύθµιση)

∆υαδικό αρχείο PostScript για Macintosh



Χρησιµοποιήστε αυτήν τη ρύθµιση:  για να διαµορφώσετε τον εκτυπωτή να επεξεργάζεται εργασίες
εκτύπωσης δυαδικών αρχείων PostScript για Macintosh.

Τιµές:

Απενεργοποίηση —Ο εκτυπωτής φιλτράρει τις εργασίες εκτύπωσης PostScript χρησιµοποιώντας
ένα τυπικό πρωτόκολλο.

Ενεργοποίηση —Ο εκτυπωτής επεξεργάζεται εργασίες εκτύπωσης δυαδικών αρχείων PostScript
από υπολογιστές που χρησιµοποιούν το λειτουργικό σύστηµα Macintosh. Η ρύθµιση αυτή συνήθως
προκαλεί τις εργασίες εκτύπωσης των Windows να αποτύχουν.

Αυτόµατο (προεπιλεγµένη εργοστασιακή ρύθµιση) —Ο εκτυπωτής επεξεργάζεται τις εργασίες
εκτύπωσης από υπολογιστές που χρησιµοποιούν είτε το λειτουργικό σύστηµα Windows είτε το
λειτουργικό σύστηµα Macintosh.

Μενού βοηθητικών προγραµµάτων

Χρησιµοποιήστε το µενού βοηθητικών προγραµµάτων για την επίλυση των προβληµάτων του εκτυπωτή.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθµίσεων

Χρησιµοποιήστε αυτήν τη ρύθµιση:  για να επαναφέρετε τις ρυθµίσεις του εκτυπωτή στις προεπιλεγµένες
εργοστασιακές τιµές. Ορισµένες φορές, η επαναφορά του εκτυπωτή στις αρχικές ρυθµίσεις λύνει προβλήµατα
µορφοποίησης. Όλα τα στοιχεία µενού επαναφέρονται στις προεπιλεγµένες εργοστασιακές τιµές εκτός από τα
εξής:

Η γλώσσα στην οθόνη.

Όλες οι ρυθµίσεις στο µενού παράλληλης σύνδεσης, το µενού δικτύου και το µενού USB.

Όλοι οι πόροι που έχετε λάβει (γραµµατοσειρές, µακροεντολές και σύνολα συµβόλων) στη µνήµη του
εκτυπωτή (RAM) διαγράφονται. Οι πόροι στη µνήµη flash δεν επηρεάζονται.

Επαναφορά µετρητή µονάδας φωτοαγωγού

Χρησιµοποιήστε αυτήν τη ρύθµιση:  για να επαναφέρετε το µετρητή της µονάδας φωτοαγωγού στο µηδέν.

Το µήνυµα αντικατάστασης της µονάδας φωτοαγωγού πρέπει να σβηστεί µ ό ν ο όταν έχει αντικατασταθεί το
τύµπανο απεικόνισης.

∆εκαεξαδική ιχνηλάτηση

Χρησιµοποιήστε αυτήν τη ρύθµιση:  για να αποµονώσετε προβλήµατα εκτύπωσης όταν εκτυπώνονται µη
αναµενόµενοι χαρακτήρες ή όταν λείπουν χαρακτήρες. Η λειτουργία δεκαεξαδικής ιχνηλάτησης σας βοηθάει



να καθορίσετε αν υπάρχει πρόβληµα µε το πρόγραµµα διερµηνείας γλώσσας ή το καλώδιο αναφέροντας τις
πληροφορίες που λαµβάνει ο εκτυπωτής. Για έξοδο από τη λειτουργία δεκαεξαδικής ιχνηλάτησης,
απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.

Τιµές:

Απενεργοποίηση (προεπιλεγµένη εργοστασιακή ρύθµιση)

Ενεργοποίηση

∆οκιµαστικές σελίδες ποιότητας εκτύπωσης

Χρησιµοποιήστε αυτή τη ρύθµιση:  για να αποµονώσετε τα προβλήµατα ποιότητας εκτύπωσης, όπως η
εµφάνιση λωρίδων. Όταν επιλέγετε αυτήν τη ρύθµιση, εκτυπώνονται τρεις σελίδες για να σας βοηθήσουν να
αξιολογήσετε την ποιότητα εκτύπωσης:

Μια σελίδα κειµένου µε πληροφορίες για τον εκτυπωτή, την κασέτα, τις τρέχουσες ρυθµίσεις περιθωρίων
και ένα γραφικό.

∆ύο σελίδες µε γραφικά.



Εκτύπωση
 

  Μη αυτόµατη τροφοδοσία µιας εργασίας εκτύπωσης

  Εκτύπωση και στις δύο πλευρές του χαρτιού (Μη αυτόµατη εκτύπωση δύο όψεων)

  Εκτύπωση πολλαπλών εικόνων σελίδων σε µία σελίδα (Εκτύπωση N σε ένα φύλλο)

  Εκτύπωση βιβλίου

  Εκτύπωση αφίσας

  Εκτύπωση σε επιστολόχαρτο

  Ακύρωση εργασίας εκτύπωσης

Μη αυτόµατη τροφοδοσία µιας εργασίας εκτύπωσης

Ο µη αυτόµατος τροφοδότης βρίσκεται στην µπροστινή πλευρά του εκτυπωτή και µπορεί να τροφοδοτεί µόνο
ένα φύλλο µέσου εκτύπωσης τη φορά.

Όταν χρησιµοποιείτε τον µη αυτόµατο τροφοδότη, στείλτε την εργασία εκτύπωσης στον εκτυπωτή πριν
τοποθετήσετε τα µέσα εκτύπωσης. Όταν ο εκτυπωτής είναι έτοιµος, θα εµφανίσει την ακολουθία λυχνιών
Τοποθέτηση µέσων εκτύπωσης στον µη αυτόµατο τροφοδότη , όπου πρέπει να τοποθετήσετε τα µέσα
εκτύπωσης.

Για να τοποθετήσετε τα µέσα εκτύπωσης µη αυτόµατα για µια εργασία εκτύπωσης:

Από την εφαρµογή λογισµικού του υπολογιστή, επιλέξτε File (Αρχείο)  Print (Εκτύπωση) .1.

Επιλέξτε Properties (Ιδιότητες) (ή Options (Επιλογές), Printer (Εκτυπωτής), ή Setup (Ρύθµιση
παραµέτρων) , ανάλογα µε την εφαρµογή) για να προβάλλετε τις ρυθµίσεις του προγράµµατος
οδήγησης εκτυπωτή.

2.

3.



2.

Κάντε κλικ στην καρτέλα Paper (Χαρτί) .3.

Επιλέξτε Manual paper (Μη αυτόµατο χαρτί)  από την αναπτυσσόµενη λίστα Paper tray (Θήκη
χαρτιού).

4.

Επιλέξετε τον κατάλληλο τύπο και µέγεθος χαρτιού.5.

Επιλέξτε OK.6.

Επιλέξτε OK στο παράθυρο Print (Εκτύπωση) για να στείλετε την εργασία για εκτύπωση.7.

Ο εκτυπωτής εµφανίζει την ακολουθία λυχνιών Τοποθέτηση µέσων εκτύπωσης στον µη αυτόµατο
τροφοδότη .

Τοποθετήστε ένα φύλλο του επιλεγµένου µέσου εκτύπωσης, µε την πλευρά εκτύπωσης στραµµένη προς
τα επάνω, στο κέντρο του µη αυτόµατου τροφοδότη, αλλά µόνο µέχρι το σηµείο που το µπροστινό άκρο
του χαρτιού έρχεται σε επαφή µε τους οδηγούς χαρτιού.

Κρατάτε τις διαφάνειες από τα άκρα και αποφύγετε να ακουµπήσετε την πλευρά εκτύπωσης. Η
λιπαρότητα από τα δάκτυλά σας µπορεί να επηρεάσει την ποιότητα εκτύπωσης.

Τοποθετήστε τους φακέλους µε την πλευρά του πτερυγίου στραµµένη προς τα κάτω και µε την
περιοχή επικόλλησης γραµµατοσήµου όπως φαίνεται στην εικόνα.

Τοποθετήστε τα επιστολόχαρτα στραµµένα προς τα επάνω, µε το επάνω µέρος του φύλλου πρώτο.

Αν αντιµετωπίσετε προβλήµατα µε την τροφοδοσία του χαρτιού, στρέψτε το χαρτί από την άλλη
πλευρά.

8.

Ρυθµίστε τους οδηγούς χαρτιού στο πλάτος του µέσου εκτύπωσης.9.

Κρατήστε και τις δύο πλευρές του µέσου εκτύπωσης κοντά στον µη αυτόµατο τροφοδότη και σπρώξτε το
στον εκτυπωτή µέχρι να "πιάσει".

10.

Υπάρχει µια µικρή παύση µεταξύ της στιγµής που εκτυπωτής "πιάνει" το µέσο εκτύπωσης και της στιγµής
που τροφοδοτείται µέσα στον εκτυπωτή.



ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Μην πιέσετε το µέσο εκτύπωσης στον τροφοδότη. Αν πιέσετε το µέσο εκτύπωσης
µπορεί να προκληθεί εµπλοκή.

Εκτύπωση και στις δύο πλευρές του χαρτιού (Μη
αυτόµατη εκτύπωση δύο όψεων)

Η εκτύπωση και στις δύο πλευρές του χαρτιού µειώνει το κόστος εκτύπωσης.

Αν και µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη Θήκη 1 ή τη θήκη 550 φύλλων για την εκτύπωση της πρώτης πλευράς
της εργασίας εκτύπωσης δύο όψεων, χρησιµοποιήστε µόνο τη Θήκη 1 για την εκτύπωση της δεύτερης
πλευράς.

Μπορείτε να επιλέξετε πώς θέλετε να εκτυπωθεί η εργασία σας και από τις δύο πλευρές: Long Edge (Μεγάλη
πλευρά) ή Short Edge (Μικρή πλευρά).

Η επιλογή Long Edge (Μεγάλη πλευρά) σηµαίνει ότι οι σελίδες δένονται κατά µήκος της µεγάλης
πλευράς της σελίδας (αριστερή πλευρά για κατακόρυφο προσανατολισµό, επάνω άκρο για οριζόντιο
προσανατολισµό).

Η επιλογή Short Edge (Μικρή πλευρά) σηµαίνει ότι οι σελίδες δένονται κατά µήκος της µικρής πλευράς
της σελίδας (επάνω άκρο για κατακόρυφο προσανατολισµό, αριστερή πλευρά για οριζόντιο
προσανατολισµό).



Για να εκτυπώσετε µη αυτόµατα µια εργασία εκτύπωσης και από τις δύο όψεις:

Από την εφαρµογή λογισµικού του υπολογιστή, επιλέξτε File (Αρχείο)  Print (Εκτύπωση) .1.

Επιλέξτε Properties (Ιδιότητες) (ή Options (Επιλογές), Printer (Εκτυπωτής), ή Setup (Ρύθµιση
παραµέτρων) , ανάλογα µε την εφαρµογή) για να προβάλλετε τις ρυθµίσεις του προγράµµατος
οδήγησης εκτυπωτή.

2.

Από την καρτέλα Page Layout (∆ιάταξη σελίδας), επιλέξτε 2-sided printing (Εκτύπωση διπλής
όψης) .

3.

Επιλέξτε είτε Long Edge (Μεγάλη πλευρά) ή Short Edge (Μικρή πλευρά).4.

Επιλέξτε Manual 2-sided printing (Μη αυτόµατη εκτύπωση διπλής όψης) .5.

Κάντε κλικ στην καρτέλα Paper (Χαρτί).6.

Επιλέξτε τις κατάλληλες επιλογές στη ρύθµιση Input options (Επιλογές εισόδου) για την εργασία
εκτύπωσής σας.

7.

Επιλέξτε OK.8.

Πατήστε OK στο παράθυρο Print (Εκτύπωση).9.

Ο εκτυπωτής εκτυπώνει κάθε άλλη σελίδα του εγγράφου πρώτα. Μόλις εκτυπωθεί η πρώτη όψη της

εργασίας σας, ανάβει η λυχνία Load Paper (Τοποθέτηση χαρτιού)  , και η λυχνία Continue

(Συνέχεια)  αναβοσβήνει.

Τοποθετήστε το χαρτί πάλι στον εκτυπωτή µε την ήδη εκτυπωµένη πλευρά στραµµένη προς τα επάνω
και το επάνω µέρος της σελίδας προς το µπροστινό µέρος της θήκης.

10.

Εκτύπωση πολλαπλών εικόνων σελίδων σε µία σελίδα
(Εκτύπωση N σε ένα φύλλο)



Η ρύθµιση Multipage Printing (N-up) (Εκτύπωση πολλαπλών σελίδων (Ν σε ένα φύλλο)) χρησιµοποιείται για
την εκτύπωση πολλαπλών εικόνων σελίδων σε µία σελίδα. Για παράδειγµα, 2-up (2 σε ένα φύλλο) σηµαίνει
δύο εικόνες σελίδων εκτυπώνονται σε µία σελίδα, 4-up (4 σε ένα φύλλο) σηµαίνει τέσσερις εικόνες σελίδων
εκτυπώνονται σε µία σελίδα, κλπ.

Ο εκτυπωτής χρησιµοποιεί τις ρυθµίσεις Multipage Order (Σειρά πολλαπλών σελίδων), Multipage View
(Προβολή πολλαπλών σελίδων), και Multipage Border (Πλαίσιο πολλαπλών σελίδων) για να καθορίσει τη σειρά
και τον προσανατολισµό των εικόνων σελίδων και αν θα εκτυπωθεί ένα πλαίσιο γύρω από κάθε εικόνα
σελίδας.

Από την εφαρµογή λογισµικού του υπολογιστή, επιλέξτε File (Αρχείο)  Print (Εκτύπωση) .1.

Επιλέξτε Properties (Ιδιότητες) (ή Options (Επιλογές), Printer (Εκτυπωτής), ή Setup (Ρύθµιση
παραµέτρων) , ανάλογα µε την εφαρµογή) για να προβάλλετε τις ρυθµίσεις του προγράµµατος
οδήγησης εκτυπωτή.

2.

Από την καρτέλα Page Layout (∆ιάταξη σελίδας), επιλέξτε τον αριθµό των εικόνων ανά σελίδα (από την
ενότητα εκτύπωσης πολλαπλών σελίδων) και τον προσανατολισµό που θέλετε να έχει το φύλλο.

3.

Η θέση εξαρτάται από τον αριθµό των εικόνων και αν οι εικόνες έχουν οριζόντιο ή κατακόρυφο
προσανατολισµό.

Για παράδειγµα, αν επιλέξετε εκτύπωση πολλαπλών σελίδων 4-Up (4 σε ένα φύλλο) και κατακόρυφο
προσανατολισµό, τα αποτελέσµατα διαφέρουν ανάλογα µε την τιµή που επιλέγετε στη ρύθµιση
Multipage Order (Σειρά πολλαπλών σελίδων).

Across (Κατά πλάτος)

Down (Κάτω)

Για να εκτυπώσετε ένα ορατό πλαίσιο γύρω από κάθε εικόνα σελίδας, επιλέξτε Print page borders4.

5.



(Εκτύπωση πλαισίων σελίδας).
4.

Επιλέξτε OK.5.

Επιλέξτε OK στο παράθυρο Print (Εκτύπωση) για να στείλετε την εργασία για εκτύπωση.6.

Εκτύπωση βιβλίου

Η ρύθµιση Booklet (Βιβλίο) σας επιτρέπει να εκτυπώσετε πολλές σελίδες σε µορφή βιβλίου χωρίς να πρέπει να
µορφοποιήσετε πάλι το έγγραφό σας ώστε οι σελίδες να εκτυπωθούν µε τη σωστή σειρά. Οι σελίδες
εκτυπώνονται µε τέτοιο τρόπο έτσι ώστε το τελικό συρραµµένο έγγραφο να µπορεί να διπλωθεί στο κέντρο
κάθε σελίδας σχηµατίζοντας ένα βιβλίο.

Αν το έγγραφο περιλαµβάνει πολλές σελίδες, το βιβλίο ενδέχεται να έχει πολλές σελίδες και να µη διπλώνεται
εύκολα. Αν εκτυπώνετε ένα αρκετά µεγάλο βιβλίο, µπορείτε να χρησιµοποιήστε την επιλογή Sheets per Bundle
(Φύλλα ανά δεσµίδα) για να ορίσετε από πόσες φυσικές σελίδες θα αποτελείται µια δεσµίδα. Ο εκτυπωτής θα
εκτυπώσει τον απαραίτητο αριθµό δεσµίδων, τις οποίες µπορείτε να δέσετε σε ένα βιβλίο. Η εκτύπωση σε
δεσµίδες βοηθάει στην καλύτερη ευθυγράµµιση του εξωτερικού άκρου των σελίδων.

Πρέπει να καθορίσετε αν θέλετε να εκτυπώσετε χρησιµοποιώντας επιλογές εκτύπωσης δύο όψεων πριν
επιλέξετε να εκτυπώσετε χρησιµοποιώντας τη λειτουργία βιβλίου. Μόλις επιλέξετε Print Using Booklet
(Εκτύπωση χρησιµοποιώντας το βιβλίο), τα στοιχεία ελέγχου για τις επιλογές δύο όψεων απενεργοποιούνται
και παραµένουν στην τελευταία ρύθµιση που χρησιµοποιήθηκε.

Από την εφαρµογή λογισµικού του υπολογιστή, επιλέξτε File (Αρχείο)  Print (Εκτύπωση) .1.

Επιλέξτε Properties (Ιδιότητες) (ή Options (Επιλογές), Printer (Εκτυπωτής), ή Setup (Ρύθµιση
παραµέτρων) , ανάλογα µε την εφαρµογή) για να προβάλλετε τις ρυθµίσεις του προγράµµατος
οδήγησης εκτυπωτή.

2.

Από την καρτέλα Page Layout (∆ιάταξη σελίδας), επιλέξτε More Page Layout Options (Περισσότερες
επιλογές διάταξης σελίδας).

3.

Επιλέξτε Booklet (Βιβλίο).4.

Αν η εργασία εκτύπωσης είναι πολύ µεγάλη, µπορείτε να χρησιµοποιήστε την επιλογή Sheets per Bundle
(Φύλλα ανά δεσµίδα).

5.

Επιλέξτε την κατάλληλη πλευρά δεσίµατος για την εργασία εκτύπωσής σας.6.

Για να εκτυπώσετε ένα ορατό σηµάδι διπλώµατος, επιλέξτε Print fold mark (Εκτύπωση σηµαδιού
διπλώµατος) .

7.

8.

9.



7.

Πατήστε OK δύο φορές.8.

Επιλέξτε OK στο παράθυρο Print (Εκτύπωση) για να στείλετε την εργασία για εκτύπωση.9.

Εκτύπωση αφίσας

Η ρύθµιση Poster (Αφίσα) σας επιτρέπει να εκτυπώσετε µία εικόνα κατά πλάτος πολλών σελίδων. Μόλις
εκτυπωθεί, µπορείτε να συνδυάσετε τις εικόνες για να δηµιουργήσετε µία µεγάλη εικόνα.

Από την εφαρµογή λογισµικού του υπολογιστή, επιλέξτε File (Αρχείο)  Print (Εκτύπωση) .1.

Επιλέξτε Properties (Ιδιότητες) (ή Options (Επιλογές), Printer (Εκτυπωτής), ή Setup (Ρύθµιση
παραµέτρων) , ανάλογα µε την εφαρµογή) για να προβάλλετε τις ρυθµίσεις του προγράµµατος
οδήγησης εκτυπωτή.

2.

Από την καρτέλα Page Layout (∆ιάταξη σελίδας), επιλέξτε More Page Layout Options (Περισσότερες
επιλογές διάταξης σελίδας).

3.

Επιλέξτε Poster (Αφίσα).4.

Επιλέξτε το µέγεθος αφίσας που θέλετε επιλέγοντας τον αριθµό σελίδων που θα χρησιµοποιηθούν για
την αφίσα.

5.

Για να εκτυπώσετε σηµεία κοπής στις σελίδες, επιλέξτε Print crop marks (Εκτύπωση σηµείων
κοπής) .

6.

Επιλέξτε το ποσοστό επικάλυψης που θέλετε να έχει κάθε σελίδα.7.

Πατήστε OK δύο φορές.8.

Επιλέξτε OK στο παράθυρο Print (Εκτύπωση) για να στείλετε την εργασία για εκτύπωση.9.

Εκτύπωση σε επιστολόχαρτο



Για να εκτυπώσετε σε επιστολόχαρτο, βεβαιωθείτε ότι το χαρτί έχει τοποθετηθεί µε το σωστό προσανατολισµό.

Βεβαιωθείτε ότι το επιστολόχαρτο έχει τοποθετηθεί σωστά σύµφωνα µε την προέλευση χαρτιού που
χρησιµοποιείτε:

Tray 1 or 2 (Θήκη 1 ή 2) —Τοποθετήστε το επιστολόχαρτο µε το σχέδιο στραµµένο προς τα
κάτω. Το πάνω άκρο του φύλλου µε το λογότυπο πρέπει να τοποθετηθεί στο µπροστινό µέρος της
θήκης.

Manual feeder (Μη αυτόµατος τροφοδότης) —Τοποθετήστε το επιστολόχαρτο στραµµένο προς
τα επάνω, µε το επάνω µέρος του φύλλου πρώτο.

1.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν χρησιµοποιείτε τον µη αυτόµατο τροφοδότη, στείλτε πρώτα την εργασία για εκτύπωση
και τοποθετήσετε µετά το επιστολόχαρτο, όταν ο εκτυπωτής εµφανίσει την ακολουθία λυχνιών
Τοποθέτηση µέσων εκτύπωσης στον µη αυτόµατο τροφοδότη (ανατρέξτε στην ενότητα Μη αυτόµατη
τροφοδοσία µιας εργασίας εκτύπωσης).

Από την εφαρµογή λογισµικού του υπολογιστή, επιλέξτε File (Αρχείο)  Print (Εκτύπωση) .2.

Επιλέξτε Properties (Ιδιότητες) (ή Options (Επιλογές), Printer (Εκτυπωτής), ή Setup (Ρύθµιση
παραµέτρων) , ανάλογα µε την εφαρµογή) για να προβάλλετε τις ρυθµίσεις του προγράµµατος
οδήγησης εκτυπωτή.

3.

Κάντε κλικ στην καρτέλα Paper (Χαρτί).4.

Επιλέξτε Letterhead (Επιστολόχαρτο) από την αναπτυσσόµενη λίστα Paper type (Τύπος χαρτιού).5.

Επιλέξετε το κατάλληλο µέγεθος κα τη θήκη χαρτιού.6.

Επιλέξτε OK.7.

Επιλέξτε OK στο παράθυρο Print (Εκτύπωση) για να στείλετε την εργασία για εκτύπωση.8.

Ακύρωση εργασίας εκτύπωσης

Μια εργασία εκτύπωσης µπορεί να ακυρωθεί από τον πίνακα ελέγχου ή από τον υπολογιστή. Η ακολουθία
λυχνιών Ακύρωση εργασίας εµφανίζεται στον πίνακα ελέγχου ενώ ακυρώνεται η εργασία.



Από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή

Πατήστε και αφήστε το κουµπί Cancel (Άκυρο)   για να ακυρώσετε την εργασία που εκτυπώνεται.

Από τον υπολογιστή

Μόνο για Windows XP: Επιλέξτε Start (Έναρξη)  Control Panel (Πίνακας ελέγχου) Printers
and Other Hardware (Εκτυπωτές και άλλο υλικό) Printers and Faxes (Εκτυπωτές και φαξ).

1.

Για όλα τα άλλα: Επιλέξτε Start (Έναρξη)  Settings (Ρυθµίσεις) Printers (Εκτυπωτές).

Κάντε διπλό κλικ στον εκτυπωτή που χρησιµοποιείτε για την εκτύπωση της εργασίας.2.

Εµφανίζεται µια λίστα µε εργασίες εκτύπωσης.

Κάντε δεξί κλικ στο έγγραφο που θέλετε να σταµατήσει να εκτυπώνεται και κάντε κλικ στην επιλογή
Cancel (Άκυρο) .

3.



Συντήρηση εκτυπωτή
 

  Παραγγελία αναλώσιµων

  Αποθήκευση αναλώσιµων

  Αντικατάσταση της κασέτας τόνερ

  Αντικατάσταση του τυµπάνου απεικόνισης

  Καθαρισµός του φακού της κεφαλής εκτύπωσης

  Απεγκατάσταση των προγραµµάτων οδήγησης

Παραγγελία αναλώσιµων

Αν ο εκτυπωτής σας είναι συνδεδεµένος σε δίκτυο, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή σας στο
πρόγραµµα περιήγησης στο Web για την εκκίνηση του Dell Configuration Web Tool (Εργαλείο Web για τη
διαµόρφωση του εκτυπωτή Dell), και κάντε κλικ στο δεσµό για τα αναλώσιµα τόνερ.

Κάντε κλικ στο Start (Έναρξη) Programs (Προγράµµατα)  ή All Programs (Όλα τα
προγράµµατα) Dell Printers (Εκτυπωτές Dell) Dell Laser Printer 1710 (Εκτυπωτής Dell
Laser 1710) Dell Printer Supplies Laser (Έντυπο παραγγελίας αναλώσιµων
εκτυπωτή–Laser).

1.

Εµφανίζεται το παράθυρο Order Toner Cartridges (Παραγγελία κασετών τόνερ):

α.    Επιλέξτε το µοντέλο του εκτυπωτή σας από την αναπτυσσόµενη λίστα στην οθόνη.

β.    Πληκτρολογήστε τον αριθµό ετικέτας συντήρησης του εκτυπωτή Dell στο αντίστοιχο πεδίο.

Ο αριθµός ετικέτας συντήρησης βρίσκεται στο εσωτερικό της µπροστινής θύρας του
εκτυπωτή.

γ.    Επιλέξτε Visit Dell's cartridge ordering website (Μετάβαση στην τοποθεσία web της
Dell για την παραγγελία κασετών).

2.

Παραγγείλετε τόνερ από το Web στη διεύθυνση www.dell.com/supplies.3.

Αποθήκευση αναλώσιµων

Αποθήκευση µέσων εκτύπωσης

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για τη σωστή αποθήκευση των µέσων εκτύπωσης. Με αυτόν τον τρόπο θα
αποφύγετε προβλήµατα τροφοδοσίας του χαρτιού και ανοµοιόµορφη ποιότητα εκτύπωσης:

Για βέλτιστα αποτελέσµατα, αποθηκεύετε τα µέσα εκτύπωσης σε περιβάλλον όπου η θερµοκρασία είναι
περίπου 21°C (70°F) και η σχετική υγρασία 40%.



Αποθηκεύετε τις κούτες των µέσων εκτύπωσης σε µια παλέτα ή ένα ράφι, αντί για απευθείας πάνω στο
δάπεδο.

Αν αποθηκεύετε µεµονωµένα πακέτα µέσων εκτύπωσης από την αρχική κούτα, βεβαιωθείτε ότι
βρίσκονται πάνω σε µια επίπεδη επιφάνεια ώστε να µην κυρτώσουν οι άκρες.

Μην τοποθετείτε τίποτα πάνω στα πακέτα των µέσων εκτύπωσης.

Αποθήκευση της κασέτας τόνερ

Φυλάσσετε τις κασέτες τόνερ στη συσκευασία τους µέχρι να χρειαστεί να τις τοποθετήσετε.

Μη φυλάσσετε την κασέτα τόνερ σε:

Θερµοκρασία υψηλότερη των 40°C (104°F).

Περιβάλλον µε απότοµες αλλαγές στην υγρασία ή τη θερµοκρασία.

Άµεσο ηλιακό φως.

Σκονισµένα µέρη.

Αυτοκίνητο για µεγάλο χρονικό διάστηµα.

Περιβάλλον όπου υπάρχουν διαβρωτικά αέρια.

Περιβάλλον µε θαλασσινό αέρα.

Αντικατάσταση της κασέτας τόνερ

Μπορείτε να καθορίσετε κατά προσέγγιση πόσο τόνερ έχει αποµείνει στην κασέτα εκτυπώνοντας το φύλλο
διαµόρφωσης των ρυθµίσεων του εκτυπωτή. Έτσι θα µπορέσετε να αποφασίσετε πιο εύκολα πότε πρέπει να
παραγγείλετε νέα αναλώσιµα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την εκτύπωση του φύλλου
διαµόρφωσης των ρυθµίσεων του εκτυπωτή, ανατρέξτε στην ενότητα Εκτύπωση του φύλλου διαµόρφωσης
των ρυθµίσεων του εκτυπωτή.

Επίσης, εµφανίζεται η ακολουθία λυχνιών Toner Low (Χαµηλή στάθµη τόνερ)  όταν η κασέτα τόνερ είναι
σχεδόν άδεια. Μπορείτε να εκτυπώσετε ακόµα για σύντοµο χρονικό διάστηµα όσο εµφανίζεται αυτή η
ακολουθία, αλλά η ποιότητα της εκτύπωσης µειώνεται καθώς µειώνεται η στάθµη του τόνερ.



Όταν εµφανιστεί η ακολουθία λυχνιών Toner low (Χαµηλή στάθµη τόνερ)  ή όταν η εκτύπωση είναι
ξεθωριασµένη, αφαιρέστε την κασέτα τόνερ. Ανακινήστε την δυνατά από το ένα πλάι στο άλλο και από
µπροστά προς τα πίσω για να διανεµηθεί το τόνερ, τοποθετήστε την πάλι στον εκτυπωτή και συνεχίστε την
εκτύπωση. Επαναλάβετε τη διαδικασία πολλές φορές µέχρι η εκτύπωση να παραµένει ξεθωριασµένη. Όταν η
εκτύπωση παραµένει ξεθωριασµένη, αντικαταστήστε την κασέτα τόνερ.

Για να αντικαταστήσετε την κασέτα τόνερ:

Ανοίξτε το µπροστινό κάλυµµα πατώντας το κουµπί στην αριστερή πλευρά του εκτυπωτή και
χαµηλώνοντας το κάλυµµα.

1.

2.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την αντικατάσταση µιας κασέτας τόνερ, µην αφήνετε τη νέα κασέτα
εκτεθειµένη σε άµεσο φως για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Η εκτεταµένη έκθεση στο φως
µπορεί να προκαλέσει προβλήµατα ποιότητας εκτύπωσης.

Πατήστε το κουµπί στη βάση του συγκροτήµατος της κασέτας τόνερ.2.

Τραβήξτε την κασέτα τόνερ προς τα επάνω και έξω χρησιµοποιώντας τη λαβή.3.

Βγάλτε τη νέα κασέτα τόνερ από τη συσκευασία.4.

Περιστρέψτε την κασέτα προς όλες τις κατευθύνσεις για να διανεµηθεί το τόνερ.5.



5.

Τοποθετήστε τη νέα κασέτα τόνερ ευθυγραµµίζοντας τους λευκούς κυλίνδρους της κασέτας τόνερ µε τα
λευκά βέλη στις αυλακώσεις του τυµπάνου απεικόνισης και πιέζοντας την κασέτα τόνερ µέχρι το τέλος
της διαδροµής. Η κασέτα ασφαλίζει στη θέση της όταν έχει τοποθετηθεί σωστά.

6.

Κλείστε το µπροστινό κάλυµµα.7.

Αντικατάσταση του τυµπάνου απεικόνισης

Μπορείτε να καθορίσετε κατά προσέγγιση πόσο γεµάτο είναι το τύµπανο απεικόνισης εκτυπώνοντας το φύλλο
διαµόρφωσης των ρυθµίσεων του εκτυπωτή. Έτσι θα µπορέσετε να αποφασίσετε πιο εύκολα πότε πρέπει να
παραγγείλετε νέα αναλώσιµα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την εκτύπωση του φύλλου
διαµόρφωσης των ρυθµίσεων του εκτυπωτή, ανατρέξτε στην ενότητα Εκτύπωση του φύλλου διαµόρφωσης
των ρυθµίσεων του εκτυπωτή.

Για την εξασφάλιση της ποιότητας εκτύπωσης και την αποφυγή πρόκλησης ζηµιάς στον εκτυπωτή, ο
εκτυπωτής σταµατάει να λειτουργεί όταν το τύµπανο απεικόνισης φτάσει το µέγιστο των 40.000 σελίδων. Ο
εκτυπωτής σας ειδοποιεί αυτόµατα πριν το τύµπανο απεικόνισης φτάσει αυτό το σηµείο. Για περισσότερες



πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Αντικατάσταση του τυµπάνου απεικόνισης.

Όταν εµφανιστεί για πρώτη φορά η ακολουθία λυχνιών Replace imaging drum (Αντικατάσταση
τυµπάνου απεικόνισης)  πρέπει να παραγγείλετε αµέσως ένα τύµπανο απεικόνισης. Αν και ο εκτυπωτής
µπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά αφού το τύµπανο απεικόνισης έχει ολοκληρώσει την επίσηµη
διάρκεια ζωής του (περίπου 30.000 σελίδες), η ποιότητα εκτύπωσης θα αρχίσει να µειώνεται σηµαντικά µέχρι
η µονάδα φωτοαγωγού να σταµατήσει να λειτουργεί στις 40.000 σελίδες.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά την αντικατάσταση ενός τυµπάνου απεικόνισης, µην αφήνετε την κασέτα
τόνερ ή το νέο τύµπανο απεικόνισης εκτεθειµένα σε άµεσο φως για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Η
εκτεταµένη έκθεση στο φως µπορεί να προκαλέσει προβλήµατα ποιότητας εκτύπωσης.

Για να αντικαταστήστε το τύµπανο απεικόνισης:

Ανοίξτε το µπροστινό κάλυµµα πατώντας το κουµπί στην αριστερή πλευρά του εκτυπωτή και
χαµηλώνοντας το κάλυµµα.

1.



1.

Τραβήξτε το συγκρότηµα της κασέτας τόνερ έξω από τον εκτυπωτή τραβώντας τη λαβή της κασέτας
τόνερ.

2.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην πατήσετε το κουµπί στο συγκρότηµα της κασέτας τόνερ.

Τοποθετήστε το συγκρότηµα της κασέτας τόνερ σε µία επίπεδη, καθαρή επιφάνεια.

Πατήστε το κουµπί στη βάση του συγκροτήµατος της κασέτας τόνερ.3.

4.



Τραβήξτε την κασέτα τόνερ προς τα επάνω και έξω χρησιµοποιώντας τη λαβή.4.

Βγάλτε το νέο τύµπανο απεικόνισης από τη συσκευασία του.5.

Τοποθετήστε την κασέτα τόνερ στο συγκρότηµα της κασέτας τόνερ ευθυγραµµίζοντας τους λευκούς
κυλίνδρους της κασέτας τόνερ µε τα λευκά βέλη στις αυλακώσεις του τυµπάνου απεικόνισης και
πιέζοντας την κασέτα τόνερ µέχρι το τέλος της διαδροµής. Η κασέτα ασφαλίζει στη θέση της όταν έχει
τοποθετηθεί σωστά.

6.

Τοποθετήστε το συγκρότηµα της κασέτας τόνερ στον εκτυπωτή ευθυγραµµίζοντας τα µπλε βέλη στους
οδηγούς του συγκροτήµατος της κασέτας τόνερ µε τα µπλε βέλη στις αυλακώσεις του εκτυπωτή και
πιέζοντας το συγκρότηµα της κασέτας τόνερ µέχρι το τέλος της διαδροµής.

7.



Αφού αντικαταστήσετε το τύµπανο απεικόνισης, πρέπει να επαναφέρετε το µετρητή του τυµπάνου
απεικόνισης. Για να επαναφέρετε το µετρητή, πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί Cancel

(Άκυρο)   µέχρι να ανάψουν και να σβήσουν όλες οι λυχνίες.

8.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Η επαναφορά του µετρητή του τυµπάνου απεικόνισης χωρίς να αντικαταστήσετε
το τύµπανο µπορεί να προκαλέσει βλάβη στον εκτυπωτή και να ακυρώσει την ισχύ της εγγύησης.

Κλείστε το µπροστινό κάλυµµα.9.

Καθαρισµός του φακού της κεφαλής εκτύπωσης

Μπορείτε να λύσετε ορισµένα προβλήµατα ποιότητας εκτύπωσης καθαρίζοντας το φακό της κεφαλής
εκτύπωσης.

Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.1.

Ανοίξτε το µπροστινό κάλυµµα πατώντας το κουµπί στην αριστερή πλευρά του εκτυπωτή και
χαµηλώνοντας το κάλυµµα.

2.



2.

Αφαιρέστε το συγκρότηµα της κασέτας τόνερ από τον εκτυπωτή τραβώντας τη λαβή της κασέτας τόνερ.3.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην πατήσετε το κουµπί στο συγκρότηµα της κασέτας τόνερ.

Τοποθετήστε το συγκρότηµα της κασέτας τόνερ σε µία επίπεδη, καθαρή επιφάνεια.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Μη αφήνετε το συγκρότηµα της κασέτας τόνερ εκτεθειµένο σε άµεσο φως για
µεγάλο χρονικό διάστηµα. Η εκτεταµένη έκθεση στο φως µπορεί να προκαλέσει προβλήµατα ποιότητας
εκτύπωσης.

Εντοπίστε το γυάλινο φακό της κεφαλής εκτύπωσης, που βρίσκεται στην εσοχή στο επάνω µέρος του
εκτυπωτή.

4.



4.

Σκουπίστε απαλά το φακό της κεφαλής εκτύπωσης µε ένα καθαρό, στεγνό πανί που δεν αφήνει χνούδι.5.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Αν δε χρησιµοποιήσετε ένα καθαρό, στεγνό πανί που δεν αφήνει χνούδι µπορεί να
προκληθεί βλάβη στο φακό της κεφαλής εκτύπωσης.

Τοποθετήστε το συγκρότηµα της κασέτας τόνερ στον εκτυπωτή ευθυγραµµίζοντας τα µπλε βέλη στους
οδηγούς του συγκροτήµατος της κασέτας τόνερ µε τα µπλε βέλη στις αυλακώσεις του εκτυπωτή και
πιέζοντας το συγκρότηµα της κασέτας τόνερ µέχρι το τέλος της διαδροµής.

6.

Κλείστε το µπροστινό κάλυµµα.7.

Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.8.



Απεγκατάσταση των προγραµµάτων οδήγησης

Το CD Drivers and Utilities (Προγράµµατα οδήγησης και βοηθητικά προγράµµατα) περιλαµβάνει προγράµµατα
οδήγησης και βοηθητικά προγράµµατα για τον εκτυπωτή σας και τις πρόσθετες συσκευές. Το CD διαθέτει ένα
πρόγραµµα Uninstall Software Utility (Βοηθητικό πρόγραµµα απεγκατάστασης λογισµικού) για να
απεγκαταστήσετε το λογισµικό εκτυπωτή ή αντικείµενα εκτυπωτή που είναι εγκατεστηµένα.

Μπορείτε να µεταβείτε στο Uninstall Software Utility (Βοηθητικό πρόγραµµα απεγκατάστασης λογισµικού) µε
δύο τρόπους:

Μόνο για Windows XP: Επιλέξτε Start (Έναρξη) Control Panel (Πίνακας ελέγχου) Printers and
Other Hardware (Εκτυπωτές και άλλο υλικό)Printers and Faxes (Εκτυπωτές και φαξ).

Για όλα τα άλλα: Επιλέξτε Start (Έναρξη) Settings (Ρυθµίσεις) Printers (Εκτυπωτές).

α.    Επιλέξτε το αντικείµενο εκτυπωτή για απεγκατάσταση και κάντε δεξί κλικ.

β.    Επιλέξτε Dell Software Uninstall (Απεγκατάσταση λογισµικού της Dell).

γ.    Επιλέξτε τα στοιχεία για απεγκατάσταση και κάντε κλικ στο κουµπί Next (Επόµενο) .

δ.    Επιλέξτε Uninstall Now (Άµεση απεγκατάσταση) .

ε.    Πατήστε OK όταν ολοκληρωθεί η απεγκατάσταση.

Επιλέξτε Start (Έναρξη) Programs (Προγράµµατα)  ή All Programs (Όλα τα
προγράµµατα) Dell Printers (Εκτυπωτές Dell) Dell Laser Printer 1710 (Εκτυπωτής Dell
Laser 1710) Dell Printer Software Uninstall (Απεγκατάσταση του λογισµικού εκτυπωτή της
Dell).

α.    Επιλέξτε τα στοιχεία για απεγκατάσταση και κάντε κλικ στο κουµπί Next (Επόµενο) .

β.    Επιλέξτε Uninstall Now (Άµεση απεγκατάσταση) .

γ.    Πατήστε OK όταν ολοκληρωθεί η απεγκατάσταση.



Αντιµετώπιση προβληµάτων
 

  Βασικά προβλήµατα

  Προβλήµατα ποιότητας εκτύπωσης

  Επικοινωνία µε την τεχνική υποστήριξη πελατών

Βασικά προβλήµατα

Χρησιµοποιήστε τον παρακάτω πίνακα για να βρείτε λύσεις στα προβλήµατα εκτύπωσης που αντιµετωπίζετε.
Αν δεν µπορείτε να διορθώσετε το πρόβληµα, επικοινωνήστε µε την Dell στη διεύθυνση support.dell.com.
Ενδέχεται κάποιο τµήµα να απαιτεί καθαρισµό ή αντικατάσταση από τεχνικό συντήρησης.

Η εκτύπωση γίνεται ανοιχτόχρωµη, αλλά η λυχνία Toner Low (Χαµηλή στάθµη τόνερ)

 /Replace Drum (Αντικατάσταση τυµπάνου)  δεν είναι αναµµένη.

Αφαιρέστε την κασέτα τόνερ και ανακινήστε την από τη µια πλευρά προς την άλλη και από
εµπρός προς τα πίσω για να χρησιµοποιήσετε το υπόλοιπο τόνερ, τοποθετήστε την πάλι και
συνεχίστε την εκτύπωση. Επαναλάβετε τη διαδικασία πολλές φορές µέχρι η εκτύπωση να
παραµένει ξεθωριασµένη. Όταν η εκτύπωση παραµένει ξεθωριασµένη, αντικαταστήστε την
κασέτα τόνερ. Ανατρέξτε στην ενότητα Αντικατάσταση της κασέτας τόνερ για περισσότερες
πληροφορίες.

Η λυχνία Toner Low (Χαµηλή στάθµη τόνερ)   /Replace Drum (Αντικατάσταση

τυµπάνου)  είναι αναµµένη (δεν αναβοσβήνει).

Αφαιρέστε την κασέτα τόνερ και ανακινήστε την από τη µια πλευρά προς την άλλη και από
εµπρός προς τα πίσω για να χρησιµοποιήσετε το υπόλοιπο τόνερ, τοποθετήστε την πάλι και
συνεχίστε την εκτύπωση. Επαναλάβετε τη διαδικασία πολλές φορές µέχρι η εκτύπωση να
παραµένει ξεθωριασµένη. Όταν η εκτύπωση παραµένει ξεθωριασµένη, αντικαταστήστε την
κασέτα τόνερ. Ανατρέξτε στην ενότητα Αντικατάσταση της κασέτας τόνερ για περισσότερες
πληροφορίες.

Η λυχνία Toner Low (Χαµηλή στάθµη τόνερ)   /Replace Drum (Αντικατάσταση

τυµπάνου)  αναβοσβήνει.

Το τύµπανο απεικόνισης είναι σχεδόν πλήρες και θα πρέπει να αντικατασταθεί. Παραγγείλετε
αµέσως ένα νέο τύµπανο απεικόνισης και ανατρέξτε στην ενότητα Αντικατάσταση του τυµπάνου
απεικόνισης για περισσότερες πληροφορίες.

Οι λυχνίες Toner Low (Χαµηλή στάθµη τόνερ)   /Replace Drum (Αντικατάσταση

τυµπάνου)  και Error (Σφάλµα)  αναβοσβήνουν.

Το τύµπανο απεικόνισης είναι γεµάτο και πρέπει να αντικατασταθεί. Ο εκτυπωτής δε θα
εκτυπώσει άλλες σελίδες µέχρι να αντικατασταθεί το τύµπανο απεικόνισης. Ανατρέξτε στην
ενότητα Αντικατάσταση του τυµπάνου απεικόνισης για περισσότερες πληροφορίες.



Η λυχνία Load Paper (Τοποθέτηση χαρτιού)   είναι αναµµένη, αν και υπάρχει χαρτί
στη θήκη 250 φύλλων ή στη θήκη 550 φύλλων.

Βεβαιωθείτε ότι η θήκη έχει τοποθετηθεί καλά.

Ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιηµένος και η λυχνία Error (Σφάλµα)   είναι αναµµένη.

Ελέγξτε ότι το κάλυµµα του εκτυπωτή είναι κλειστό.

Οι λυχνίες του πίνακα ελέγχου δεν ανάβουν όταν ενεργοποιείται ο εκτυπωτής.

Περιµένετε να δείτε αν θα ανάψουν οι λυχνίες. Μπορεί να χρειαστεί να περάσουν µερικά
δευτερόλεπτα.
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύµατος είναι συνδεδεµένο σωστά στο πίσω µέρος του
εκτυπωτή και στην πρίζα του τοίχου.

Οι σελίδες είναι κενές.

Ενδέχεται να έχει τελειώσει το τόνερ της κασέτας τόνερ. Αντικαταστήστε την κασέτα.
Ανατρέξτε στην ενότητα Αντικατάσταση της κασέτας τόνερ για περισσότερες πληροφορίες.
Μπορεί να έχει παρουσιαστεί σφάλµα λογισµικού. ∆οκιµάστε να απενεργοποιήσετε και να
ενεργοποιήσετε πάλι τον εκτυπωτή.

Ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιηµένος, αλλά δεν εκτυπώνεται τίποτα

Ελέγξτε ότι έχει τοποθετηθεί η κασέτα τόνερ.
Ελέγξτε ότι το παράλληλο καλώδιο, το καλώδιο USB ή το καλώδιο δικτύου είναι
συνδεδεµένο σωστά στην υποδοχή στο πίσω µέρος του εκτυπωτή.

Πατήστε και αφήστε το κουµπί Continue (Συνέχεια)  για να εκτυπώσετε µια σελίδα
ρυθµίσεων µενού για να καθορίσετε αν το πρόβληµα είναι µε τον εκτυπωτή ή τον
υπολογιστή.
Αν µπορείτε να εκτυπώσετε µια σελίδα ρυθµίσεων µενού, το πρόβληµα βρίσκεται στον
υπολογιστή ή στο πρόγραµµα λογισµικού.
Αν δεν µπορείτε να εκτυπώσετε µια σελίδα ρυθµίσεων µενού, επικοινωνήστε µε την Dell
στη διεύθυνση support.dell.com.

∆εν µπορείτε να κλείσετε το µπροστινό κάλυµµα.

Βεβαιωθείτε ότι η κασέτα τόνερ έχει τοποθετηθεί σωστά.

Λείπουν ή έχουν υποστεί βλάβη εξαρτήµατα του εκτυπωτή.

Επικοινωνήστε µε την Dell στη διεύθυνση support.dell.com.

Απεµπλοκή χαρτιού

Όταν παρουσιαστεί εµπλοκή χαρτιού, ο εκτυπωτής σταµατάει και οι λυχνίες Paper Jam

(Εµπλοκή χαρτιού)   και Continue (Συνέχεια)  του πίνακα ελέγχου ανάβουν. Πατήστε

και αφήστε το κουµπί Continue (Συνέχεια)  δύο φορές γρήγορα για να προβληθεί η
ακολουθία λυχνιών εµπλοκής χαρτιού του κωδικού δευτερεύοντος σφάλµατος.

Συνιστάται να αφαιρείτε το χαρτί από ολόκληρη τη διαδροµή χαρτιού όταν προκύπτει εµπλοκή.

Για την απεµπλοκή χαρτιού:

Αν η τροφοδοσία του χαρτιού γίνεται από µια θήκη, αφαιρέστε τη θήκη και αφαιρέστε
τυχόν µπλοκαρισµένο χαρτί.

1.



1.

Ανοίξτε το µπροστινό κάλυµµα και αφαιρέστε το συγκρότηµα της κασέτας τόνερ.2.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μη αφήνετε το συγκρότηµα της κασέτας τόνερ εκτεθειµένο σε άµεσο φως για
µεγάλο χρονικό διάστηµα. Η εκτεταµένη έκθεση στο φως µπορεί να προκαλέσει προβλήµατα
ποιότητας εκτύπωσης.

Αφαιρέστε τυχόν µπλοκαρισµένο χαρτί από την περιοχή πίσω από το συγκρότηµα της
κασέτας τόνερ.

3.

4.



Σηκώστε το πτερύγιο στο µπροστινό µέρος του εκτυπωτή και αφαιρέστε τυχόν
µπλοκαρισµένο χαρτί από κάτω από το πτερύγιο.

4.

Ανοίξτε την πίσω έξοδο και αφαιρέστε τυχόν µπλοκαρισµένο χαρτί.5.

Αφού αφαιρέσετε το µπλοκαρισµένο χαρτί, τοποθετήστε πάλι το συγκρότηµα της κασέτας
τόνερ, βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλύµµατα και οι θήκες του εκτυπωτή είναι κλειστές και

πατήστε Continue (Συνέχεια)  για να συνεχίσει η εκτύπωση.

6.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο εκτυπωτής επανεκτυπώνει τις σελίδες που προκάλεσαν την εµπλοκή.

Προβλήµατα ποιότητας εκτύπωσης

Χρησιµοποιήστε τον παρακάτω πίνακα για να βρείτε λύσεις στα προβλήµατα εκτύπωσης που αντιµετωπίζετε.
Αν δεν µπορείτε να διορθώσετε το πρόβληµα, επικοινωνήστε µε την Dell στη διεύθυνση support.dell.com.
Ενδέχεται κάποιο τµήµα να απαιτεί καθαρισµό ή αντικατάσταση από τεχνικό συντήρησης.

Η εκτύπωση είναι πολύ ανοιχτόχρωµη.



Η ρύθµιση Toner Darkness (Φωτεινότητα τόνερ) 2 είναι πολύ ανοιχτή.
Χρησιµοποιείτε χαρτί που δεν πληροί τις προδιαγραφές του εκτυπωτή.
Η στάθµη του τόνερ στην κασέτα τόνερ είναι χαµηλή.
Η κασέτα τόνερ είναι ελαττωµατική.

∆οκιµάστε τα εξής:

Επιλέξτε διαφορετική ρύθµιση Toner Darkness (Φωτεινότητα τόνερ)2 από το πρόγραµµα
οδήγησης του εκτυπωτή πριν στείλετε την εργασία για εκτύπωση.
Τοποθετήστε χαρτί από ένα νέο πακέτο.
Αποφεύγετε τα χαρτιά µε υφή και τραχύ τελείωµα.
Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί που έχετε τοποθετήσει στις θήκες δεν είναι νωπό.
Αντικαταστήστε την κασέτα τόνερ. Ανατρέξτε στην ενότητα Αντικατάσταση της κασέτας
τόνερ.

Η εκτύπωση είναι πολύ σκουρόχρωµη ή το φόντο είναι γκρι.

Η ρύθµιση Toner Darkness (Φωτεινότητα τόνερ) 2 είναι πολύ σκούρα.
Η κασέτα τόνερ είναι ελαττωµατική.

∆οκιµάστε τα εξής:

Επιλέξτε διαφορετική ρύθµιση Toner Darkness (Φωτεινότητα τόνερ)2 από το πρόγραµµα
οδήγησης του εκτυπωτή πριν στείλετε την εργασία για εκτύπωση.
Αντικαταστήστε την κασέτα τόνερ. Ανατρέξτε στην ενότητα Αντικατάσταση της κασέτας
τόνερ.

Λευκές γραµµές εµφανίζονται στο χαρτί.

Ο φακός της κεφαλής εκτύπωσης είναι λερωµένος ή η κασέτα εκτύπωσης ή η µονάδα τήξης είναι
ελαττωµατική.

∆οκιµάστε τα εξής:

Καθαρίστε το φακό της κεφαλής εκτύπωσης.
Αντικαταστήστε την κασέτα τόνερ. Ανατρέξτε στην ενότητα Αντικατάσταση της κασέτας
τόνερ.
Αντικαταστήστε τη µονάδα τήξης1.

Οριζόντιες λωρίδες εµφανίζονται στο χαρτί.

Η κασέτα τόνερ ή η µονάδα τήξης είναι ελαττωµατική, κενή ή φθαρµένη. Αντικαταστήστε την
κασέτα τόνερ (ανατρέξτε στην ενότητα Αντικατάσταση της κασέτας τόνερ) ή τη µονάδα τήξης1

όπως απαιτείται.

Κάθετες λωρίδες εµφανίζονται στο χαρτί.

Το τόνερ µουτζουρώνεται πριν την τήξη στο χαρτί ή η κασέτα τόνερ είναι ελαττωµατική.

∆οκιµάστε τα εξής:

Αν το χαρτί είναι δύσκαµπτο, δοκιµάστε να γίνει η τροφοδοσία από άλλη θήκη ή από το µη
αυτόµατο τροφοδότη.
Αντικαταστήστε την κασέτα τόνερ. Ανατρέξτε στην ενότητα Αντικατάσταση της κασέτας
τόνερ.

Η σελίδα περιέχει ανωµαλίες εκτύπωσης.

Το χαρτί είναι νωπό λόγω υψηλής υγρασίας στην ατµόσφαιρα.
Χρησιµοποιείτε χαρτί που δεν πληροί τις προδιαγραφές του εκτυπωτή.



Η µονάδα τήξης είναι φθαρµένη ή ελαττωµατική.

∆οκιµάστε τα εξής:

Τοποθετήστε χαρτί από ένα νέο πακέτο στη θήκη χαρτιού.
Αποφεύγετε τα χαρτιά µε υφή και τραχύ τελείωµα.
Βεβαιωθείτε ότι η ρύθµιση του τύπου χαρτιού στο πρόγραµµα οδήγησης εκτυπωτή ταιριάζει
µε τον τύπο χαρτιού που χρησιµοποιείτε.
Αντικαταστήστε τη µονάδα τήξης1.

Κακή ποιότητα εκτύπωσης διαφανειών (Η εκτύπωση έχει ανοιχτόχρωµα ή
σκουρόχρωµα σηµεία, το τόνερ έχει µουτζουρωθεί, ή εµφανίζονται οριζόντιες ή
κάθετες λωρίδες.)

Χρησιµοποιείτε διαφάνειες που δεν πληρούν τις προδιαγραφές του εκτυπωτή.
Η ρύθµιση Form Type (Τύπος χαρτιού) στο πρόγραµµα οδήγησης εκτυπωτή έχει ρυθµιστεί
σε τιµή διαφορετική από Transparency (∆ιαφάνεια).

∆οκιµάστε τα εξής:

Χρησιµοποιείτε µόνο διαφάνειες που συνιστώνται από τον κατασκευαστή του εκτυπωτή.
Βεβαιωθείτε ότι η ρύθµιση Form Type (Τύπος χαρτιού) έχει οριστεί στην τιµή Transparency
(∆ιαφάνεια).

Εµφανίζονται κουκκίδες τόνερ στη σελίδα.

Η κασέτα τόνερ είναι ελαττωµατική.
Η µονάδα τήξης είναι φθαρµένη ή ελαττωµατική.
Υπάρχει τόνερ στη διαδροµή χαρτιού.

∆οκιµάστε τα εξής:

Αντικαταστήστε την κασέτα τόνερ. Ανατρέξτε στην ενότητα Αντικατάσταση της κασέτας
τόνερ.
Αντικαταστήστε τη µονάδα τήξης1.
Καλέστε την τεχνική υποστήριξη.

Το τόνερ φεύγει εύκολα από το χαρτί όταν χειρίζεστε τα φύλλα.

Η ρύθµιση Paper Texture (Υφή χαρτιού) είναι εσφαλµένη για τον τύπο χαρτιού ή για το
ειδικό µέσο εκτύπωσης που χρησιµοποιείτε.
Η ρύθµιση Paper Weight (Βάρος χαρτιού) είναι εσφαλµένη για τον τύπο χαρτιού ή για το
ειδικό µέσο εκτύπωσης που χρησιµοποιείτε.
Η µονάδα τήξης είναι φθαρµένη ή ελαττωµατική.

∆οκιµάστε τα εξής:

Αλλάξτε τη ρύθµιση Paper Texture (Υφή χαρτιού)2 από την τιµή Normal (Κανονική) στην
τιµή Smooth (Λεία) ή Rough (Τραχιά).
Αλλάξτε τη ρύθµιση Paper Weight (Βάρος χαρτιού)2 από την τιµή Plain (Απλό) σε
CardStock (Κάρτα) ή άλλο κατάλληλο βάρος).
Αντικαταστήστε τη µονάδα τήξης1.

Η πυκνότητα εκτύπωσης είναι ανοµοιόµορφη.

Η κασέτα τόνερ είναι ελαττωµατική. Αντικαταστήστε την κασέτα τόνερ. Ανατρέξτε στην ενότητα
Αντικατάσταση της κασέτας τόνερ.

Εικόνες φαντάσµατα εµφανίζονται στη σελίδα.

Η ρύθµιση Form Type (Τύπος χαρτιού) στο πρόγραµµα οδήγησης εκτυπωτή έχει ρυθµιστεί



σε λάθος τιµή.
Η στάθµη του τόνερ είναι χαµηλή στην κασέτα.

∆οκιµάστε τα εξής:

Βεβαιωθείτε ότι η ρύθµιση Form Type (Τύπος χαρτιού) είναι σωστή για το χαρτί ή το µέσο
εκτύπωσης που χρησιµοποιείτε.
Αντικαταστήστε την κασέτα τόνερ. Ανατρέξτε στην ενότητα Αντικατάσταση της κασέτας
τόνερ.

Η εκτύπωση εµφανίζεται µόνο στη µία πλευρά της σελίδας.

Η κασέτα τόνερ δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. Αφαιρέστε και τοποθετήστε πάλι την κασέτα τόνερ.

Τα περιθώρια δεν είναι σωστά.

Η ρύθµιση Form Size (Τύπος χαρτιού) στο πρόγραµµα οδήγησης εκτυπωτή είναι διαφορετική από
το µέγεθος χαρτιού που έχει τοποθετηθεί στη θήκη. Ορίστε τη ρύθµιση Form Size (Μέγεθος
χαρτιού) στη σωστή τιµή και επανεκτυπώστε την εργασία σας.

Η εκτύπωση είναι παραµορφωµένη (ακατάλληλα λοξή).

Οι οδηγοί στην επιλεγµένη θήκη δεν είναι στη σωστή θέση για το µέγεθος χαρτιού που έχει
τοποθετηθεί στη θήκη.
Οι οδηγοί του αυτόµατου τροφοδότη δεν είναι στη σωστή θέση για το µέγεθος χαρτιού που
έχει τοποθετηθεί στον τροφοδότη.

∆οκιµάστε τα εξής:

Μετακινήστε τους οδηγούς στη θήκη ώστε να εφάπτονται στις πλευρές του χαρτιού.
Μετακινήστε τους οδηγούς του αυτόµατου τροφοδότη ώστε να εφάπτονται στις πλευρές
του χαρτιού.

Οι εκτυπωµένες σελίδες είναι κενές.

Η κασέτα τόνερ είναι ελαττωµατική ή κενή. Αντικαταστήστε την κασέτα τόνερ. Ανατρέξτε στην
ενότητα Αντικατάσταση της κασέτας τόνερ.

Οι εκτυπωµένες σελίδες είναι τελείως µαύρες.

Η κασέτα τόνερ είναι ελαττωµατική ή ο εκτυπωτής χρειάζεται συντήρηση.

∆οκιµάστε τα εξής:

Αντικαταστήστε την κασέτα τόνερ. Ανατρέξτε στην ενότητα Αντικατάσταση της κασέτας
τόνερ.
Καλέστε την τεχνική υποστήριξη.

Το χαρτί κυρτώνει µόλις εκτυπωθεί και βγει στη θήκη εξόδου.

Η ρύθµιση Paper Texture (Υφή χαρτιού) είναι εσφαλµένη για τον τύπο χαρτιού ή για το ειδικό
µέσο εκτύπωσης που χρησιµοποιείτε. Αλλάξτε τη ρύθµιση Paper Texture (Υφή χαρτιού) 2 από την
τιµή Rough (Τραχιά) στην τιµή Normal (Κανονική) ή Smooth (Λεία).

1 Καλέστε έναν τεχνικό να αντικαταστήσει τη µονάδα τήξης.

2 Μπορείτε να αλλάξετε αυτήν τη ρύθµιση χρησιµοποιώντας το Local Printer Settings Utility
(Βοηθητικό πρόγραµµα ρυθµίσεων τοπικού εκτυπωτή). Ανατρέξτε στην ενότητα Dell Local Printer
Settings Utility (Βοηθητικό πρόγραµµα ρυθµίσεων τοπικού εκτυπωτή της Dell) για περισσότερες
πληροφορίες.



Επικοινωνία µε την τεχνική υποστήριξη πελατών

Πριν καλέσετε την τεχνική υποστήριξη, ελέγξτε τα εξής:

Είναι το καλώδιο ρεύµατος συνδεδεµένο στον εκτυπωτή;

Είναι το καλώδιο ρεύµατος συνδεδεµένο απευθείας σε µια σωστά γειωµένη πρίζα τοίχου;

Είναι ο εκτυπωτής σωστά συνδεδεµένος µε τον υπολογιστή σας;

Είναι όλες οι άλλες συσκευές που είναι συνδεδεµένες µε τον εκτυπωτή σας στην πρίζα και
ενεργοποιηµένες;

Είναι η πρίζα τοίχου κλειστή µε διακόπτη;

Κάηκε κάποια ασφάλεια;

Μήπως υπάρχει διακοπή ρεύµατος στην περιοχή σας;

Έχει τοποθετηθεί κασέτα τόνερ στον εκτυπωτή;

Είναι το κάλυµµα του εκτυπωτή τελείως κλειστό;

Αν όλα τα άλλα αποτύχουν, δοκιµάστε να απενεργοποιήσετε και να ενεργοποιήσετε πάλι τον εκτυπωτή. Αν ο
εκτυπωτής συνεχίζει να µη λειτουργεί σωστά, καλέστε την τεχνική υποστήριξη. Αν µπορείτε να εκτυπώσετε,

πατήστε και αφήστε το κουµπί Continue (Συνέχεια)  για να εκτυπώσετε µια σελίδα ρυθµίσεων µενού,
που αναφέρει τον τύπο του µοντέλου εκτυπωτή και άλλες πληροφορίες που ενδέχεται να πρέπει να γνωρίζει ο
τεχνικός συντήρησης.

Επικοινωνήστε µε την Dell στη διεύθυνση support.dell.com για περισσότερες πληροφορίες.



Προδιαγραφές εκτυπωτή
 

  Επισκόπηση

  Προδιαγραφές περιβάλλοντος

  Επίπεδα εκποµπής ήχου

  Προσοµοίωση, συµβατότητα και σύνδεση

  Υποστήριξη λειτουργικών συστηµάτων

  Οδηγίες για τα µέσα εκτύπωσης

  Καλώδια

  Πιστοποιήσεις

Επισκόπηση

 1710 1710n

Βασική µνήµη 16MB 32MB

Μέγιστη µνήµη 144MB 160MB

Σύνδεση Παράλληλη και USB Παράλληλη και USB
10/100BaseTx Ethernet

Αποστέλλεται µε κασέτα εκτύπωσης
απόδοσης µε κάλυψη περίπου 5%

3.000 σελίδες 3.000 σελίδες

Κύκλος λειτουργίας (µέσος όρος) 500 σελίδες/µήνα 500 σελίδες/µήνα

Κύκλος λειτουργίας (µέγιστος) 10.000 σελίδες/µήνα 10.000 σελίδες/µήνα

∆ιάρκεια ζωής εκτυπωτή 120.000 σελίδες 120.000 σελίδες

Προδιαγραφές περιβάλλοντος

Συνθήκες Θερµοκρασία Σχετική υγρασία (χωρίς
συµπύκνωση)

Υψόµετρο

Σε λειτουργία 16 έως 32°C (60 έως
90°F)

8 έως 80% 0 έως 2500M (8.200 πόδια)

Σε αποθήκευση 0 έως 40°C (32 έως
104°F)

8 έως 80%  

Κατά τη
µεταφορά

-20 έως 40°C (-4 έως
104°F)

8 έως 95% 0,25 ατµοσφαιρική πίεση (ίση µε
10.300M, 34.000 πόδια)



Επίπεδα εκποµπής ήχου

Οι ακόλουθες µετρήσεις έγιναν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του ISO 7779 και αναφέρθηκαν σύµφωνα µε
τις προδιαγραφές του ISO 9296.

Ακουστική πίεση σε απόσταση 1 µέτρου, dBA

Εκτύπωση 52dBA

Σε αδράνεια (Κατάσταση αναµονής) 30dBA

Προσοµοίωση, συµβατότητα και σύνδεση

Προσοµοιώσεις PostScript 3, PCL 6

Συµβατότητα Windows 98 SE/Me, Windows 2000, Windows NT 4.0, Windows XP, Windows Server 2003

Σύνδεση Παράλληλη και USB
10/100BaseTx Ethernet (µόνο για το µοντέλο 1710n)

Συµβατότητα MIB

Η βάση πληροφοριών διαχείρισης (Management Information Base - MIB) είναι µια βάση δεδοµένων που
περιέχει πληροφορίες σχετικά µε τις συσκευές δικτύου (όπως προσαρµογείς, γέφυρες, δροµολογητές ή
υπολογιστές). Οι πληροφορίες αυτές βοηθούν τους διαχειριστές δικτύου να διαχειριστούν το δίκτυο (ανάλυση
απόδοσης, κίνηση, σφάλµατα, κλπ.). Ο εκτυπωτής Dell Laser 1710 είναι συµβατός µε τις τυπικές
προδιαγραφές MIB του κλάδου, επιτρέποντας την αναγνώριση και τη διαχείριση του εκτυπωτή από διάφορα
συστήµατα διαχείρισης εκτυπωτών και δικτύου, όπως τα Dell OpenManage™, IT Assistant, Hewlett-Packard
OpenView, CA Unicenter, Hewlett-Packard Web JetAdmin, Lexmark MarkVision Professional, κλπ..

Υποστήριξη λειτουργικών συστηµάτων

Ο εκτυπωτής Dell Laser 1710 υποστηρίζει τα εξής:

Microsoft Windows 98 2nd Edition

Microsoft Windows Me

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows x64

Microsoft Windows NT 4.00

Microsoft Windows NT 4.00 Server



Microsoft Windows 2000 Professional

Microsoft Windows 2000 Server

Microsoft Windows 2000 Advanced Server

Microsoft Windows Server 2003

Novell® NetWare® 5.x, 6.x συµπεριλαµβανοµένης της υποστήριξης NDPS/iPrint

Novell Distributed Print Services™ (NDPS™) 2.0 ή νεότερο µε Novell NDPS IP Gateway

Red Hat Enterprise 3.0

SuSE Enterprise Linux 8.0, 9.0

SuSE Linux 9.1, 9.2, 9.3

Debian 3.0 rev 2, 3.1

Linspire 4.5

Red Flag 4.0 (Μόνο απλοποιηµένα κινεζικά)

Mac OS 9.2 και OS 10.2

Οδηγίες για τα µέσα εκτύπωσης

Η επιλογή του σωστού χαρτιού ή µέσου εκτύπωσης µειώνει τα προβλήµατα εκτύπωσης. Για τη βέλτιστη
ποιότητα εκτύπωσης, δοκιµάστε ένα δείγµα χαρτιού ή ειδικού µέσου εκτύπωσης που σκέφτεστε να
χρησιµοποιήσετε πριν αγοράσετε µεγάλες ποσότητες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το προϊόν σας χρησιµοποιεί µια διαδικασία εκτύπωσης που θερµαίνει το µέσο
εκτύπωσης, και η θερµότητα µπορεί να προκαλέσει ορισµένα µέσα να απελευθερώσουν
εκποµπές. Πρέπει να κατανοήσετε την ενότητα στις οδηγίες χρήσης που αναφέρεται στην
επιλογή του κατάλληλου µέσου εκτύπωσης για την αποφυγή της πιθανότητας επιβλαβών
εκποµπών.

Χρησιµοποιείτε ξηρογραφικό χαρτί 20 lb (75 g/m2).

Χρησιµοποιείτε διαφάνειες σχεδιασµένες για εκτυπωτές laser.

Χρησιµοποιείτε ετικέτες σχεδιασµένες για εκτυπωτές laser.

Χρησιµοποιείτε φακέλους από ανθεκτικό χαρτί υψηλής ποιότητα 24 lb (90 g/m2). Για την µείωση των
εµπλοκών χαρτιού, µη χρησιµοποιείτε φακέλους που:

Είναι υπερβολικά τσαλακωµένοι

Είναι κολληµένοι µεταξύ τους

Έχουν καταστραφεί µε οποιονδήποτε τρόπο



Περιέχουν παράθυρα, οπές, διατρήσεις, αποκόµµατα ή ανάγλυφα

Χρησιµοποιούν µεταλλικούς συνδετήρες, σπάγκους ή µεταλλικά ελάσµατα

Έχουν επικολληµένα γραµµατόσηµα

Έχουν εκτεθειµένες επιφάνειες που φέρουν κολλητική ουσία όταν το πτερύγιο είναι στην κλειστή
θέση

Χρησιµοποιείτε κάρτες µε µέγιστο βάρος 163 g/m2 και ελάχιστο µέγεθος 3 x 5 in. (76,2 x 127 mm).

Τύποι και µεγέθη µέσων εκτύπωσης

Προέλευση Μέσο εκτύπωσης και µέγεθος Βάρος Χωρητικότητα

Θήκη 1 Χαρτί, ετικέτες: A4, A5, JIS B5, Letter,
Legal, Executive, Folio, Statement

∆ιαφάνειες: A4, Letter

16–24 lb
(60–90
g/m2)

250 φύλλα (χαρτί 20 lb)
50 ετικέτες
50 διαφάνειες

Προαιρετική θήκη
550 φύλλων

Χαρτί, ετικέτες: A4, A5, JIS B5, Letter,
Legal, Executive, Folio, Statement

∆ιαφάνειες: A4, Letter

16–24 lb
(60–90
g/m2)

550 φύλλα (χαρτί 20 lb)
50 ετικέτες
50 διαφάνειες

Μη αυτόµατος
τροφοδότης

Χαρτί, ετικέτες: A4, A5, JIS B5, Letter,
Legal, Executive, Folio, Statement

∆ιαφάνειες: A4, Letter

Φάκελοι: Monarch (7 Ύ), 9, Com-10, C5,
B5, DL

Κάρτες*

Ελάχιστο µέγεθος τροφοδοσίας : 3 x 5
in. (76 x 127 mm)

Μέγιστο µέγεθος χαρτιού : 8.5 x 14 in.
(216 mm x 356 mm)

16–43 lb
(60–163
g/m2)

1 φύλλο (όλοι οι τύποι
µέσων εκτύπωσης)

*Κατά την εκτύπωση σε κάρτες χρησιµοποιώντας τον µη αυτόµατο τροφοδότη, ανοίξτε την πίσω έξοδο. Για
περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση της πίσω εξόδου.

Καλώδια

Το καλώδιο σύνδεσης του εκτυπωτή Dell Laser 1710 πρέπει να πληροί τις παρακάτω απαιτήσεις:



Σύνδεση Πιστοποίηση καλωδίου

USB USB 2.0

Παράλληλο IEEE-1284

10/100BaseT Ethernet CAT-5E

Πιστοποιήσεις

USB-IF



Σηµειώσεις περί κανονισµών
 

  Σηµείωση για τη σήµανση CE

  Συµβατότητα µε το πρότυπο EN 55022 (Μόνο για ∆ηµοκρατία της Τσεχίας)

  Σηµείωση για το Πολωνικό Κέντρο Ελέγχου και Πιστοποίησης

  Συµβατότητα µε τα πρότυπα του ENERGY STAR®

Ηλεκτροµαγνητική παρεµβολή (EMI) είναι κάθε σήµα ή εκποµπή που εκπέµπεται σε ανοικτό χώρο ή
µεταφέρεται µε καλώδια ρεύµατος ή σήµατος και θέτει σε κίνδυνο τη λειτουργία µιας υπηρεσίας
ραδιοπλοήγησης, ή άλλων υπηρεσιών ασφάλειας ή υποβαθµίζει σοβαρά την ποιότητα, παρεµποδίζει ή
διακόπτει επανειληµµένα µια υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας που λειτουργεί σύµφωνα µε τους ισχύοντες
κανονισµούς. Στις υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνίας περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, οι ραδιοσταθµοί που
εκπέµπουν στα AM/FM, η τηλεόραση, οι κυψελοειδείς υπηρεσίες, τα ραντάρ, τα συστήµατα ελέγχου εναέριας
κυκλοφορίας, τα συστήµατα τηλεειδοποίησης (pager) και οι υπηρεσίες προσωπικής επικοινωνίας (PCS). Αυτές
οι αδειοδοτηµένες υπηρεσίες, µαζί µε τα συστήµατα µη εσκεµµένης ραδιοεκποµπής, όπως οι ψηφιακές
συσκευές, αποτελούν το ηλεκτροµαγνητικό περιβάλλον.

Η Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα (EMC) είναι η δυνατότητα των ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισµού να λειτουργούν οµαλά στο ηλεκτροµαγνητικό περιβάλλον. Μολονότι η συγκεκριµένη συσκευή έχει
σχεδιαστεί και πληροί τις προδιαγραφές ώστε να είναι συµβατή µε τους ισχύοντες ρυθµιστικούς περιορισµούς
σχετικά µε τις ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές, δεν παρέχεται εγγύηση ότι δεν θα δηµιουργηθούν παρεµβολές
σε συγκεκριµένες εγκαταστάσεις. Αν ο παρών εξοπλισµός προκαλέσει παρεµβολές σε υπηρεσίες
ραδιοεπικοινωνίας, γεγονός το οποίο µπορεί να διαπιστωθεί απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας ξανά τον
εξοπλισµό, σας συνιστούµε να προσπαθήσετε να απαλλαγείτε από τις παρεµβολές µε κάποιον από τους
ακόλουθους τρόπους:

Αλλάξτε τον προσανατολισµό της κεραίας λήψης.

Αλλάξτε τη θέση της συσκευής σε σχέση µε το δέκτη.

Αποµακρύνετε τη συσκευή από τον δέκτη.

Συνδέστε τη συσκευή σε πρίζα ηλεκτρικού κυκλώµατος διαφορετικού από αυτό στο οποίο έχει συνδεθεί
ο δέκτης.

Αν χρειαστεί, συµβουλευθείτε έναν εκπρόσωπο της τεχνικής υποστήριξης της Dell ή έναν έµπειρο τεχνικό
ραδιοφώνων/τηλεοράσεων για περισσότερες υποδείξεις.

Οι συσκευές της Dell(TM) έχουν σχεδιαστεί, ελεγχθεί και κατηγοριοποιηθεί σύµφωνα µε το ηλεκτροµαγνητικό
περιβάλλον για το οποίο προορίζονται. Σε γενικές γραµµές, οι συγκεκριµένες κατηγοριοποιήσεις βάσει
ηλεκτροµαγνητικού περιβάλλοντος αντιστοιχούν στους εξής εναρµονισµένους ορισµούς:

Κλάση A, που περιλαµβάνει συνήθως το επιχειρησιακό ή βιοµηχανικό περιβάλλον.

Κλάση B, που περιλαµβάνει συνήθως το οικιακό περιβάλλον.

Ο εξοπλισµός τεχνολογίας πληροφοριών, όπως συσκευές, κάρτες επέκτασης, εκτυπωτές, συσκευές
εισόδου/εξόδου δεδοµένων, οθόνες κλπ. που είναι ενσωµατωµένος ή συνδεδεµένος στον υπολογιστή πρέπει
να συµφωνεί µε την κλάση ηλεκτροµαγνητικού περιβάλλοντος του υπολογιστή.



Σηµείωση για τα θωρακισµένα καλώδια σήµατος: Για τη σύνδεση συσκευών σε οποιαδήποτε
συσκευή Dell, συνιστάται να χρησιµοποιείτε µόνο θωρακισµένα καλώδια για να µειώσετε την
πιθανότητα παρεµβολών σε υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνίας. Η χρήση καλωδίων µε θωράκιση
εξασφαλίζει τη διατήρηση της ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας βάσει της κλάσης
προκαθορισµένου ηλεκτροµαγνητικού περιβάλλοντος. Για παράλληλη σύνδεση εκτυπωτών
διατίθεται καλώδιο από τη Dell. ∆ιατίθενται καλώδια από την Dell στη διεύθυνση www.dell.com.

Οι περισσότερες συσκευές της Dell προορίζονται για περιβάλλοντα της Κλάσης B. Ωστόσο, αν ενεργοποιηθούν
ορισµένες ρυθµίσεις, η κατηγοριοποίηση ορισµένων διαµορφώσεων µπορεί να αλλάξει σε Κλάση Α. Για να
καθορίσετε την κλάση ηλεκτροµαγνητικού περιβάλλοντος για τη συσκευή σας, ανατρέξτε στις ενότητες που
ακολουθούν για κάθε ρυθµιστικό φορέα. Σε κάθε ενότητα παρέχονται πληροφορίες σχετικά µε την
ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα και τις ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές ή πληροφορίες για την ασφάλεια του
προϊόντος σε κάθε χώρα.

Σηµείωση για την ένδειξη CE (Ευρωπαϊκή Ένωση)

Η σήµανση µε το σύµβολο  δηλώνει συµµόρφωση της συγκεκριµένης συσκευής Dell µε την Οδηγία
89/336/ΕΟΚ περί ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας και την Οδηγία 73/23/ΕΟΚ περί χαµηλής τάσης ρεύµατος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η σήµανση δηλώνει ότι η συγκεκριµένη συσκευή της Dell ανταποκρίνεται στα
εξής τεχνικά πρότυπα:

EN 55022 – "Εξοπλισµός τεχνολογίας πληροφοριών – Χαρακτηριστικά ραδιοπαρεµβολών – Όρια και
µέθοδοι µέτρησης."

EN 55024 – "Εξοπλισµός τεχνολογίας πληροφοριών – Χαρακτηριστικά ατρωσίας – Όρια και µέθοδοι
µέτρησης."

EN 61000-3-2 – "Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα (EMC) - Μέρος 3: Όρια - Τµήµα 2: Όρια εκποµπής για
αρµονικές ρεύµατος (ρεύµα εισόδου συσκευής µέχρι και 16 A ανά φάση)."

EN 61000-3-3 – "Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα (EMC) - Μέρος 3: Όρια - Τµήµα 3: Περιορισµός των
διακυµάνσεων και σειράς διακυµάνσεων σε µια χρονική περίοδο της τάσης σε δίκτυα διανοµής χαµηλής
τάσης για εξοπλισµό µε ονοµαστικό ρεύµα µέχρι και 16 A."

EN 60950 – "Ασφάλεια εξοπλισµού τεχνολογίας πληροφοριών."

EN 60825-1 - "Ασφάλεια προϊόντων laser."

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο πρότυπο EN 55022 σύµφωνα µε τις απαιτήσεις εκποµπών υπάρχουν δύο κατηγορίες:

Κλάση A, που αντιστοιχεί στις συνήθεις εµπορικές ζώνες.

Κλάση Β, που αντιστοιχεί στις συνήθεις κατοικηµένες ζώνες.

Για να διαπιστώσετε σε ποια κατηγορία ανήκει η συσκευή σας, εξετάστε τις πληροφορίες της FCC ή της ICES
στην ετικέτα µε τους κανονισµούς που βρίσκεται στο πίσω µέρος, στο πλάι ή στον κάτω πίνακα της συσκευής.
Αν οι πληροφορίες της FCC ή της ICES στην ετικέτα µε τους κανονισµούς δηλώνουν κατηγοριοποίηση Κλάσης
Α, ισχύει η παρακάτω προειδοποίηση Κλάσης Α για τη συσκευή σας:



ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΣΕ ΡΑ∆ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ: Το συγκεκριµένο προϊόν υπάγεται
στην Κλάση Α. Σε οικιακό περιβάλλον, το συγκεκριµένο προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει
παρεµβολές σε ραδιοσυχνότητες και σε αυτή την περίπτωση ο χρήστης µπορεί να πρέπει να λάβει
τα κατάλληλα µέτρα.

Αν οι πληροφορίες της FCC ή της ICES στην ετικέτα µε τους κανονισµούς δηλώνουν κατηγοριοποίηση Κλάσης
Β, ισχύει η παρακάτω δήλωση Κλάσης Β για τη συσκευή σας:

Η παρούσα συσκευή της Dell υπάγεται στην Κλάση B και µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε οικιακό
περιβάλλον.

Έχει συνταχθεί "∆ήλωση συµµόρφωσης" σύµφωνα µε τις οδηγίες και τα πρότυπα που προαναφέρθηκαν και
έχει αρχειοθετηθεί στα γραφεία της Dell Inc. Products Europe BV, Limerick, Ireland.

Σηµείωση για τη σήµανση CE

Ο παρών εξοπλισµός συµµορφώνεται µε τις θεµελιώδεις απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΟΚ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Συµβατότητα µε το πρότυπο EN 55022 (Μόνο για τη
∆ηµοκρατία της Τσεχίας)

Σηµείωση για το Πολωνικό Κέντρο Ελέγχου και
Πιστοποίησης

Ο εξοπλισµός θα πρέπει να τροφοδοτείται µε ρεύµα από µια πρίζα µε κύκλωµα ασφαλείας (µε τριπλή
υποδοχή). Όλες οι συσκευές που συνεργάζονται (υπολογιστής, οθόνη, εκτυπωτής κλπ.) πρέπει να
τροφοδοτούνται από την ίδια πηγή ρεύµατος.



Ο αγωγός φάσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης στο δωµάτιο θα πρέπει να έχει µια εφεδρική συσκευή για
προστασία από βραχυκυκλώµατα, η οποία θα λειτουργεί ως ηλεκτρική ασφάλεια και η ονοµαστική της τάση
δεν θα υπερβαίνει τα 16 Αµπέρ (A).

Για να απενεργοποιήσετε τελείως την συσκευή, πρέπει να βγάλετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα, η
οποία θα πρέπει να βρίσκεται κοντά στην συσκευή και η πρόσβαση στην οποία να είναι εύκολη.

Το σύµβολο προστασίας "B" επιβεβαιώνει ότι ο εξοπλισµός συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις του προτύπου
PN-EN 55022 για προστασία κατά τη χρήση.

Συµβατότητα µε τα πρότυπα του ENERGY STAR®

Κάθε προϊόν της Dell που φέρει την ένδειξη ENERGY STAR® ή την προβάλλει σε κάποια οθόνη εκκίνησης
διαθέτει πιστοποίηση συµβατότητας µε τις προϋποθέσεις της Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος των Η.Π.Α.
(EPA) ENERGY STAR® ως ισχύουν κατά την αποστολή από την Dell. Μπορείτε επίσης να συµβάλετε στη
µείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος και στις παρενέργειες αυτής, απενεργοποιώντας το προϊόν
όταν δεν το χρησιµοποιείτε για µεγάλα χρονικά διαστήµατα, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της νύχτας και τα
Σαββατοκύριακα.



Παράρτηµα
 

  Πολιτική τεχνικής υποστήριξης της Dell

  Επικοινωνία µε τη 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 τη Dell

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

Μπορείτε να επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά µε τη Dell από τις εξής διευθύνσεις:

World Wide Web
www.dell.com/
www.dell.com/ap/ (µόνο για χώρες Ασίας/Ειρηνικού)
www.euro.dell.com (µόνο για Ευρώπη)
www.dell.com/la/ (για χώρες της Λατινικής Αµερικής)
www.dell.com/jp/ (µόνο για Ιαπωνία)

Ανώνυµο FTP
ftp.dell.com/
Συνδεθείτε ως χρήστης µε το όνοµα: anonymous και χρησιµοποιήστε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση ως
κωδικό πρόσβασης.

Ηλεκτρονική υπηρεσία υποστήριξης
mobile_support@us.dell.com
support@us.dell.com
apsupport@dell.com (µόνο για χώρες Ασίας/Ειρηνικού)
support.euro.dell.com (µόνο για Ευρώπη)



Ηλεκτρονική υπηρεσία ενηµέρωσης
sales@dell.com
apmarketing@dell.com (µόνο για χώρες Ασίας/Ειρηνικού)

Ηλεκτρονική υπηρεσία πληροφοριών
info@dell.com

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 κατόχου.



Σηµείωση σχετικά µε τη χορήγηση αδειών
 

Στο λογισµικό που παρέχεται µε τον εκτυπωτή περιλαµβάνονται τα εξής:

Λογισµικό που έχει αναπτυχθεί από τη Dell ή/και τρίτους και έχει κατοχυρωθεί ως πνευµατική τους
ιδιοκτησία

Τροποποιηµένο λογισµικό της Dell για το οποίο χορηγούνται δικαιώµατα χρήσης σύµφωνα µε τις
διατάξεις της άδειας GNU General Public License, έκδοση 2, και της άδειας GNU Lesser General Public
License, έκδοση 2.1

Λογισµικό για το οποίο χορηγούνται δικαιώµατα χρήσης σύµφωνα µε την άδεια χρήσης και τις δηλώσεις
εγγυήσεων BSD license and warranty statements

Επιλέξτε τον τίτλο του εγγράφου που θέλετε να εξετάσετε:

BSD License and Warranty Statements

GNU License

Το τροποποιηµένο λογισµικό της Dell για το οποίο παραχωρείται άδεια γενικής δηµόσιας χρήσης GNU είναι
ελεύθερο λογισµικό. Επιτρέπεται η αναδιανοµή ή/και τροποποίησή του σύµφωνα µε τους όρους των αδειών
χρήσης που αναφέρονται παραπάνω. Οι εν λόγω άδειες δεν χορηγούν κανένα δικαίωµα στο λογισµικό που
αποτελεί πνευµατική ιδιοκτησία της Dell ή τρίτων και παρέχεται µε το συγκεκριµένο εκτυπωτή.

Εφόσον το λογισµικό γενικής δηµόσιας χρήσης GNU στο οποίο βασίζονται οι τροποποιήσεις της Dell παρέχεται
ρητά χωρίς εγγύηση, παροµοίως, η χρήση της έκδοσής του που έχει τροποποιηθεί από τη Dell παρέχεται χωρίς
εγγύηση. Για περισσότερες λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στην αποποίηση εγγυήσεων των συγκεκριµένων αδειών
χρήσης.

Για να λάβετε τα αρχεία πηγαίου κώδικα για το τροποποιηµένο λογισµικό γενικής δηµόσιας χρήσης GNU της
Dell, εκκινήστε το CD Drivers and Utilities (Προγράµµατα οδήγησης και βοηθητικά προγράµµατα) π ου
παρέχεται µε τον εκτυπωτή σας και επιλέξτε Contact Dell (Επικοινωνία µε τη Dell) , ή ανατρέξτε στην
ενότητα "Επικοινωνία µε τη Dell" στο Εγχειρίδιο κατόχου.
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