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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ò½−=×ˇ¹şÞ=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=×š¹Ðł¹˙¾−Þ½ˇÐ=−Ð=ÝšÐ½−¼¹ł˝š²=×ˇ¹ˇłğł¸²=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞI=šð½Ć×ğ³ž²=ðˇÐ=³˙¹ğ³ž²=½ğÞ=
ž¾ÐˇðćÞ=×−Ý¼ÝšÐ½−¼¹łÐðćÞ=³¼³½žý˙½ğÞ=^oJTMOQL^oJTMOQaK

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
Â=ýž₣ˇÞ¸=ˇ¼½¸=˚₣šÐ=³₣šŠÐˇ³½š˝=Þˇ=×ˇ¹˚₣šÐ=Ł−ÝÐð˙=₣ˇ¹ˇð½ž¹Ð³½Ðð˙=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸²=ðˇÝĆ×½−Þ½ˇ²=½−Þ=šÝ˙₣Ð³½−=
₣ć¹−=³½−=ł¹ˇ¾š˝−=³ˇ²=ðˇÐ=ŠÐˇ¦˚½−Þ½ˇ²=½ž=ý˚łÐ³½ž=₣šÐ¹Ð³½Ðð¸=š¼ð−Ý˝ˇK=·Ðˇ=Þˇ=šðýš½ˇÝÝš¼¦š˝½š=×Ý¸¹ğ²=şÝˇ=
½ˇ=₣ˇ¹ˇð½ž¹Ð³½Ðð˙=½ž²=ýž₣ˇÞ¸²=šþ−ÐðšÐğ¦š˝½š=ýš=ˇ¼½ş=½−=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=ðˇÐ=½ž=ýž₣ˇÞ¸K=·Ðˇ=ł¹¸ł−¹ž=ˇÞˇ¾−¹˙=
³½−=×ˇ¹şÞ=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=ðˇ½˙=½ž=₣¹¸³ž=½ž²=³¼³ðš¼¸²=ž=pe^om=³¼ÞÐ³½˙=½žÞ=šð½Ć×ğ³ž=ðˇÐ=½ž=¾ĆÝˇþ¸=½−¼=³š=
šĆð−Ýˇ=×¹−³Ł˙³Ðý−=³žýš˝−K

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ
Úˇ=šł₣šÐ¹˝ŠÐˇ=łÐˇ=ˇ¼½ş=½−=ýž₣˙Þžýˇ=š˝ÞˇÐ=½ˇ=ˇðşÝ−¼¦ˇW

ÌŠžłş²=„ðð˝Þž³ž²
Ú−=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=ˇ¼½ş=š×šþžłš˝=½ˇW
≥ Úš₣ÞÐð˙=ıˇ¹ˇð½ž¹Ð³½Ðð˙
≥Ó¹−¾¼Ý˙þšÐ²=łÐˇ=½žÞ=ˇ³¾ˇÝ¸=₣¹¸³ž=½−¼=ýž₣ˇÞ¸ýˇ½−²

„ł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣šÐ¹Ð³ý−Ć=Eˇ¼½ş²=−=−Šžłş²F
Ú−=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=ˇ¼½ş=š×šþžłš˝=½ˇW
≥Óć²=Þˇ=šłðˇ½ˇ³½¸³š½š=½−=Ý−łÐ³ýÐðş=×−¼=š×Ð½¹˚×šÐ=³½−=ýž₣˙Þžýˇ=Þˇ=₣¹ž³Ðý−×−Ðž¦š˝=ğ²=šð½¼×ğ½¸²=ðˇÐ=

³ˇ¹ğ½¸²=łÐˇ=½−Þ=¼×−Ý−łÐ³½¸=³ˇ²K
≥ÌÞ−ýˇ³˝š²=šþˇ¹½žý˙½ğÞ=½−¼=ýž₣ˇÞ¸ýˇ½−²
≥‚Ðˇ¦˚³Ðý−Ð=½Ć×−Ð=₣ˇ¹½Ð−Ć=łÐˇ=ˇ¼½ş=½−=ýž₣˙Þžýˇ

‡ˇ³Ðð¸=ŠÐˇŠÐðˇ³˝ˇ=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸²=ðˇÐ=×¹−žłý˚Þš²=ÝšÐ½−¼¹ł˝š²=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸²
≥ E·Ðˇ=×ˇ¹˙ŠšÐłýˇW=×š¹Ð³½¹−¾¸=½ž²=šÐðşÞˇ²=ðˇ½˙=VM=ý−˝¹š²I=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸=×−ÝÝˇ×ÝćÞ=×¹ğ½−½Ć×ğÞ=³š=˚Þˇ=

¾ĆÝÝ−=₣ˇ¹½Ð−ĆF
≥‡ˇ³Ðð¸=ŠÐˇŠÐðˇ³˝ˇ=šð½Ć×ğ³ž²=ðˇÐ=˙ÝÝš²=³¼₣Þ˙=₣¹ž³Ðý−×−Ð−ĆýšÞš²=ÝšÐ½−¼¹ł˝š²=šð½Ć×ğ³ž²

E·Ðˇ=×ˇ¹˙ŠšÐłýˇW=×¹−³ˇ¹ý−ł¸=½ž²=šÐðşÞˇ²=šð½Ć×ğ³ž²=³½−=₣ˇ¹½˝I=ýšł˚¦¼Þ³žL³ý˝ð¹¼Þ³ž=½ž²=šÐðşÞˇ²=
šð½Ć×ğ³ž²F

≥ Ò˙¹ğ³ž=ˇ×ş=½−=ýž₣˙Þžýˇ=ðˇÐ=ˇ×ş=¼×−Ý−łÐ³½¸
≥ flÞ½Ððˇ½˙³½ˇ³ž=½ž²=ðˇ³˚½ˇ²=ł¹ˇ¾˝½ž=ðˇÐ=×š¹Ð¾š¹šÐˇð˚²=³¼³ðš¼˚²
≥ÌŠžł˝š²=š×˝Ý¼³ž²=×¹−ŁÝžý˙½ğÞ=łÐˇ=½ž=₣¹¸³ž=½−¼=ýž₣ˇÞ¸ýˇ½−²

• ⁄×−¼=šý¾ˇÞ˝Žš½ˇÐ=ž=˚ÞŠšÐþž=?^oJññññ?=³š=ˇ¼½ş=½−=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−I=ˇÞ½Ððˇ½ˇ³½¸³½š=½žÞ=˚ÞŠšÐþž=?ññññ?=ýš=½−=şÞ−ýˇ=½−¼=
ý−Þ½˚Ý−¼=³ˇ²K=·Ðˇ=×Ýž¹−¾−¹˝š²=³₣š½Ðð˙=ýš=½−=şÞ−ýˇ=½−¼=ý−Þ½˚Ý−¼=³ˇ²I=ˇÞˇ½¹˚þ½š=³½žÞ=šÞş½ž½ˇ=="ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ" (σελ.7)K

• Οι εικόνες της οθόνης και οι διαδικασίες που εμφανίζονται στο παρόν εγχειρίδιο αφορούν κυρίως τα Windows 10 σε 
περιβάλλοντα Windows και το macOS 10.14 σε περιβάλλοντα Macintosh. Στις άλλες εκδόσεις των Windows, ορισμένες 
εικόνες της οθόνης μπορεί να διαφέρουν από εκείνες που υπάρχουν στο παρόν εγχειρίδιο.

• ·Ðˇ=×Ýž¹−¾−¹˝š²=³₣š½Ðð˙=ýš=½ž=₣¹¸³ž=½−¼=ÝšÐ½−¼¹łÐð−Ć=³ˇ²=³¼³½¸ýˇ½−²I=ˇÞˇ½¹˚þ½š=³½−=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²=½−¼=
ÝšÐ½−¼¹łÐð−Ć=³ˇ²=³¼³½¸ýˇ½−²=¸=³½žÞ=žÝšð½¹−ÞÐð¸=‡−¸¦šÐˇK

ÌÐ=−¦şÞš²=šÞŠš˝þšğÞI=½ˇ=ýžÞĆýˇ½ˇ=ðˇÐ=½ˇ=Łˇ³Ðð˙=−Þşýˇ½ˇ=³½Ð²=−Šžł˝š²=˝³ğ²=ŠÐˇ¾˚¹−¼Þ=ˇ×ş=ˇ¼½˙=³½−=ýž₣˙Þžýˇ=
Ýşłğ=ŁšÝ½Ðć³šğÞ=ðˇÐ=½¹−×−×−Ð¸³šğÞ=³½−=×¹−İşÞK
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Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ "R" ΣΤΙΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΟΥ
⁄½ˇÞ=šý¾ˇÞ˝Žš½ˇÐ=ž=˚ÞŠšÐþž=?o?=³½−=½˚Ý−²=½−¼=ýšł˚¦−¼²=šÞş²=×¹ğ½−½Ć×−¼=
¸=šÞş²=₣ˇ¹½Ð−Ć=E^Qo=ðÝ×KFI=ž=˚ÞŠšÐþž=ˇ¼½¸=¼×−ŠšÐðÞĆšÐ=ş½Ð=½−=×¹ğ½ş½¼×−=¸=
½−=₣ˇ¹½˝=˚₣šÐ=½−×−¦š½ž¦š˝=ýš=−¹ÐŽşÞ½Ð−=×¹−³ˇÞˇ½−ÝÐ³ýşI=ş×ğ²=¾ˇ˝Þš½ˇÐ=³½ž=
ŠšþÐ˙=šÐðşÞˇK
Úˇ=ýšł˚¦ž=×−¼=ý×−¹−ĆÞ=Þˇ=½−×−¦š½ž¦−ĆÞ=ýşÞ−=ýš=−¹ÐŽşÞ½Ð−=
×¹−³ˇÞˇ½−ÝÐ³ýş=E_QI=^PF=ŠšÞ=×š¹Ð˚₣−¼Þ=½−=?o?=³½žÞ=˚ÞŠšÐþž=ýšł˚¦−¼²K

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ Σ’ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

RSPF
fl¼½ş=½−=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣šÐ¹Ð³ý−Ć=₣¹ž³Ðý−×−Ðš˝=½ž=³¼Þ½−ý−ł¹ˇ¾˝ˇ=?opmc?I=łÐˇ=½−Þ=flÞˇ³½¹−¾Ððş=Ú¹−¾−Šş½ž=
Ó¹ğ½−½Ć×ğÞ=Í−Þ−Ć=Óš¹˙³ýˇ½−²K

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ
Ú−=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=ˇ¼½ş=ðˇÝĆ×½šÐ=½ˇ=ˇðşÝ−¼¦ˇ=ý−Þ½˚ÝˇK

Ó¹−šÐŠ−×−Ðš˝=½−=₣šÐ¹Ð³½¸=ş½Ð=ý×−¹š˝=Þˇ=½¹ˇ¼ýˇ½Ð³½š˝=š˙Þ=ŠšÞ=ˇð−Ý−¼¦ž¦š˝=³ğ³½˙=½−=×š¹Ðš₣şýšÞ−=
½ž²=×¹−šÐŠ−×−˝ž³ž²K

„¾Ð³½˙=½žÞ=×¹−³−₣¸=³½−Þ=₣šÐ¹Ð³½¸=ş½Ð=ý×−¹š˝=Þˇ=×¹−ðÝž¦š˝=ŁÝ˙Łž=³½ž=ýž₣ˇÞ¸=¸=³š=ð˙×−Ð−=šþ˙¹½žý˙=
½ž²=š˙Þ=ŠšÞ=ˇð−Ý−¼¦ž¦−ĆÞ=³ğ³½˙=½ˇ=×š¹Ðš₣şýšÞˇ=½ž²=×ˇ¹ˇł¹˙¾−¼K

ÌÐ=³žýšÐć³šÐ²=×ˇ¹˚₣−¼Þ=×Ýž¹−¾−¹˝š²=³₣š½Ðð˚²=ýš=½ž=ýž₣ˇÞ¸=ş³−Þ=ˇ¾−¹˙=½ˇ=₣ˇ¹ˇð½ž¹Ð³½Ðð˙=½ž²I=½Ð²=
ÝšÐ½−¼¹ł˝š²I=½žÞ=ˇ×şŠğ³žI=½−Þ=₣šÐ¹Ð³ýş=ðˇÐ=˙ÝÝš²=×Ýž¹−¾−¹˝š²=×−¼=ý×−¹š˝=Þˇ=¾ˇÞ−ĆÞ=₣¹¸³Ðýš²=³½−=₣šÐ¹Ð³½¸K

Í−Þ½˚Ý− AR-7024 AR-7024D

„ý¾˙ÞÐ³ž

Úˇ₣Ć½ž½ˇ=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸² 24CPM 24CPM

‚Ð×Ý¸=şĞž J Ú¼×Ðð¸

κάλυμμα εγγράφων Ú¼×Ðð¸ Ó¹−ˇÐ¹š½Ðð¸

opmc Ó¹−ˇÐ¹š½Ðð¸

ÈšÐ½−¼¹ł˝ˇ=ŠÐð½Ć−¼ Ó¹−ˇÐ¹š½Ðð¸

Í−Þ˙Šš²=Ú¹−¾−Š−³˝ˇ²=
ıˇ¹½Ð−Ć

Í˝ˇ (250 x 1)

YÌ¹ÐŽşÞ½Ð−²=×¹−³ˇÞˇ½−ÝÐ³ýş²[

Όταν το RSPF είναι εγκατεστημένο
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1
Ëš¾˙ÝˇÐ−=N

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Ú−=ðš¾˙ÝˇÐ−=ˇ¼½ş=š×šþžłš˝=×ć²=Þˇ=šłðˇ½ˇ³½¸³š½š=ðˇÐ=ŠÐˇý−¹¾ć³š½š=½−=Ý−łÐ³ýÐðş=×−¼=ˇ×ˇÐ½š˝½ˇÐ=łÐˇ=½Ð²=
ÝšÐ½−¼¹ł˝š²=šð½¼×ğ½¸=ðˇÐ=³ˇ¹ğ½¸=½−¼=ýž₣ˇÞ¸ýˇ½−²K=

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Ú−=`aJolj=×−¼=³¼Þ−ŠšĆšÐ=½−=ýž₣˙Þžýˇ=×š¹Ð˚₣šÐ=½−=ˇðşÝ−¼¦−=Ý−łÐ³ýÐðşW

ÌŠžłş²=jcm

ÌŠžłş²=„ð½¼×ğ½¸
Ì=ÌŠžłş²=„ð½¼×ğ½¸=³ˇ²=š×Ð½¹˚×šÐ=Þˇ=₣¹ž³Ðý−×−Ðš˝½š=½ž=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=½−¼=šð½¼×ğ½¸=½−¼=
ýž₣ˇÞ¸ýˇ½−²K
Ì=−Šžłş²=½−¼=šð½¼×ğ½¸=×š¹ÐÝˇýŁ˙ÞšÐ=½−=mêáåí=pí~íìë=táåÇçï=EÓˇ¹˙¦¼¹−=Ëˇ½˙³½ˇ³ž²=
„ð½Ć×ğ³ž²FK=fl¼½ş=š˝ÞˇÐ=˚Þˇ=₣¹¸³Ðý−=Ł−¸¦žýˇ=×−¼=×ˇ¹ˇð−Ý−¼¦š˝=½−=ýž₣˙Þžýˇ=ðˇÐ=³ˇ²=
×Ýž¹−¾−¹š˝=½žÞ=ðˇ½˙³½ˇ³ž=½−¼=šð½¼×ğ½¸I=½−=şÞ−ýˇ=½−¼=šłł¹˙¾−¼=×−¼=šð½¼×ćÞš½ˇÐ=šðš˝Þž=½ž=
³½Ðłý¸=ðˇÐ=ýžÞĆýˇ½ˇ=³¾ˇÝý˙½ğÞK

ÌŠžłş²=Òˇ¹ğ½¸
Ì=−Šžłş²=³ˇ¹ğ½¸=³ˇ²=š×Ð½¹˚×šÐ=Þˇ=₣¹ž³Ðý−×−Ðš˝½š=½ž=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=½−¼=³ˇ¹ğ½¸=½−¼=ýž₣ˇÞ¸ýˇ½−²=
ýš=š¾ˇ¹ý−ł˚²=³¼ýŁˇ½˚²=ýš=qt^fÎ=ðˇÐ=³¼ýŁˇ½˚²=ýš=tf^K

_ìííçå=j~å~ÖÉê
Ú−=_ìííçå=j~å~ÖÉê=³ˇ²=š×Ð½¹˚×šÐ=Þˇ=₣¹ž³Ðý−×−Ð¸³š½š=½ˇ=ýšÞ−Ć=³˙¹ğ³ž²=½−¼=ýž₣ˇÞ¸ýˇ½−²=łÐˇ=Þˇ=
³ˇ¹ć³š½š=˚Þˇ=˚łł¹ˇ¾−K

Όταν έχει εγκατασταθεί το κιτ επέκτασης δικτύου
ÌŠžłş²=„ð½¼×ğ½¸
Ì=−Šžłş²=½−¼=šð½¼×ğ½¸=×š¹ÐÝˇýŁ˙ÞšÐ=½−=mêáåí=pí~íìë=táåÇçï=EÓˇ¹˙¦¼¹−=Ëˇ½˙³½ˇ³ž²=„ð½Ć×ğ³ž²FK=fl¼½ş=
š˝ÞˇÐ=˚Þˇ=₣¹¸³Ðý−=Ł−¸¦žýˇ=×−¼=×ˇ¹ˇð−Ý−¼¦š˝=½−=ýž₣˙Þžýˇ=ðˇÐ=³ˇ²=×Ýž¹−¾−¹š˝=½žÞ=ðˇ½˙³½ˇ³ž=½−¼=
šð½¼×ğ½¸I=½−=şÞ−ýˇ=½−¼=šłł¹˙¾−¼=×−¼=šð½¼×ćÞš½ˇÐ=šðš˝Þž=½ž=³½Ðłý¸=ðˇÐ=ýžÞĆýˇ½ˇ=³¾ˇÝý˙½ğÞK

ÌŠžłş²=Òˇ¹ğ½¸= (οδηγός TWAIN)
Ì=−Šžłş²=³ˇ¹ğ½¸=³ˇ²=š×Ð½¹˚×šÐ=Þˇ=₣¹ž³Ðý−×−Ðš˝½š=½ž=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=½−¼=³ˇ¹ğ½¸=½−¼=ýž₣ˇÞ¸ýˇ½−²=ýš=
š¾ˇ¹ý−ł˚²=³¼ýŁˇ½˚²=ýš=qt^fÎ=ðˇÐ=³¼ýŁˇ½˚²=ýš=tf^K

Ú−=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=ˇ¼½ş=ˇÞˇ¾˚¹šÐ=½−=`aJolj=×−¼=³¼Þ−ŠšĆšÐ=½−=ýž₣˙Þžýˇ=ˇ×Ý˙=ğ²=`aJoljK

Για το Print Status Window (Παράθυρο κατάστασης εκτύπωσης), ανατρέξτε στην ενότητα=="ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ" (σελ.72)K

Òš=³ĆÞŠš³ž=rp_I=ŠšÞ=š˝ÞˇÐ=Š¼Þˇ½¸=ž=šłðˇ½˙³½ˇ³ž=½−¼=×¹−ł¹˙ýýˇ½−²=−Š¸łž³ž²=³ˇ¹ğ½¸K
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1

Όταν έχει εγκατασταθεί τόσο το κιτ επέκτασης δικτύου όσο και το κιτ επέκτασης 
εκτυπωτή

Λογισμικό για Windows
Οδηγός εκτυπωτή
Επιτρέπουν τη χρήση του μηχανήματος σαν εκτυπωτή.

- Οδηγός εκτυπωτή PCL 6
Το μηχάνημα υποστηρίζει τις γλώσσες ελέγχου εκτυπωτή PCL6 της Hewlett-Packard.

- Οδηγός εκτυπωτή PS*
Ο οδηγός εκτυπωτή PS υποστηρίζει την γλώσσα περιγραφής σελίδας PostScript 3 που έχει 
αναπτυχθεί από την Adobe Systems Incorporated.

- Οδηγός PPD*
Ο οδηγός PPD επιτρέπει στο μηχάνημα να χρησιμοποιήσει τον βασικό οδηγό εκτυπωτή PS των 
Windows.

Οδηγός σαρωτή (οδηγός TWAIN)
Επιτρέπει τη χρήση σαρωτή του μηχανήματος από μια εφαρμογή λογισμικού συμβατή με το πρότυπο TWAIN.

Λογισμικό για Mac
Αρχείο PPD*
Το αρχείο περιγραφής εκτυπωτή υποστηρίζει τη γλώσσα περιγραφής σελίδας PostScript 3 που ανέπτυξε η Adobe 
Systems.

* БрбйфеЯфбй фп кйф ерЭкфбузт PS3.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
„Ý˚łþ½š=½Ð²=ˇðşÝ−¼¦š²=ˇ×ˇÐ½¸³šÐ²=¼ÝÐð−Ć=ðˇÐ=Ý−łÐ³ýÐð−Ć=×¹ÐÞ=šłðˇ½ˇ³½¸³š½š=½−=Ý−łÐ³ýÐðşK

*1 Όταν εγκατασταθεί το κιτ επέκτασης του δικτύου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 10BASE-T / λειτουργίες 100BASE-TX LAN.
GO Â=¦Ć¹ˇ=rp_=OKM=½ž²=³¼³ðš¼¸²=¦ˇ=ýš½ˇ¾˚¹šÐ=ŠšŠ−ý˚Þˇ=ýš=½žÞ=½ˇ₣Ć½ž½ˇ=×−¼=ðˇ¦−¹˝Žš½ˇÐ=ˇ×ş=½−=rp_=OKM=EeáJpéÉÉÇFI=

ýşÞ−=š˙Þ=½−=×¹şł¹ˇýýˇ=−Š¸łž³ž²=jáÅêçëçÑí=rp_=OKM=š˝ÞˇÐ=×¹−šłðˇ½š³½žý˚Þ−=³½−Þ=¼×−Ý−łÐ³½¸=¸=š˙Þ=˚₣šÐ=
šłðˇ½ˇ³½ˇ¦š˝=½−=×¹şł¹ˇýýˇ=−Š¸łž³ž²=rp_=OKM=łÐˇ=½ˇ=táåÇçïë=T=½−=−×−˝−=×ˇ¹˚₣šÐ=ž=jáÅêçëçÑí=ý˚³ğ=½−¼=?táåÇçïë=
réÇ~íÉ?K

GP Ò¼ýŁˇ½ş=ýš=½ˇ=ý−Þ½˚Ýˇ=¼×−Ý−łÐ³½¸=³½ˇ=−×−˝ˇ=š˝ÞˇÐ=×¹−šłðˇ½š³½žý˚Þˇ=½ˇ=táåÇçïë=UKNI=táåÇçïë=NMI=táåÇçïë=
pÉêîÉê=OMNOI=táåÇçïë=pÉêîÉê=OMNO=oOI=táåÇçïë=pÉêîÉê=OMNSI=táåÇçïë=pÉêîÉê=OMNVI=ðˇÐ=½ˇ=−×−˝ˇ=ŠÐˇ¦˚½−¼Þ=ýÐˇ=
ŠÐˇ³ĆÞŠš³ž=rp_=ğ²=Łˇ³Ððş=³½−Ð₣š˝−K

GQ fl×ˇÐ½−ĆÞ½ˇÐ=ŠÐðˇÐćýˇ½ˇ=ŠÐˇ₣šÐ¹Ð³½¸=łÐˇ=½žÞ=šłðˇ½˙³½ˇ³ž=½−¼=Ý−łÐ³ýÐð−Ć=ýš=½ž=₣¹¸³ž=½−¼=šłðˇ½ˇ³½˙½žK
GR Το κιτ επέκτασης του δικτύου είναι απαραίτητη.
GS БрбйфеЯфбй фп кйф ерЭкфбузт PS3.
GT Απαιτείται το κιτ επέκτασης εκτυπωτή.

Òš=³ĆÞŠš³ž=rp_I=ŠšÞ=š˝ÞˇÐ=Š¼Þˇ½¸=ž=šłðˇ½˙³½ˇ³ž=½−¼=×¹−ł¹˙ýýˇ½−²=−Š¸łž³ž²=³ˇ¹ğ½¸K

AR-7024*1/AR-7024D*1

ÚĆ×−²=¼×−Ý−łÐ³½¸ f_j=m`L^q=¸=³¼ýŁˇ½ş²=¼×−Ý−łÐ³½¸²=šþ−×ÝÐ³ý˚Þ−²=ýš=ŠÐˇ³ĆÞŠš³ž=rp_ 2.0*2/1.1*3

ÈšÐ½−¼¹łÐðş=
³Ć³½žýˇ*5

Οδηγός 
εκτυπωτή

Windows 8.1, Windows 10
Windows Server 2012*5, *7

Windows Server 2012 R2*5, *7

Windows Server 2016*7

Windows Server 2019*5, *7

OS X 10.9 ˚ğ² macOS 10.15*5, *6, *7

Οδηγός 
σαρωτή

Windows 8.1, Windows 10
Windows Server 2012*5

Windows Server 2012 R2*5

Windows Server 2016*5

Windows Server 2019*5

¿ÝÝš²=ˇ×ˇÐ½¸³šÐ²=¼ÝÐð−Ć Óš¹ÐŁ˙ÝÝ−Þ=×−¼=š×Ð½¹˚×šÐ=½žÞ=×Ý¸¹ž=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=−×−Ð−¼Š¸×−½š=ˇ×ş=½ˇ=ÝšÐ½−¼¹łÐð˙=
³¼³½¸ýˇ½ˇ=×−¼=×¹−ˇÞˇ¾˚¹−Þ½ˇÐ
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
• Όταν έχει εγκατασταθεί το κιτ επέκτασης δικτύου και το κιτ επέκτασης εκτυπωτή: σελ.14

1 Ú−=ðˇÝćŠÐ−=rp_=ŠšÞ=×¹˚×šÐ=Þˇ=š˝ÞˇÐ=
³¼ÞŠšŠšý˚Þ−=³½ž=³¼³ðš¼¸K=
‡šŁˇÐğ¦š˝½š=ş½Ð=½−=ðˇÝćŠÐ−=ŠšÞ=š˝ÞˇÐ=
³¼ÞŠšŠšý˚Þ−=×¹ÐÞ=³¼Þš₣˝³š½šK
„˙Þ=½−=ðˇÝćŠÐ−=š˝ÞˇÐ=³¼ÞšŠšý˚Þ−I=¦ˇ=
šý¾ˇÞÐ³½š˝=˚Þˇ=×ˇ¹˙¦¼¹−=Ú−×−¦˚½ž³ž²=ðˇÐ=
¿ýš³ž²=ÈšÐ½−¼¹ł˝ˇ²K=„˙Þ=³¼ýŁš˝=ˇ¼½şI=ð˙Þ½š=
ðÝÐð=³½−=ð−¼ý×˝=?flðĆ¹ğ³ž?=łÐˇ=Þˇ=ðÝš˝³š½š=
½−=×ˇ¹˙¦¼¹−=ðˇÐ=ˇ×−³¼ÞŠ˚³½š=½−=ðˇÝćŠÐ−K

2 Ú−×−¦š½¸³½š=½−=`aJolj=³½ž=ý−Þ˙Šˇ=
`aJoljK

3 Κάντε κλικ στο εικονίδιο "Εξερεύνηση 
αρχείων" ( ) στη γραμμή εργαλείων, 
επιλέξτε "Αυτός ο υπολογιστής" και 
κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο 
"CD-ROM" ( ).
≥ Ò½ˇ=táåÇçïë=UKNLpÉêîÉê=OMNOI=ð˙Þ½š=ŠÐ×Ýş=

ðÝÐð=³½−=šÐð−Þ˝ŠÐ−=?`aJolj?K
G Εάν δεν εμφανίζεται κανένα εικονίδιο στα 

Windows Server OMNOI=ð˙Þ½š=Ššþ˝=ðÝÐð=³½žÞ=
−¦şÞž=÷Þˇ¹þž²=E¸=³ˇ¹ć³½š=×¹−²=½ˇ=×˙Þğ=
ˇ×ş=½žÞ=ð˙½ğ=˙ð¹žFI=³½ž=³¼Þ˚₣šÐˇ=
š×ÐÝ˚þ½š=½ž=ł¹ˇýý¸=š¾ˇ¹ý−łćÞ= =?⁄Ýš²=
−Ð=š¾ˇ¹ý−ł˚²?= =?Û×−Ý−łÐ³½¸²?=ðˇÐ=
ð˙Þ½š=ŠÐ×Ýş=ðÝÐð=³½−=?`aJolj?K

G Αν δεν εμφανίζεται κανένα εικονίδιο στα 
Windows 8.1, κάντε κλικ στο εικονίδιο ( ) 
στην οθόνη έναρξης και μετά κάντε διπλό κλικ 
στο εικονίδιο "CD-ROM".

• Στα Windows Server 2012 R2, κάντε κλικ στο 
κουμπί "Έναρξη" και μετά στο εικονίδιο 
"Εξερεύνηση αρχείων", επιλέξτε "Αυτός ο 
υπολογιστής" και κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο 
"CD-ROM".

4 Ë˙Þ½š=ŠÐ×Ýş=ðÝÐð=³½−=šÐð−Þ˝ŠÐ−=
?„łðˇ½˙³½ˇ³ž?=E FK

5 Êˇ=šý¾ˇÞÐ³½š˝=½−=×ˇ¹˙¦¼¹−=?fl‚„Áfl=
ıÔÂÒÂÒ?K=‡šŁˇÐğ¦š˝½š=ş½Ð=ðˇ½ˇÞ−š˝½š=
½ˇ=×š¹Ðš₣şýšÞˇ=½ž²=˙ŠšÐˇ²=₣¹¸³ž²I=
ðˇÐ=ðˇ½ş×ÐÞ=ð˙Þ½š=ðÝÐð=³½−=×Ý¸ð½¹−=
?ÎˇÐ?K

6 ‚ÐˇŁ˙³½š=½−=ý¸Þ¼ýˇ=³½−=×ˇ¹˙¦¼¹−=
?ËˇÝğ³ş¹Ð³ýˇ?=ðˇÐ=ðˇ½ş×ÐÞ=ð˙Þ½š=ðÝÐð=
³½−=×Ý¸ð½¹−=?„×şýšÞ−?K

7 Για να συνδέσετε τη μηχανή και έναν 
υπολογιστή απευθείας μέσω ενός 
καλωδίου USB, κατά κανόνα, κάντε κλικ 
στο κουμπί "Standard" και μεταβείτε στο 
βήμα 11 Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί 
"Custom", προχωρήστε στο επόμενο 
βήμα.
·Ðˇ=Þˇ=šłðˇ½ˇ³½¸³š½š=ˇ¼½şýˇ½ˇ=½−=
×¹şł¹ˇýýˇ=−Š¸łž³ž²=jcm=E×¹şł¹ˇýýˇ=
−Š¸łž³ž²=šð½¼×ğ½¸L³ˇ¹ğ½¸F=ðˇÐ=½−=_ìííçå=
j~å~ÖÉêI=š×ÐÝ˚þ½š=±Ú¼×Ðð¸≤K

8 Ë˙Þ½š=ðÝÐð=³½−=×Ý¸ð½¹−=?=ÌŠ¸ł³²=
jcm?K=

Ë˙Þ½š=ðÝÐð=³½−=×Ý¸ð½¹−=?Ó¹−Ł−Ý¸=ˇ¹₣š˝−¼=
ob^ajb?=łÐˇ=Þˇ=šý¾ˇÞ˝³š½š=×Ýž¹−¾−¹˝š²=
łÐˇ=½ˇ=×ˇð˚½ˇ=×−¼=š˝ÞˇÐ=š×ÐÝšłý˚ÞˇK

• ?ÌÐ=šÐðşÞš²=½ğÞ=−¦−ÞćÞ=³š=ˇ¼½ş=½−=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=š˝ÞˇÐ=ð¼¹˝ğ²=łÐˇ=½ˇ=táåÇçïë=NMK=Íš=˙ÝÝš²=šðŠş³šÐ²=½ğÞ=táåÇçïë=
ýš¹Ðð˚²=šÐðşÞš²=−¦−ÞćÞ=ý×−¹š˝=Þˇ=ŠÐˇ¾˚¹−¼Þ=ˇ×ş=ˇ¼½ş=½−=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−K

• „˙Þ=×ˇ¹−¼³Ðˇ³½š˝=ý¸Þ¼ýˇ=³¾˙Ýýˇ½−²I=ˇð−Ý−¼¦¸³½š=½Ð²=−Šžł˝š²=×−¼=šý¾ˇÞ˝Ž−Þ½ˇÐ=³½žÞ=−¦şÞž=łÐˇ=Þˇ=ÝĆ³š½š=½−=
×¹şŁÝžýˇK=fl¾−Ć=Ý¼¦š˝=½−=×¹şŁÝžýˇI=ž=ŠÐˇŠÐðˇ³˝ˇ=šłðˇ½˙³½ˇ³ž²=¦ˇ=³¼Þš₣Ð³½š˝K=flÞ˙Ý−łˇ=ýš=½−=×¹şŁÝžýˇI=ý×−¹š˝=
Þˇ=×¹˚×šÐ=Þˇ=ð˙Þš½š=ðÝÐð=³½−=ð−¼ý×˝=?flðĆ¹ğ³ž?=łÐˇ=Þˇ=šð½šÝ˚³š½š=˚þ−Š−=ˇ×ş=½−=×¹şł¹ˇýýˇ=šłðˇ½˙³½ˇ³ž²K=Òš=
ˇ¼½¸=½žÞ=×š¹˝×½ğ³žI=š×ˇÞˇÝ˙Łš½š=½žÞ=šłðˇ½˙³½ˇ³ž=½−¼=Ý−łÐ³ýÐð−Ć=ˇ×ş=½žÞ=ˇ¹₣¸I=ˇ¾−Ć=ÝĆ³š½š=½−=×¹şŁÝžýˇK

Ú−=ðˇÝćŠÐ−=¦ˇ=³¼ÞŠš¦š˝=ðˇ½˙=½−=Ł¸ýˇ=NOK

Αν εμφανιστεί μια οθόνη μηνύματος που σας ζητά 
επιβεβαίωση, επιλέξτε "Ναι" ή "Να επιτρέπεται".

Í×−¹š˝½š=Þˇ=šý¾ˇÞ˝³š½š=½žÞ=?fl‚„Áfl=ıÔÂÒÂÒ?=
³š=ŠÐˇ¾−¹š½Ðð¸=łÝć³³ˇ=š×ÐÝ˚ł−Þ½ˇ²=½žÞ=
š×Ð¦¼ýž½¸=łÝć³³ˇ=ˇ×ş=½−=ýšÞ−Ć=łÝğ³³ćÞK=·Ðˇ=
Þˇ=šłðˇ½ˇ³½¸³š½š=½−=Ý−łÐ³ýÐðş=³½žÞ=
š×ÐÝšłý˚Þž=łÝć³³ˇI=³¼Þš₣˝³½š=½žÞ=
šłðˇ½˙³½ˇ³ž=ýš=š×ÐÝšłý˚Þž=ˇ¼½¸=½ž=łÝć³³ˇK
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1

9 „×ÐÝ˚þ½š=?Ò¼ÞŠ˚¦žðš=ýš=ˇ¼½şÞ=½−Þ=
¼×−Ý−łÐ³½¸?=ðˇÐ=ð˙Þ½š=ðÝÐð=³½−=
×Ý¸ð½¹−=?„×şýšÞ−?K

flð−Ý−¼¦¸³½š=½Ð²=−Šžł˝š²=³½žÞ=−¦şÞžK
Όταν εμφανιστεί το μήνυμα "Η εγκατάσταση του 
λογισμικού SHARP ολοκληρώθηκε.", κάντε κλικ 
στο κουμπί "OK".

10 Θα επιστρέψετε στο παράθυρο του 
βήματος 8 Εάν θέλετε να 
εγκαταστήσετε το λογισμικό Button 
Manager, κάντε κλικ στο κουμπί 
"Button Manager".
flÞ=ŠšÞ=¦˚Ýš½š=Þˇ=šłðˇ½ˇ³½¸³š½š=½−=_ìííçå=
j~å~ÖÉêI=×¹−₣ğ¹¸³½š=³½−=Ł¸ýˇ=NNK

flð−Ý−¼¦¸³½š=½Ð²=−Šžł˝š²=³½žÞ=−¦şÞžK

11 ⁄½ˇÞ=½šÝšÐć³šÐ=ž=šłðˇ½˙³½ˇ³žI=ð˙Þ½š=
ðÝÐð=³½−=×Ý¸ð½¹−=?ËÝš˝³Ðý−?K

Êˇ=šý¾ˇÞÐ³½š˝=˚Þˇ=ý¸Þ¼ýˇ=×−¼=¦ˇ=³ˇ²=
ðˇ¦−Šžłš˝=Þˇ=³¼ÞŠ˚³š½š=½−=ýž₣˙Þžýˇ=³½−Þ=
¼×−Ý−łÐ³½¸=³ˇ²K=Ë˙Þ½š=ðÝÐð=³½−=×Ý¸ð½¹−=?ÌË?K

12 Ò¼ÞŠ˚³½š=½−=ýž₣˙Þžýˇ=ýš=½−Þ=
¼×−Ý−łÐ³½¸=³ˇ²=ýš=˚Þˇ=ðˇÝćŠÐ−=rp_K=

ENF ‡šŁˇÐğ¦š˝½š=ş½Ð=½−=ýž₣˙Þžýˇ=š˝ÞˇÐ=
šÞš¹ł−×−Ðžý˚Þ−K=(σελ.33)

EOF Ò¼ÞŠ˚³½š=½−=ðˇÝćŠÐ−=³½ž=¦Ć¹ˇ=rp_=
E½Ć×−¼=_F=³½−=ýž₣˙ÞžýˇK
Â=ŠÐš×ˇ¾¸=rp_=³½−=ýž₣˙Þžýˇ=
³¼ýý−¹¾ćÞš½ˇÐ=ýš=½−=×¹ş½¼×−=rp_=
OKM=EÛĞžÝ¸²=½ˇ₣Ć½ž½ˇ²FK
flł−¹˙³½š=˚Þˇ=¦ğ¹ˇðÐ³ý˚Þ−=ðˇÝćŠÐ−=
rp_K

EPF Ò¼ÞŠ˚³½š=½−=˙ÝÝ−=˙ð¹−=½−¼=
ðˇÝğŠ˝−¼=³½ž=¦Ć¹ˇ=rp_=E½Ć×−¼=^F=
³½−Þ=¼×−Ý−łÐ³½¸=³ˇ²K

Αν εμφανιστεί ένα παράθυρο προειδοποίησης για 
την ασφάλεια, επιλέξτε "Εγκατάσταση του 
προγράμματος οδήγησης παρόλα αυτά" ή 
"Εγκατάσταση".

Íš½˙=½žÞ=šłðˇ½˙³½ˇ³žI=ý×−¹š˝=Þˇ=šý¾ˇÞÐ³½š˝=
˚Þˇ=ý¸Þ¼ýˇ=Žž½ćÞ½ˇ²=Þˇ=š×ˇÞšððÐÞ¸³š½š=½−Þ=
¼×−Ý−łÐ³½¸=³ˇ²K=Ò½žÞ=×š¹˝×½ğ³ž=ˇ¼½¸I=ð˙Þ½š=
ðÝÐð=³½−=×Ý¸ð½¹−=?ÎˇÐ?=ðˇÐ=š×ˇÞšððÐÞ¸³½š=½−Þ=
¼×−Ý−łÐ³½¸=³ˇ²K

Íš½˙=½žÞ=šłðˇ½˙³½ˇ³žI=ý×−¹š˝=Þˇ=šý¾ˇÞÐ³½š˝=
˚Þˇ=ý¸Þ¼ýˇ=Žž½ćÞ½ˇ²=Þˇ=š×ˇÞšððÐÞ¸³š½š=½−Þ=
¼×−Ý−łÐ³½¸=³ˇ²K=Ò½žÞ=×š¹˝×½ğ³ž=ˇ¼½¸I=ð˙Þ½š=
ðÝÐð=³½−=×Ý¸ð½¹−=?ÎˇÐ?=ðˇÐ=š×ˇÞšððÐÞ¸³½š=½−Þ=
¼×−Ý−łÐ³½¸=³ˇ²K
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

13 flð−Ý−¼¦¸³½š=½Ð²=−Šžł˝š²=³½−=
×ˇ¹˙¦¼¹−=Ú−×−¦˚½ž³ž²=ðˇÐ=˙ýš³ž²=
ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ²=łÐˇ=Þˇ=šłðˇ½ˇ³½¸³š½š=
½−Þ=−ŠžłşK

flð−Ý−¼¦¸³½š=½Ð²=−Šžł˝š²=³½žÞ=−¦şÞžK

fl¼½ş=−Ý−ðÝž¹ćÞšÐ=½žÞ=šłðˇ½˙³½ˇ³ž=½−¼=
Ý−łÐ³ýÐð−ĆK

Αν εμφανιστεί ένα παράθυρο προειδοποίησης για 
την ασφάλεια, επιλέξτε "Εγκατάσταση του 
προγράμματος οδήγησης παρόλα αυτά" ή 
"Εγκατάσταση".

fl×ˇÐ½¸³šÐ²=³¼³½¸ýˇ½−²=łÐˇ=rp_=OKM=EÈšÐ½−¼¹ł˝ˇ=ÛĞžÝ¸²=Úˇ₣Ć½ž½ˇ²F
≥Â=¼×−Š−₣¸=rp_=OKM=½ž²=³¼³ðš¼¸²=¦ˇ=ýš½ˇ¾˚¹šÐ=ŠšŠ−ý˚Þˇ=ýš=½žÞ=½ˇ₣Ć½ž½ˇ=×−¼=ðˇ¦−¹˝Žš½ˇÐ=ˇ×ş=½−=

rp_=OKM=EeáJpéÉÉÇFI=ýşÞ−=š˙Þ=½−=×¹şł¹ˇýýˇ=−Š¸łž³ž²=jáÅêçëçÑí=rp_=OKM=š˝ÞˇÐ=×¹−šłðˇ½š³½žý˚Þ−=
³½−Þ=¼×−Ý−łÐ³½¸=¸=š˙Þ=˚₣šÐ=šłðˇ½ˇ³½ˇ¦š˝=½−=×¹şł¹ˇýýˇ=−Š¸łž³ž²=rp_=OKM=łÐˇ=½ˇ=táåÇçïë=½−=−×−˝−=
×ˇ¹˚₣šÐ=ž=jáÅêçëçÑí=ý˚³ğ=½ž²=Ð³½−³šÝ˝Šˇ²=?táåÇçïë=réÇ~íÉ?K

≥ flðşýž=ðˇÐ=š˙Þ=₣¹ž³Ðý−×−Ðš˝½ˇÐ=−=−Šžłş²=rp_=OKM=½ž²=jáÅêçëçÑíI=ý×−¹š˝=Þˇ=ýžÞ=š˝ÞˇÐ=Š¼Þˇ½şÞ=Þˇ=
š×Ð½š¼₣¦š˝=×Ý¸¹ž²=½ˇ₣Ć½ž½ˇ=rp_=OKM=š˙Þ=₣¹ž³Ðý−×−Ðš˝½ˇÐ=ð˙¹½ˇ=¼×−Ý−łÐ³½¸=×−¼=¼×−³½ž¹˝ŽšÐ=rp_=OKMK=
·Ðˇ=Þˇ=ˇ×−ð½¸³š½š=½−=×Ð−=×¹ş³¾ˇ½−=×¹şł¹ˇýýˇ=−Š¸łž³ž²=E½−=−×−˝−=ý×−¹š˝=Þˇ=š×Ð½¹˚ĞšÐ=ýšłˇÝĆ½š¹ž=
½ˇ₣Ć½ž½ˇFI=š×Ðð−ÐÞğÞ¸³½š=ýš=½−Þ=ðˇ½ˇ³ðš¼ˇ³½¸=½ž²=ð˙¹½ˇ²K

≥Â=³ĆÞŠš³ž=š˝ÞˇÐ=š×˝³ž²=Š¼Þˇ½¸=₣¹ž³Ðý−×−ÐćÞ½ˇ²=ý˝ˇ=¦Ć¹ˇ=rp_=NKN=³½−Þ=¼×−Ý−łÐ³½¸=³ˇ²K=⁄ýğ²I=−Ð=
×¹−ŠÐˇł¹ˇ¾˚²=¦ˇ=š˝ÞˇÐ=−Ð=×¹−ŠÐˇł¹ˇ¾˚²=½−¼=rp_=NKN=EÓÝ¸¹ž²=Úˇ₣Ć½ž½ˇFK
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1

ıÔÂÒÁÍÌÓÌÁ˜ÎÚflÒ=ÚÌ=ÍÂıflÎÂÍfl=˜Ò=ËÌÁÎÌıÔÂÒÚÌ=„ËÚÛÓ˜ÚÂ
„˙Þ=½−=ýž₣˙Þžýˇ=¦ˇ=₣¹ž³Ðý−×−Ðž¦š˝=ğ²=ð−ÐÞş₣¹ž³½−²=šð½¼×ğ½¸²=³š=˚Þˇ=Š˝ð½¼−=táåÇçïëI=ˇð−Ý−¼¦¸³½š=
ˇ¼½˙=½ˇ=Ł¸ýˇ½ˇ=łÐˇ=Þˇ=šłðˇ½ˇ³½¸³š½š=½−Þ=−Šžłş=šð½¼×ğ½¸=³š=˚ÞˇÞ=¼×−Ý−łÐ³½¸=×šÝ˙½žK

1 „ð½šÝ˚³½š=½ˇ=Ł¸ýˇ½ˇ=O=˚ğ²=S=½−¼= 
"ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ" 
(σελ.10)K

2 Ë˙Þ½š=ðÝÐð=³½−=×Ý¸ð½¹−=
?Ó¹−³ˇ¹ý−³ý˚Þž?K

3 Ë˙Þ½š=ðÝÐð=³½−=×Ý¸ð½¹−=?Ó¹şł¹ˇýýˇ=
ÌŠ¸ł³²=jcm?K

Ë˙Þ½š=ðÝÐð=³½−=×Ý¸ð½¹−=?Ó¹−Ł−Ý¸=ˇ¹₣š˝−¼=
ob^ajb?=łÐˇ=Þˇ=šý¾ˇÞ˝³š½š=×Ýž¹−¾−¹˝š²=
łÐˇ=½ˇ=×ˇð˚½ˇ=×−¼=š˝ÞˇÐ=š×ÐÝšłý˚ÞˇK

4 „×ÐÝ˚þ½š=?Íš=³ĆÞŠš³ž=ý˚³ğ=½−¼=
ŠÐð½Ć−¼?=ðˇÐ=ð˙Þ½š=ðÝÐð=³½−=×Ý¸ð½¹−=
?„×şýšÞ−?K

5 Κάντε κλικ στο τμήμα που θέλετε να 
χρησιμοποιήσετε με αυτόν τον 
εκτυπωτή.
(1) Επιλέξτε τη θύρα MFP στη λίστα.
(2) Κάντε κλικ στο κουμπί "Επόμενο".

6 Ακολουθήστε τις οδηγίες που 
εμφανίζονται στην οθόνη.
Διαβάστε το μήνυμα στο παράθυρο που 
εμφανίζεται και κάντε κλικ στο κουμπί "Επόμενο".
Ξεκινά η εγκατάσταση.

7 Όταν εμφανιστεί η οθόνη 
ολοκλήρωσης της εγκατάστασης, 
κάντε κλικ στο πλήκτρο [ΟΚ].

8 ⁄½ˇÞ=½šÝšÐć³šÐ=ž=šłðˇ½˙³½ˇ³žI=ð˙Þ½š=
ðÝÐð=³½−=×Ý¸ð½¹−=?ËÝš˝³Ðý−?K

fl¼½ş=−Ý−ðÝž¹ćÞšÐ=½žÞ=šłðˇ½˙³½ˇ³ž=½−¼=
Ý−łÐ³ýÐð−ĆK

·Ðˇ=Þˇ=ŠÐˇý−¹¾ć³š½š=½Ð²=ðˇ½˙ÝÝžÝš²=¹¼¦ý˝³šÐ²=³½−Þ=ŠÐˇð−ýÐ³½¸=šð½¼×ć³šğÞ=Šš˝½š=½−=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣šÐ¹Ð³ý−Ć=¸=½−=
ˇ¹₣š˝−=Ł−¸¦šÐˇ²=½−¼=ÝšÐ½−¼¹łÐð−Ć=³ˇ²=³¼³½¸ýˇ½−²K

„˙Þ=−=ð−ÐÞş₣¹ž³½−²=šð½¼×ğ½¸²=ŠšÞ=
šý¾ˇÞ˝Žš½ˇÐ=³½ž=Ý˝³½ˇI=šÝ˚łþ½š=½Ð²=¹¼¦ý˝³šÐ²=
½−¼=ŠÐˇð−ýÐ³½¸=šð½¼×ć³šğÞK

Αν εμφανιστεί ένα παράθυρο προειδοποίησης για 
την ασφάλεια, επιλέξτε "Εγκατάσταση του 
προγράμματος οδήγησης παρόλα αυτά" ή 
"Εγκατάσταση".

Íš½˙=½žÞ=šłðˇ½˙³½ˇ³žI=ý×−¹š˝=Þˇ=šý¾ˇÞÐ³½š˝=
˚Þˇ=ý¸Þ¼ýˇ=Žž½ćÞ½ˇ²=Þˇ=š×ˇÞšððÐÞ¸³š½š=½−Þ=
¼×−Ý−łÐ³½¸=³ˇ²K=Ò½žÞ=×š¹˝×½ğ³ž=ˇ¼½¸I=ð˙Þ½š=
ðÝÐð=³½−=×Ý¸ð½¹−=?ÎˇÐ?=ðˇÐ=š×ˇÞšððÐÞ¸³½š=½−Þ=
¼×−Ý−łÐ³½¸=³ˇ²K
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΩΣ ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ή ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ 
ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΤΟ ΚΙΤ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος εγκατάστασης του λογισμικού σε ένα μηχάνημα που διαθέτει κιτ 
επέκτασης δικτύου.
• Εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή για μηχάνημα συνδεδεμένο στο δίκτυο: αυτή η σελίδα
• Εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή για μηχάνημα συνδεδεμένο με καλώδιο USB: σελίδα 16
• Εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή PS ή PPD: σελίδα 18
• Εγκατάσταση του Print Status Monitor: σελίδα 19
• Εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης σαρωτή: σελίδα 20

Εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή
Όταν το μηχάνημα είναι συνδεδεμένο σε ένα δίκτυο

1 Τοποθετήστε το καλώδιο LAN στην 
υποδοχή LAN στο μηχάνημα.
Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο δικτύου που είναι 
θωρακισμένο.

2 Ú−×−¦š½¸³½š=½−=`aJolj=³½ž=ý−Þ˙Šˇ=
`aJoljK

3 Κάντε κλικ στο εικονίδιο "Εξερεύνηση 
αρχείων" ( ) στη γραμμή εργαλείων, 
επιλέξτε "Αυτός ο υπολογιστής" και 
κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο 
"CD-ROM" ( ).
≥ Ò½ˇ=táåÇçïë=UKNLpÉêîÉê=OMNOI=ð˙Þ½š=ŠÐ×Ýş=

ðÝÐð=³½−=šÐð−Þ˝ŠÐ−=?`aJolj?K
G Εάν δεν εμφανίζεται κανένα εικονίδιο στα 

Windows Server OMNOI=ð˙Þ½š=Ššþ˝=ðÝÐð=³½žÞ=
−¦şÞž=÷Þˇ¹þž²=E¸=³ˇ¹ć³½š=×¹−²=½ˇ=×˙Þğ=
ˇ×ş=½žÞ=ð˙½ğ=˙ð¹žFI=³½ž=³¼Þ˚₣šÐˇ=
š×ÐÝ˚þ½š=½ž=ł¹ˇýý¸=š¾ˇ¹ý−łćÞ= =?⁄Ýš²=
−Ð=š¾ˇ¹ý−ł˚²?= =?Û×−Ý−łÐ³½¸²?=ðˇÐ=
ð˙Þ½š=ŠÐ×Ýş=ðÝÐð=³½−=?`aJolj?K

G Αν δεν εμφανίζεται κανένα εικονίδιο στα 
Windows 8.1, κάντε κλικ στο εικονίδιο ( ) 

στην οθόνη έναρξης και μετά κάντε διπλό κλικ 
στο εικονίδιο "CD-ROM".

• Στα Windows Server 2012 R2, κάντε κλικ στο 
κουμπί "Έναρξη" και μετά στο εικονίδιο 
"Εξερεύνηση αρχείων", επιλέξτε "Αυτός ο 
υπολογιστής" και κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο 
"CD-ROM".

4 Ë˙Þ½š=ŠÐ×Ýş=ðÝÐð=³½−=šÐð−Þ˝ŠÐ−=
?„łðˇ½˙³½ˇ³ž?=E FK

5 Êˇ=šý¾ˇÞÐ³½š˝=½−=×ˇ¹˙¦¼¹−=?fl‚„Áfl=
ıÔÂÒÂÒ?K=‡šŁˇÐğ¦š˝½š=ş½Ð=ðˇ½ˇÞ−š˝½š=
½ˇ=×š¹Ðš₣şýšÞˇ=½ž²=˙ŠšÐˇ²=₣¹¸³ž²I=
ðˇÐ=ðˇ½ş×ÐÞ=ð˙Þ½š=ðÝÐð=³½−=×Ý¸ð½¹−=
?ÎˇÐ?K

6 ‚ÐˇŁ˙³½š=½−=ý¸Þ¼ýˇ=³½−=×ˇ¹˙¦¼¹−=
?ËˇÝğ³ş¹Ð³ýˇ?=ðˇÐ=ðˇ½ş×ÐÞ=ð˙Þ½š=ðÝÐð=
³½−=×Ý¸ð½¹−=?„×şýšÞ−?K

Αν εγκαταστήσετε κάποιο πρόγραμμα οδήγησης PCL, κάντε την εγκατάσταση ανατρέχοντας στη διαδικασία που περιγράφεται 
σε αυτήν τη σελίδα.
(Το μηχάνημα πρέπει να διαθέτει το κιτ επέκτασης δικτύου και το κιτ επέκτασης εκτυπωτή.)

Αν εμφανιστεί μια οθόνη μηνύματος που σας ζητά 
επιβεβαίωση, επιλέξτε "Ναι" ή "Να επιτρέπεται".
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1

7 Κάντε κλικ στο κουμπί "οδήγησης 
εκτυπωτή". 

8 Κάντε κλικ στο κουμπί "Τυπική 
εγκατάσταση".

9 Ανιχνεύονται οι εκτυπωτές που είναι 
συνδεδεμένοι στο δίκτυο. Επιλέξτε το 
μηχάνημα και κάντε κλικ στο πλήκτρο 
[Επόμενο].

10 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Διαβάστε το μήνυμα στο παράθυρο που εμφανίζεται και 
επιλέξτε το πλήκτρο [Επόμενο].
Η εγκατάσταση ξεκινά.

11 Όταν εμφανιστεί η οθόνη 
ολοκλήρωσης της εγκατάστασης, 
κάντε κλικ στο πλήκτρο [ΟΚ].

12 Κάντε κλικ στο πλήκτρο [Κλείσιμο] 
στο παράθυρο του βήματος 7.

13

Όταν επιλεγεί [Προσαρμοσμένη εγκατάσταση] 
μπορείτε να αλλάξετε οποιοδήποτε από τα 
παρακάτω στοιχεία. Όταν επιλεγεί το [Βασική 
εγκατάσταση], η εγκατάσταση θα πραγματοποιηθεί 
όπως υποδεικνύεται παρακάτω.
• Μέθοδος σύνδεσης μηχανήματος:LPR 

Απευθείας 
Εκτύπωση 
(Αυτόματη 
Αναζήτηση)

• Ρυθμισμένος σαν προεπιλεγμένος εκτυπωτής:
Ναι 

• Όνομα οδηγού εκτυπωτή: Δεν μπορεί να 
αλλαχθεί

• Γραμματοσειρές οδηγού εκτυπωτή PCL (Μόνο 
κατά τη στιγμή της εγκατάστασης του οδηγού 
PCL, του οδηγού PS ή του οδηγού PPD): 
Εγκατεστημένες

Εάν επιλέξατε [Προσαρμοσμένη εγκατάσταση], 
επιλέξτε [LPR Απευθείας Εκτύπωση (Αυτόματη 
Αναζήτηση)] και κάντε κλικ στο πλήκτρο [Επόμενο].

• Εάν το μηχάνημα δεν βρεθεί, βεβαιωθείτε ότι το 
μηχάνημα είναι ενεργοποιημένο και ότι είναι 
συνδεδεμένο στο δίκτυο και έπειτα κάντε κλικ στο 
πλήκτρο [Αναζήτηση].

• Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο πλήκτρο 
[Προσδιορίστε συνθήκη] και να αναζητήσετε το 
μηχάνημα εισάγοντας το όνομα του 
μηχανήματος (όνομα host) ή τη διεύθυνση IP.

Αν εμφανιστεί ένα παράθυρο προειδοποίησης για 
την ασφάλεια, επιλέξτε "Εγκατάσταση του 
προγράμματος οδήγησης παρόλα αυτά" ή 
"Εγκατάσταση".

Μετά την εγκατάσταση, μπορεί να εμφανιστεί ένα 
μήνυμα που σας ζητά να επανεκκινήσετε τον 
υπολογιστή σας. Εάν εμφανιστεί αυτό το μήνυμα, 
επιλέξτε το πλήκτρο [Ναι] για να επανεκκινήσετε 
τον υπολογιστή σας.

XX-xxxx xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

⁄½ˇÞ=½−=ýž₣˙Þžýˇ=¦ˇ=š˝ÞˇÐ=³¼ÞŠšŠšý˚Þ−=ýš=ðˇÝćŠÐ−=rp_
E⁄½ˇÞ=š˝ÞˇÐ=šłðˇ½š³½žý˚Þ−=½−=ðÐ½=š×˚ð½ˇ³ž²=ŠÐð½Ć−¼F

1 „ð½šÝ˚³½š=½ˇ=Ł¸ýˇ½ˇ=O=˚ğ²=S=½−¼= 
"Όταν το μηχάνημα είναι συνδεδεμένο 
σε ένα δίκτυο" (σελ.14)K

2 Κάντε κλικ στο κουμπί "οδήγησης 
εκτυπωτή". 

3 Κάντε κλικ στο κουμπί 
"Προσαρμοσμένη εγκατάσταση".

4 Όταν σας ζητηθεί το πώς ο 
εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος, 
επιλέξτε "Συνδεδεμένες σμ αυτόν τον 
υπολογιστή" και κάντε κλικ στο 
κουμπί "Επόμενο".

5 flð−Ý−¼¦¸³½š=½Ð²=−Šžł˝š²=³½žÞ=
−¦şÞžK
‚ÐˇŁ˙³½š=½−=ý¸Þ¼ýˇ=³½−=×ˇ¹˙¦¼¹−=×−¼=
šý¾ˇÞ˝Žš½ˇÐ=ðˇÐ=ð˙Þ½š=ðÝÐð=³½−=ð−¼ý×˝=x„×şýšÞ−zK
⁄½ˇÞ=šý¾ˇÞÐ³½š˝=ž=−¦şÞž=−Ý−ðÝ¸¹ğ³ž²=½ž²=
šłðˇ½˙³½ˇ³ž²I=ð˙Þ½š=ðÝÐð=³½−=ð−¼ý×˝=xlhzK

6 Κάντε κλικ στο πλήκτρο [Κλείσιμο] στο 
παράθυρο του βήματος 2.
⁄½ˇÞ=šý¾ˇÞÐ³½š˝=˚Þˇ=ý¸Þ¼ýˇ=×−¼=³ˇ²=Žž½˙šÐ=Þˇ=
³¼ÞŠ˚³š½š=½−=ýž₣˙Þžýˇ=ýš=½−Þ=¼×−Ý−łÐ³½¸=³ˇ²I=
ð˙Þ½š=ðÝÐð=³½−=ð−¼ý×˝=xlhzK

Αν εμφανιστεί ένα παράθυρο προειδοποίησης για 
την ασφάλεια, επιλέξτε "Εγκατάσταση του 
προγράμματος οδήγησης παρόλα αυτά" ή 
"Εγκατάσταση".

Μετά την εγκατάσταση, μπορεί να εμφανιστεί ένα 
μήνυμα που σας ζητά να επανεκκινήσετε τον 
υπολογιστή σας. Εάν εμφανιστεί αυτό το μήνυμα, 
επιλέξτε το πλήκτρο [Ναι] για να επανεκκινήσετε τον 
υπολογιστή σας.
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1

7 Ò¼ÞŠ˚³½š=½−=ýž₣˙Þžýˇ=ýš=½−Þ=
¼×−Ý−łÐ³½¸=³ˇ²=ýš=˚Þˇ=ðˇÝćŠÐ−=rp_K
ENF ‡šŁˇÐğ¦š˝½š=ş½Ð=½−=ýž₣˙Þžýˇ=š˝ÞˇÐ=

šÞš¹ł−×−Ðžý˚Þ−K=(σελ.33)
EOF Ò¼ÞŠ˚³½š=½−=ðˇÝćŠÐ−=³½ž=¦Ć¹ˇ=rp_=

E½Ć×−¼=_F=³½−=ýž₣˙ÞžýˇK
Â=ŠÐš×ˇ¾¸=rp_=³½−=ýž₣˙Þžýˇ=
³¼ýý−¹¾ćÞš½ˇÐ=ýš=½−=×¹ş½¼×−=rp_=OKM=
EÛĞžÝ¸²=½ˇ₣Ć½ž½ˇ²FK
flł−¹˙³½š=˚Þˇ=¦ğ¹ˇðÐ³ý˚Þ−=ðˇÝćŠÐ−=
rp_K

EPF Ò¼ÞŠ˚³½š=½−=˙ÝÝ−=˙ð¹−=½−¼=
ðˇÝğŠ˝−¼=³½ž=¦Ć¹ˇ=rp_=E½Ć×−¼=^F=
³½−Þ=¼×−Ý−łÐ³½¸=³ˇ²K

8 Ξεκινά η εγκατάσταση του 
προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή 
PCL6.

Η εγκατάσταση ολοκληρώνεται.

Αν εμφανιστεί ένα παράθυρο προειδοποίησης για 
την ασφάλεια, επιλέξτε "Εγκατάσταση του 
προγράμματος οδήγησης παρόλα αυτά" ή 
"Εγκατάσταση".

Το πρόγραμμα οδήγησης PCL6 μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί όταν έχει εγκατασταθεί το κιτ 
επέκτασης δικτύου και το κιτ επέκτασης εκτυπωτή.
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Κατά την εγκατάσταση του οδηγού εκτυπωτή PS, του οδηγού PPD ή του οδηγού PC-Fax
Η εγκατάσταση είναι δυνατή ακόμη και μετά τη σύνδεση του καλωδίου USB. Φροντίστε να εγκαταστήσετε ξανά το πρόγραμμα 
οδήγησης αφού εκτελέσετε τα βήματα που περιγράφονται στις σελίδες 16 έως 17.

1 Κάντε κλικ στο πλήκτρο [Οδηγός 
Εκτυπωτή].

2 Κάντε κλικ στο πλήκτρο 
[Προσαρμοσμένη εγκατάσταση].

3 Όταν θα ερωτηθείτε πως είναι 
συνδεδεμένος ο εκτυπωτής, επιλέξτε

4 [Συνδέθηκε με αυτόν τον υπολογιστή] 
και κάντε κλικ στο πλήκτρο 
[Επόμενο].

4 Εισαγάγετε το όνομα ή τη διεύθυνση 
IP του εκτυπωτή.
Όταν εμφανιστεί το παράθυρο 
επιλογής θύρας, επιλέξτε το μοντέλο 
που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και 
κάντε κλικ στο κουμπί "Επόμενο".
Διαβάστε το μήνυμα στο παράθυρο που εμφανίζεται και κάντε 
κλικ στο κουμπί "Επόμενο".

5 Όταν εμφανιστεί το παράθυρο 
επιλογής του οδηγού εκτυπωτή, 
αφαιρέστε το τσεκάρισμα από το 
[PCL6] και επιλέξτε τον οδηγό 
εκτυπωτή που θα εγκατασταθεί, και 
κατόπιν κάντε κλικ στο πλήκτρο 
[Επόμενο].
Κάντε κλικ στο πλαίσιο επιλογής του οδηγού εκτυπωτή που 
εγκαθίσταται έτσι ώστε να εμφανιστεί ένα τσεκάρισμα ( ).

6 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
Διαβάστε το μήνυμα στο παράθυρο που εμφανίζεται και 
επιλέξτε το πλήκτρο [Επόμενο].
Η εγκατάσταση ξεκινά.

7 Όταν εμφανιστεί η οθόνη 
ολοκλήρωσης της εγκατάστασης, 
κάντε κλικ στο πλήκτρο [ΟΚ].

8 Κάντε κλικ στο πλήκτρο [Κλείσιμο] 
στο παράθυρο του βήματος 1.

Η εγκατάσταση ολοκληρώνεται.

Για τη χρήση του οδηγού εκτυπωτή PS ή του 
οδηγού PPD απαιτείται το κιτ επέκτασης PS3.

Αν εμφανιστεί ένα παράθυρο προειδοποίησης για 
την ασφάλεια, επιλέξτε "Εγκατάσταση του 
προγράμματος οδήγησης παρόλα αυτά" ή 
"Εγκατάσταση".

Μετά την εγκατάσταση, μπορεί να εμφανιστεί ένα 
μήνυμα που σας ζητά να επανεκκινήσετε τον 
υπολογιστή σας. Εάν εμφανιστεί αυτό το μήνυμα, 
επιλέξτε το πλήκτρο [Ναι] για να επανεκκινήσετε 
τον υπολογιστή σας.
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1

ΕΓΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΤΟ PRINTER STATUS MONITOR
(όταν έχει εγκατασταθεί το κιτ επέκτασης δικτύου και το κιτ επέκτασης 
εκτυπωτή)
Το Printer Status Monitor είναι ένα βοηθητικό πρόγραμμα του εκτυπωτή που επιτρέπει στους γενικούς χρήστες να ελέγχουν την 
τρέχουσα κατάσταση του μηχανήματος στην οθόνη του υπολογιστή τους, όπως το εάν το μηχάνημα είναι έτοιμο ή όχι για 
εκτύπωση. Το Printer Status Monitor εμφανίζει πληροφορίες σφαλμάτων όπως εμπλοκές χαρτιού, πληροφορίες διαμόρφωσης 
εκτυπωτή ως εικόνα, τα μεγέθη χαρτιού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και την ποσότητα χαρτιού που απομένει.
Για την εγκατάσταση του λογισμικού απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή.

1 Κατεβάστε το Printer Status Monitor από 
την ιστοσελίδα μας και εκτελέστε την 
εγκατάσταση.
Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον 
αντιπρόσωπό σας ή με  τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης.

2 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

3 Όταν εμφανιστεί η οθόνη ολοκλήρωσης 
της εγκατάστασης, κάντε κλικ στο 
πλήκτρο [Τέλος].
Για να ρυθμίσετε την αυτόματη εκκίνηση του Printer Status 
Monitor κατά την εκκίνηση του υπολογιστή σας, επιλέξτε το 
πλαίσιο επιλογής  [Προσθέστε αυτό το πρόγραμμα στο 
φάκελο Εκκίνησης.] και έπειτα επιλέξτε το πλήκτρο [Τέλος]. 

4

Η εγκατάσταση ολοκληρώνεται.
Για τις διαδικασίες χρήσης του Printer Status Monitor, 
ανατρέξτε στο αρχείο βοήθειας. Για να δείτε το αρχείο 
βοήθειας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: Κάντε κλικ 
στο κουμπί "Έναρξη", επιλέξτε "Όλες οι εφαρμογές" (ή "Όλα 
τα προγράμματα"), μετά επιλέξτε το "SHARP Printer Status 
Monitor" και τέλος επιλέξτε το στοιχείο "Βοήθεια".
• Στα Windows 8.1/Server 2012 R2, κάντε κλικ στο εικονίδιο 

( ) στην οθόνη έναρξης και μετά επιλέξτε "Βοήθεια" στο 
μενού "SHARP Printer Status Monitor".

• Στα Windows Server 2012, κάντε δεξί κλικ στο παράθυρο 
έναρξης (ή σύρετε το δάκτυλο προς τα πάνω από το κάτω 
άκρο) και μετά επιλέξτε "Γραμμή εργασιών" → "Όλες οι 
εφαρμογές" → "Βοήθεια" στο μενού "SHARP Printer 
Status Monitor".

• Στα Windows Server 2016/Server 2019, κάντε κλικ στο 
κουμπί "Έναρξη" ( ) και μετά επιλέξτε "Βοήθεια" στο 
μενού "SHARP Printer Status Monitor".

Το Printer Status Monitor δεν μπορε. να χρησιμοποιηθε. στι. ακ.λουθε. περιπτ.σει.:
• Όταν το μηχάνημα είναι συνδεδεμένο με καλώδιο USB.

• Μετά από την εγκατάσταση μπορεί να 
εμφανιστεί το αρχείο "readme".

• Μετά την εγκατάσταση, μπορεί να εμφανιστεί 
ένα μήνυμα που σας ζητά να επανεκκινήσετε 
τον υπολογιστή σας. Εάν εμφανιστεί αυτό το 
μήνυμα, επιλέξτε το πλήκτρο [Ναι] για να 
επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΓΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΣΑΡΩΤΗ

1 „ð½šÝ˚³½š=½ˇ=Ł¸ýˇ½ˇ=O=˚ğ²=S=½−¼= 
"Όταν το μηχάνημα είναι συνδεδεμένο 
σε ένα δίκτυο" (σελ.14)K

2 Κάντε κλικ στο κουμπί [Βοηθητικό 
Λογισμικό] και, στη συνέχεια, κάντε κλικ 
στο κουμπί [Οδηγός Σαρωτή (TWAIN)].

3 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
Διαβάστε το μήνυμα στο παράθυρο που εμφανίζεται και 
επιλέξτε το πλήκτρο [Επόμενο].

4 Όταν εμφανιστεί το παράθυρο 
ολοκλήρωσης της εγκατάστασης, κάντε 
κλικ στο πλήκτρο [ΟΚ].

5 Κάντε κλικ στο πλήκτρο [Κλείσιμο] στο 
παράθυρο του βήματος 2.

Η εγκατάσταση ολοκληρώνεται. Στη συνέχεια, 
διαμορφώστε τη διεύθυνση ΙΡ του μηχανήματος στον 
οδηγό σαρωτή.
Με την εγκατάσταση του οδηγού εκτυπωτή, εγκαθίσταται 
επίσης και η λειτουργία "Επιλογή συσκευής".
Η διεύθυνση ΙΡ του μηχανήματος διαμορφώνεται στον οδηγό 
σαρωτή χρησιμοποιώντας την "Επιλογή συσκευής".

6 Κάντε κλικ στο πλήκτρο [έναρξη] και 
έπειτα επιλέξτε [Όλα τα προγράμματα], 
επιλέξτε [SHARP MFP TWAIN AC] 
("SHARP MFP TWAIN K" για μια σύνδεση 
δικτύου), και έπειτα επιλέξτε [Επιλογή 
συσκευής].

7 Κάντε κλικ στο πλήκτρο [Αναζήτηση].
Εάν γνωρίζετε τη διεύθυνση ΙΡ, μπορείτε να κάνετε κλικ στο 
πλήκτρο [Καταχώρηση] και να εισάγετε τη διεύθυνση ΙΡ χωρίς 
αναζήτηση.

Μετά την εγκατάσταση, μπορεί να εμφανιστεί ένα 
μήνυμα που σας ζητά να επανεκκινήσετε τον 
υπολογιστή σας. Εάν εμφανιστεί αυτό το μήνυμα, 
επιλέξτε το πλήκτρο [Ναι] για να επανεκκινήσετε 
τον υπολογιστή σας.

Επιλογή συσκευή

Ενηµέρωση Αναζήτηση…

Kαταχώρηση… 

ÄéáãñáöÞ

¢êõñï

τησ

Διεύθυνση Ονομα Τοποθεσία Ìηχανήµ…



21

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1

8 Επιλέξτε τη διεύθυνση ΙΡ του 
μηχανήματος από το μενού "Διεύθυνση" 
και έπειτα επιλέξτε το πλήκτρο [ΟΚ].
• Βεβαιωθείτε ότι ζητήσατε την διεύθυνση ΙΡ του 

μηχανήματος από τον διαχειριστή του συστήματός σας 
(διαχειριστής δικτύου).

• Το όνομα (όνομα host) ή η διεύθυνση ΙΡ του μηχανήματος 
μπορούν να εισαχθούν άμεσα στη "Διεύθυνση".

• Εάν ο αριθμός θύρας που χρησιμοποιείται από τη 
λειτουργία σαρωτή του μηχανήματος έχει αλλάξει, εισάγετε 
το σημείο ":" μετά την διεύθυνση ΙΡ και στη συνέχεια 
εισάγετε τον αριθμό θύρας. (Κανονικά ο αριθμός θύρας δεν 
χρειάζεται να εισαχθεί.)

9 Κάντε κλικ στο πλήκτρο [OK].

Η διαμόρφωση του οδηγού σαρωτή ολοκληρώνεται.

xxx.xxx.xxx.xxx

XX-xxxx

Προσθήκη νέας διεύθυνσης

¢êõñï

Διεύθυνση

Ονομα

Τοποθεσία Μηχάνηµα

Επιλογή συσκευή

Ενηµέρωση Αναζήτηση…

Kαταχώρηση… 

ÄéáãñáöÞ

¢êõñï

Διεύθυνση Ονομα Τοποθεσία Μηχάνηµ…

xxx.xxx.xxx.xxx XX-xxxx
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΓΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΕΣ ΟΘΟΝΗΣ 
PS
Οι γραμματοσειρές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον οδηγό εκτυπωτή PS περιλαμβάνονται στο "PRINTER UTILITIES" 
CD-ROM που συνοδεύει το κιτ επέκτασης PS3. Εγκαταστήστε αυτές τις γραμματοσειρές για τον οδηγό εκτυπωτή PS όταν 
χρειαστεί.

1 Εισάγετε το CD-ROM "PRINTER 
UTILITIES" που συνοδεύει το κιτ 
επέκτασης PS3 στον οδηγό CD-ROM του 
υπολογιστή σας.

2 Κάντε κλικ στο εικονίδιο "Εξερεύνηση 
αρχείων" ( ) στη γραμμή εργαλείων, 
επιλέξτε "Αυτός ο υπολογιστής" και 
κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο 
"CD-ROM" ( ).
≥ Ò½ˇ=táåÇçïë=UKNLpÉêîÉê=OMNOI=ð˙Þ½š=ŠÐ×Ýş=

ðÝÐð=³½−=šÐð−Þ˝ŠÐ−=?`aJolj?K
G Εάν δεν εμφανίζεται κανένα εικονίδιο στα 

Windows Server OMNOI=ð˙Þ½š=Ššþ˝=ðÝÐð=³½žÞ=
−¦şÞž=÷Þˇ¹þž²=E¸=³ˇ¹ć³½š=×¹−²=½ˇ=×˙Þğ=
ˇ×ş=½žÞ=ð˙½ğ=˙ð¹žFI=³½ž=³¼Þ˚₣šÐˇ=
š×ÐÝ˚þ½š=½ž=ł¹ˇýý¸=š¾ˇ¹ý−łćÞ= =?⁄Ýš²=
−Ð=š¾ˇ¹ý−ł˚²?= =?Û×−Ý−łÐ³½¸²?=ðˇÐ=
ð˙Þ½š=ŠÐ×Ýş=ðÝÐð=³½−=?`aJolj?K

G Αν δεν εμφανίζεται κανένα εικονίδιο στα 
Windows 8.1, κάντε κλικ στο εικονίδιο ( ) 
στην οθόνη έναρξης και μετά κάντε διπλό κλικ 
στο εικονίδιο "CD-ROM".

• Στα Windows Server 2012 R2, κάντε κλικ στο 
κουμπί "Έναρξη" και μετά στο εικονίδιο 
"Εξερεύνηση αρχείων", επιλέξτε "Αυτός ο 
υπολογιστής" και κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο 
"CD-ROM".

3 Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο 
[Εγκατάσταση] ( ).

4 Θα εμφανιστεί το παράθυρο "ΑΔΕΙΑ 
ΧΡΗΣΗΣ". Βεβαιωθείτε ότι καταλαβαίνετε 
τα περιεχόμενα του συμφωνητικού 
χρήσης και κατόπιν κάντε κλικ στο 
πλήκτρο [Ναι].

5 Διαβάστε το μήνυμα στο παράθυρο 
"Καλωσόρισμα" και έπειτα επιλέξτε το 
πλήκτρο [Επόμενο].

6 Κάντε κλικ στο πλήκτρο [Γραμματοσειρά 
Εμφάνισης PS].

7 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

8 Κάντε κλικ στο πλήκτρο [Κλείσιμο] στην 
οθόνη του βήματος 6.

Ανάλογα με το μοντέλο, το κιτ επέκτασης PS3 μπορεί να είναι εγκατεστημένο ως τυπικός εξοπλισμός.

Αν εμφανιστεί μια οθόνη μηνύματος που σας ζητά 
επιβεβαίωση, επιλέξτε "Ναι" ή "Να επιτρέπεται".

Μπορείτε να προβάλετε την "ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ" σε 
διαφορετική γλώσσα επιλέγοντας την επιθυμητή 
γλώσσα από το μενού γλωσσών. Για να 
εγκαταστήσετε το λογισμικό στην επιλεγμένη 
γλώσσα, συνεχίστε την εγκατάσταση με αυτή τη 
γλώσσα επιλεγμένη.
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1

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ
Íš½˙=½žÞ=šłðˇ½˙³½ˇ³ž=½−¼=−Šžł−Ć=šð½¼×ğ½¸I=×¹˚×šÐ=Þˇ=ŠÐˇý−¹¾ć³š½š=½Ð²=¹¼¦ý˝³šÐ²=½−¼=−Šžł−Ć=
šð½¼×ğ½¸=łÐˇ=½−Þ=ˇ¹Ð¦ýş=½ğÞ=Š˝³ðğÞ=₣ˇ¹½Ð−Ć=½−¼=ýž₣ˇÞ¸ýˇ½−²=ðˇÐ=½−=ý˚łš¦−²=½−¼=₣ˇ¹½Ð−Ć=×−¼=š˝ÞˇÐ=
½−×−¦š½žý˚Þ−=³š=ð˙¦š=˚ÞˇÞK

1 Κάντε κλικ στο κουμπί "Έναρξη" ( ) 
και μετά κάντε κλικ στο εικονίδιο 
"Ρυθμίσεις" ( ) → "Συσκευή" → 
"Συσκευές και εκτυπωτές".
• Στα Windows Server 2012, επιλέξτε διαδοχικά 

"Πίνακας ελέγχου" → "Υλικό" → "Συσκευές και 
εκτυπωτές" → "Εκτυπωτές".

• Στα Windows 8.1, κάντε κλικ στο εικονίδιο ( ) 
στην οθόνη έναρξης και μετά επιλέξτε "Πίνακας 
ελέγχου" → "Υλικό και ήχος" → "Προβολή 
συσκευών και εκτυπωτών".

2 h˙Þ½š=ŠšþÐş=ðÝÐð=³½−=šÐð−Þ˝ŠÐ−=½−¼=
×¹−ł¹˙ýýˇ½−²=−Š¸łž³ž²=½−¼=
šð½¼×ğ½¸=?uuJññññ?=ðˇÐI=³½ž=
³¼Þ˚₣šÐˇI=ð˙Þ½š=ðÝÐð=³½žÞ=š×ÐÝ−ł¸=
?ÁŠÐş½ž½š²=šð½¼×ğ½¸?K

3 Ë˙Þ½š=ðÝÐð=³½žÞ=ðˇ¹½˚Ýˇ=?‚Ðˇýş¹¾ğ³ž?=
ðˇÐ=−¹˝³½š=½ž=ŠÐˇýş¹¾ğ³ž=Ł˙³šÐ=½−¼=
šłðˇ½š³½žý˚Þ−¼=×¹−ˇÐ¹š½Ðð−Ć=
šþ−×ÝÐ³ý−ĆK
Ì¹˝³½š=ðˇ½˙ÝÝžÝˇ=½žÞ=ŠÐˇýş¹¾ğ³ž=½−¼=
šð½¼×ğ½¸K=„˙Þ=ş₣ÐI=ž=šð½Ć×ğ³ž=ý×−¹š˝=Þˇ=
ýžÞ=šð½šÝš˝½ˇÐ=³ğ³½˙K

• Αυτή η οθόνη σχετίζεται με το πρόγραμμα 
οδήγησης εκτυπωτή SPLC με εγκατάσταση σε 
δίκτυο.

4 Ë˙Þ½š=ðÝÐð=³½−=×Ý¸ð½¹−=?⁄¹Ð³š=
ðˇ½˙³½ˇ³ž=‚˝³ð−¼?=ðˇÐ=š×ÐÝ˚þ½š=½−=
ý˚łš¦−²=½−¼=₣ˇ¹½Ð−Ć=×−¼=š˝ÞˇÐ=
½−×−¦š½žý˚Þ−=³š=ð˙¦š=Š˝³ð−K
„×ÐÝ˚þ½š=˚Þˇ=Š˝³ð−=³½−=ýšÞ−Ć=?‚˝³ð−²=
ıˇ¹½Ð−Ć?I=ðˇÐ=š×ÐÝ˚þ½š=½−=ý˚łš¦−²=½−¼=
₣ˇ¹½Ð−Ć=×−¼=š˝ÞˇÐ=½−×−¦š½žý˚Þ−=³š=ˇ¼½ş=½−=
Š˝³ð−=ˇ×ş=½−=ýšÞ−Ć=?ÔĆ¦ýÐ³ž=ýšł˚¦−¼²=
₣ˇ¹½Ð−Ć?K=„×ˇÞˇÝ˙Łˇ½š=łÐˇ=ð˙¦š=Š˝³ð−K

5 Ë˙Þ½š=ðÝÐð=³½−=×Ý¸ð½¹−=?ÌË?=³½−=
×ˇ¹˙¦¼¹−=?⁄¹Ð³š=ðˇ½˙³½ˇ³ž=‚˝³ð−¼?K

6 Ë˙Þ½š=ðÝÐð=³½−=×Ý¸ð½¹−=?ÌË?=³½−=
×ˇ¹˙¦¼¹−=ÐŠÐ−½¸½ğÞ=½−¼=šð½¼×ğ½¸K

Στην περίπτωση εγκατάστασης του 
προγράμματος οδήγησης PCL ή του 
προγράμματος οδήγησης SPLC με σύνδεση 
USB, για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις 
αυτόματα με βάση την εντοπισμένη 
κατάσταση του μηχανήματος κάντε κλικ στο 
εικονίδιο "Αυτόματη διαμόρφωση".

¢êõñï ÂïÞèåéáΕφαρµïγÞ

ΑσφάλειαΔιαχείριση χρωμάτων ΔιαμόρφωσηΘύρες Για προχωρημένουςΓενικά Kοινή χρήση 

Προεπιλογές

Αυτόματη Διαμόρφωση

Ορισå κατάσταση δίσκου

1 δίσκος
2 δίσκοι
3 δίσκοι
4 δίσκοι

Πληροφορίές…

Επιλογές Δίσκου Εισόδου

XX-xxxx Ιδιότητες
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ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ BUTTON MANAGER
Ú−=_ìííçå=j~å~ÖÉê=š˝ÞˇÐ=˚Þˇ=×¹şł¹ˇýýˇ=Ý−łÐ³ýÐð−Ć=½−=−×−˝−=³¼Þš¹ł˙Žš½ˇÐ=”š=½−=×¹şł¹ˇýýˇ=−Š¸łž³ž²=
³ˇ¹ğ½¸=łÐˇ=Þˇ=š˝ÞˇÐ=Š¼Þˇ½¸=ž=³˙¹ğ³ž=ˇ×ş=½−=ýž₣˙ÞžýˇK=·Ðˇ=Þˇ=šð½šÝ˚³š½š=³˙¹ğ³ž=₣¹ž³Ðý−×−ÐćÞ½ˇ²=½−=
ýž₣˙ÞžýˇI=×¹˚×šÐ=Þˇ=˚₣šÐ=−¹Ð³½š˝=³ĆÞŠš³ž=½−¼=_ìííçå=j~å~ÖÉê=”š=½−=ýšÞ−Ć=³˙¹ğ³ž²=½−¼=ýž₣ˇÞ¸ýˇ½−²K
flð−Ý−¼¦¸³½š=½ˇ=×ˇ¹ˇð˙½ğ=Ł¸ýˇ½ˇ=łÐˇ=Þˇ=³¼ÞŠ˚³½š=½−=×¹şł¹ˇýýˇ=_ìííçå=j~å~ÖÉêK

1 Κάντε κλικ στο κουμπί "Έναρξη" ( ) 
και μετά κάντε κλικ στο εικονίδιο 
"Ρυθμίσεις" ( ) → "Συσκευή" → 
"Συσκευές και εκτυπωτές".
• Στα Windows Server 2012, επιλέξτε διαδοχικά 

"Πίνακας ελέγχου" → "Υλικό" → "Συσκευές και 
εκτυπωτές" → "Εκτυπωτές".

• Στα Windows 8.1, κάντε κλικ στο εικονίδιο ( ) 
στην οθόνη έναρξης και μετά επιλέξτε "Πίνακας 
ελέγχου" → "Υλικό και ήχος" → "Προβολή 
συσκευών και εκτυπωτών".

2 h˙Þ½š=ŠšþÐş=ðÝÐð=³½−=šÐð−Þ˝ŠÐ−=
?uuJññññ?=ðˇÐ=š×ÐÝ˚þ½š=?ÁŠÐş½ž½š²=
³˙¹ğ³ž²?K

3 Ò½žÞ=−¦şÞž=?ÁŠÐş½ž½š²?I=ð˙Þ½š=ðÝÐð=
³½žÞ=ðˇ¹½˚Ýˇ=?Ò¼ýŁ˙Þ½ˇ?K

4 „×ÐÝ˚þ½š=?ScanMenu p`NW?=ˇ×ş=½−=
ˇÞˇ×½¼³³şýšÞ−=ýšÞ−Ć=?„×ÐÝ−ł¸=
³¼ýŁ˙Þ½−²?K

5 „×ÐÝ˚þ½š=?÷Þˇ¹þž=ˇ¼½−Ć=½−¼=
×¹−ł¹˙ýýˇ½−²?=ðˇÐ=³½ž=³¼Þ˚₣šÐˇ=
š×ÐÝ˚þ½š=?pÜ~êé=_ìííçå=j~å~ÖÉê=^`?=
ˇ×ş=½−=ˇÞˇ×½¼³³şýšÞ−=ýšÞ−ĆK

6 „×ˇÞˇÝ˙Łˇ½š=½ˇ=Ł¸ýˇ½ˇ=Q=ðˇÐ=R=łÐˇ=
³ĆÞŠš³ž=½−¼=_ìííçå=j~å~ÖÉê=ýš=½−=
?ScanMenu p`OW?=˚ğ²=½−=?ScanMenu 
p`SW?K
„×ÐÝ˚þ½š=?pÅ~åjÉåì p`OW?=ˇ×ş=½−=
ˇÞˇ×½¼³³şýšÞ−=ýšÞ−Ć=?„×ÐÝ−ł¸=³¼ýŁ˙Þ½−²?K=
„×ÐÝ˚þ½š=?÷Þˇ¹þž=̌ ¼½−Ć=½−¼=×¹−ł¹˙ýýˇ½−²?I=
š×ÐÝ˚þ½š=?pÜ~êé=_ìííçå=j~å~ÖÉê=^`?=ˇ×ş=½−=
ˇÞˇ×½¼³³şýšÞ−=ýšÞ−ĆK=Ë˙Þ½š=½−=̋ ŠÐ−=łÐˇ=ð˙¦š=
×Ý¸ð½¹−=pÅ~åjÉåìI=˚ğ²=½−=?pÅ~åjÉåì=
p`SW?K

7 Ë˙Þ½š=ðÝÐð=³½−=×Ý¸ð½¹−=?ÌË?K
Ú−=_ìííçå=j~å~ÖÉê=š˝ÞˇÐ=×Ý˚−Þ=³¼ÞŠšŠšý˚Þ−=”š=½ˇ=
×Ý¸ð½¹ˇ=ëÅ~å=ãÉåì=EN=˚ğ²=SFK
ÌÐ=¹¼¦ý˝³šÐ²=³˙¹ğ³ž²=łÐˇ=ð˙¦š=×Ý¸ð½¹−=ëÅ~å=
ãÉåìI=ˇ×ş=½−=N=˚ğ²=½−=S=ý×−¹−ĆÞ=Þˇ=ˇÝÝ˙þ−¼Þ=
ˇ×ş=½−=×ˇ¹˙¦¼¹−=¹¼¦ý˝³šğÞ=½−¼=_ìííçå=j~å~ÖÉêK
·Ðˇ=×Ýž¹−¾−¹˝š²=³₣š½Ðð˙=ýš=½Ð²=š¹ł−³½ˇ³Ðˇð˚²=
¹¼¦ý˝³šÐ²=½−¼=ýšÞ−Ć=³˙¹ğ³ž²=ðˇÐ=½Ð²=
ŠÐˇŠÐðˇ³˝š²=łÐˇ=½ž=¹Ć¦ýÐ³ž=×ˇ¹ˇý˚½¹ğÞ=½−¼=
×¹−ł¹˙ýýˇ½−²=_ìííçå=j~å~ÖÉêI=ˇÞˇ½¹˚þ½š=³½žÞ=
šÞş½ž½ˇ=="ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ BUTTON 
MANAGER" (σελ.76)K

XX-xxxx Éäéüôçôåò

XX-xxxx Éäéüôçôåò
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1

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
„˙Þ=½−=Ý−łÐ³ýÐðş=ŠšÞ=šłðˇ¦˝³½ˇ½ˇÐ=³ğ³½˙I=šÝ˚łþ½š=½ˇ=ˇðşÝ−¼¦ˇ=³½−Ð₣š˝ˇ=³½−Þ=¼×−Ý−łÐ³½¸=³ˇ²K

Â=−¦şÞž=Ú−×−¦˚½ž³ž²=ðˇÐ=¿ýš³ž²=
ÈšÐ½−¼¹ł˝ˇ²=ŠšÞ=šý¾ˇÞ˝Žš½ˇÐ=
„˙Þ=ŠšÞ=šý¾ˇÞÐ³½š˝=ž=−¦şÞž=Ú−×−¦˚½ž³ž²=ðˇÐ=¿ýš³ž²=
ÈšÐ½−¼¹ł˝ˇ²=̌ ¾−Ć=³¼ÞŠ˚³š½š=½ž=³¼³ðš¼¸=³½−Þ=¼×−Ý−łÐ³½¸=
³ˇ²=ý˚³ğ=ðˇÝğŠ˝−¼=rp_=ðˇÐ=¦˚³š½š=³š=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=½ž=
³¼³ðš¼¸I=ˇð−Ý−¼¦¸³½š=½ˇ=Ł¸ýˇ½ˇ=×−¼=ˇð−Ý−¼¦−ĆÞ=łÐˇ=Þˇ=
š×ÐŁšŁˇÐć³š½š=ş½Ð=ž=¦Ć¹ˇ=rp_=š˝ÞˇÐ=ŠÐˇ¦˚³ÐýžK

1 Κάντε κλικ στο κουμπί "Έναρξη" ( ) 
και επιλέξτε διαδοχικά "Σύστημα 
Windows", "Πίνακας ελέγχου", "Υλικό 
και ήχος".
• Στα Windows 8.1, κάντε δεξί κλικ στην οθόνη 

έναρξης (ή σύρετε το δάκτυλο προς τα πάνω από το 
κάτω άκρο) και επιλέξτε διαδοχικά τη Γραμμή 
εφαρμογών → "Όλες οι εφαρμογές" → "Πίνακας 
ελέγχου" → "Υλικό και ήχος" → "Διαχείριση 
συσκευών".

• Στα Windows Server 2012 R2/Server 2019, κάντε 
δεξί κλικ στο κουμπί "Έναρξη".

2 Ë˙Þ½š=ðÝÐð=³½−=?‚Ðˇ₣š˝¹Ð³ž=Ò¼³ðš¼ćÞ?I=
ðˇÐ=š˙Þ=šý¾ˇÞÐ³½š˝=˚Þˇ=ý¸Þ¼ýˇ=
−¦şÞž²=Žž½ćÞ½ˇ²=½žÞ=š×ÐŁšŁˇ˝ğ³¸=
³ˇ²I=ð˙Þ½š=ðÝÐð=³½−=?Ò¼Þ˚₣šÐˇ?K
Ò½ž=Ý˝³½ˇ=½ğÞ=³¼³ðš¼ćÞ=¦ˇ=šý¾ˇÞÐ³½š˝=½−=
?„Ýšłð½˚²=šÞÐˇ˝−¼=³šÐ¹Ðˇð−Ć=ŠÐˇĆÝ−¼=Erp_F?K

3 Ë˙Þ½š=ðÝÐð=³½−=šÐð−Þ˝ŠÐ−= =Š˝×Ýˇ=̌ ×ş=
½−=?„Ýšłð½˚²=šÞÐˇ˝−¼=³šÐ¹Ðˇð−Ć=
ŠÐˇĆÝ−¼=Erp_F?K

Êˇ=×¹˚×šÐ=Þˇ=šý¾ˇÞÐ³½−ĆÞ=ŠĆ−=³½−Ð₣š˝ˇW=−=
½Ć×−²=½ğÞ=ð¼ðÝğý˙½ğÞ=½−¼=šÝšłð½¸=ðˇÐ=−=
ÔÐŽÐðş²=‚ÐˇÞ−ý˚ˇ²K=„˙Þ=šý¾ˇÞ˝Ž−Þ½ˇÐ=ˇ¼½˙=½ˇ=
³½−Ð₣š˝ˇI=ý×−¹š˝½š=Þˇ=₣¹ž³Ðý−×−Ð¸³š½š=½ž=
¦Ć¹ˇ=rp_K=„˙Þ=−Ð=?„Ýšłð½˚²=šÞÐˇ˝−¼=³šÐ¹Ðˇð−Ć=
ŠÐˇĆÝ−¼?=šý¾ˇÞ˝Ž−¼Þ=˚Þˇ=ð˝½¹ÐÞ−=¦ˇ¼ýˇ³½Ððş=
¸=ŠšÞ=šý¾ˇÞ˝Ž−Þ½ˇÐ=ðˇ¦şÝ−¼I=×¹˚×šÐ=Þˇ=
šÝ˚łþš½š=½−=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=½−¼=¼×−Ý−łÐ³½¸=³ˇ²=
łÐˇ=ˇÞ½Ðýš½ć×Ð³ž=×¹−ŁÝžý˙½ğÞ=½ž²=
ŠÐˇ³ĆÞŠš³ž²=rp_=¸=š×Ðð−ÐÞğÞ¸³½š=ýš=½−Þ=
ðˇ½ˇ³ðš¼ˇ³½¸=½−¼=¼×−Ý−łÐ³½¸=³ˇ²K

4 fl¾−Ć=š×ÐŁšŁˇÐć³š½š=ş½Ð=ž=¦Ć¹ˇ=rp_=
š˝ÞˇÐ=šÞš¹ł−×−Ðžý˚ÞžI=šłðˇ½ˇ³½¸³½š=
½−=Ý−łÐ³ýÐðş=ş×ğ²=š×šþžłš˝½ˇÐ=³½−==
"ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ" 
(σελ.10)K=

Ì=−Šžłş²=ŠšÞ=ý×−¹š˝=Þˇ=
šłðˇ½ˇ³½ˇ¦š˝=³ğ³½˙=ý˚³ğ=½ž²=
ŠÐˇŠÐðˇ³˝ˇ²=ÒĆÞŠš³ž²=ðˇÐ=¿ýš³ž²=
ÈšÐ½−¼¹ł˝ˇ²
„˙Þ=−=−Šžłş²=ŠšÞ=ý×−¹š˝=Þˇ=šłðˇ½ˇ³½ˇ¦š˝=³ğ³½˙=ýš=½ž=
ŠÐˇŠÐðˇ³˝ˇ=ÒĆÞŠš³ž²=ðˇÐ=¿ýš³ž²=ÈšÐ½−¼¹ł˝ˇ²=EłÐˇ=
×ˇ¹˙ŠšÐłýˇI=ž=ŠÐˇŠÐðˇ³˝ˇ=ÒĆÞŠš³ž²=ðˇÐ=¿ýš³ž²=
ÈšÐ½−¼¹ł˝ˇ²=šð½šÝš˝½ˇÐ=₣ğ¹˝²=½žÞ=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸=½ğÞ=
ˇ×ˇÐ½−ĆýšÞğÞ=ˇ¹₣š˝ğÞ=łÐˇ=½žÞ=šłðˇ½˙³½ˇ³ž=½−¼=
−Šžł−ĆFI=ˇð−Ý−¼¦¸³½š=ˇ¼½˙=½ˇ=Ł¸ýˇ½ˇ=łÐˇ=Þˇ=
ˇ¾ˇÐ¹˚³š½š=½Ð²=³¼³ðš¼˚²=×−¼=ŠšÞ=₣¹šÐ˙Žš³½š=ðˇÐ=
ðˇ½ş×ÐÞ=šłðˇ½ˇ³½¸³½š=½−Þ=−Šžłş=ş×ğ²=š×šþžłš˝½ˇÐ=³½−==
"ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ" (σελ.10)K

1 Κάντε κλικ στο κουμπί "Έναρξη" ( ) 
και επιλέξτε διαδοχικά "Σύστημα 
Windows", "Πίνακας ελέγχου", "Υλικό 
και ήχος".
• Στα Windows 8.1, κάντε δεξί κλικ στην οθόνη 

έναρξης (ή σύρετε το δάκτυλο προς τα πάνω από το 
κάτω άκρο) και επιλέξτε διαδοχικά τη Γραμμή 
εφαρμογών → "Όλες οι εφαρμογές" → "Πίνακας 
ελέγχου" → "Υλικό και ήχος" → "Διαχείριση 
συσκευών".

• Στα Windows Server 2012 R2/Server 2019, κάντε 
δεξί κλικ στο κουμπί "Έναρξη".

2 Ë˙Þ½š=ðÝÐð=³½−=?‚Ðˇ₣š˝¹Ð³ž=
Ò¼³ðš¼ćÞ?I=ðˇÐ=š˙Þ=šý¾ˇÞÐ³½š˝=˚Þˇ=
ý¸Þ¼ýˇ=−¦şÞž²=Žž½ćÞ½ˇ²=½žÞ=
š×ÐŁšŁˇ˝ğ³¸=³ˇ²I=ð˙Þ½š=ðÝÐð=³½−=
?Ò¼Þ˚₣šÐˇ?K

3 Ë˙Þ½š=ðÝÐð=³½−=šÐð−Þ˝ŠÐ−= =Š˝×Ýˇ=ˇ×ş=
½−=?¿ÝÝš²=³¼³ðš¼˚²?K

„˙Þ=šý¾ˇÞÐ³½š˝=½−=?uuJññññ?I=š×ÐÝ˚þ½š=ðˇÐ=
ŠÐˇł¹˙Ğ½š=½−=³½−Ð₣š˝−K

4 „łðˇ½ˇ³½¸³½š=½−=Ý−łÐ³ýÐðş=ş×ğ²=
š×šþžłš˝½ˇÐ=³½−=="ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ" (σελ.10)K

„˙Þ=ŠšÞ=šý¾ˇÞ˝Žš½ˇÐ=½−=?¿ÝÝš²=³¼³ðš¼˚²?I=
ðÝš˝³½š=½−=×ˇ¹˙¦¼¹−=?‚Ðˇ₣š˝¹Ð³ž=Ò¼³ðš¼ćÞ?K

Άλλες συσκευές
XX-xxxx
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

fl¾ˇ˝¹š³ž=½−¼=Ý−łÐ³ýÐð−Ć
„˙Þ=×¹˚×šÐ=Þˇ=ˇ¾ˇÐ¹˚³š½š=½−=Ý−łÐ³ýÐðşI=ˇð−Ý−¼¦¸³½š=
ˇ¼½˙=½ˇ=Ł¸ýˇ½ˇK

1 Κάντε κλικ στο κουμπί "Έναρξη" ( ) 
και επιλέξτε διαδοχικά "Σύστημα 
Windows", "Πίνακας ελέγχου".
• Στα Windows Server 2012, κάντε δεξί κλικ στο 

παράθυρο έναρξης (ή σύρετε το δάκτυλο προς τα 
πάνω από το κάτω άκρο) και μετά επιλέξτε "Γραμμή 
εργασιών" → "Όλες οι εφαρμογές" → "Πίνακας 
ελέγχου".

• Στα Windows 8.1, κάντε κλικ στο εικονίδιο ( ) στην 
οθόνη έναρξης και μετά επιλέξτε "Πίνακας ελέγχου".

2 Επιλέξτε "Κατάργηση εγκατάστασης 
ενός προγράμματος".

3 „×ÐÝ˚þ½š=½−=×¹şł¹ˇýýˇ=¸=½−=
×¹şł¹ˇýýˇ=−Š¸łž³ž²=×−¼=¦˚Ýš½š=Þˇ=
ŠÐˇł¹˙Ğš½šK
·Ðˇ=×š¹Ð³³ş½š¹š²=×Ýž¹−¾−¹˝š²I=ˇÞˇ½¹˚þ½š=
³½−=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=łÐˇ=½−=ÝšÐ½−¼¹łÐðş=³Ć³½žýˇ=¸=
³½ž=‡−¸¦šÐˇK

4 „×ˇÞšððÐÞ¸³½š=½−Þ=¼×−Ý−łÐ³½¸=³ˇ²K
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2
Ëš¾˙ÝˇÐ−=O
=ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

Ú−=ðš¾˙ÝˇÐ−=ˇ¼½ş=×š¹Ð˚₣šÐ=Łˇ³Ðð˚²=×Ýž¹−¾−¹˝š²=×−¼=×¹˚×šÐ=Þˇ=ˇÞˇłÞğ³½−ĆÞ=×¹ÐÞ=½ž=₣¹¸³ž=½ž²=ýž₣ˇÞ¸²K

ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ëˇ¦ˇ¹Ð³½Ððş=ð¹¼³½˙ÝÝ−¼=Eş½ˇÞ=̊ ₣šÐ=šłðˇ½ˇ³½ˇ¦š˝=
½−=opmcF
ı¹ž³Ðý−×−Ð¸³½š=½−=łÐˇ=Þˇ=ðˇ¦ˇ¹˝³š½š=½−=ð¹Ć³½ˇÝÝ−=
³˙¹ğ³ž²=×¹ğ½−½Ć×ğÞK==(σελ.119)
Ëˇ×˙ðÐ=½¹−¾−Šş½ž=×¹ğ½−½Ć×ğÞ=Eş½ˇÞ=˚₣šÐ=
šłðˇ½ˇ³½ˇ¦š˝=½−=opmcF=Lðˇ×˙ðÐ=×¹ğ½−½Ć×ğÞ
flÞ−˝þ½š=½−=łÐˇ=Þˇ=×ˇ¹˙łš½š=ˇÞ½˝ł¹ˇ¾ˇ=ˇ×ş=½−=
ð¹Ć³½ˇÝÝ−K==(σελ.40)
Ë¹Ć³½ˇÝÝ−
Ú−×−¦š½¸³½š=½−=×¹ğ½ş½¼×−=×−¼=¦˚Ýš½š=Þˇ=³ˇ¹ć³š½š=
ýš=şĞž=×¹−²=½ˇ=ð˙½ğK==(σελ.40)
ÈˇŁ˚²
ı¹ž³Ðý−×−Ð¸³½š=½Ð²=łÐˇ=Þˇ=ýš½ˇðÐÞ¸³š½š=½ž=ýž₣ˇÞ¸K
‚Ðˇðş×½ž²=¹šĆýˇ½−²
ÓÐ˚³½š=½−Þ=łÐˇ=Þˇ=šÞš¹ł−×−Ð¸³š½š=¸=ˇ×šÞš¹ł−×−Ð¸³š½š=
½ž=ýž₣ˇÞ¸K==(σελ.33)
ËšÞ½¹Ððş²=Š˝³ð−²=šþşŠ−¼
Úˇ=ˇÞ½˝ł¹ˇ¾ˇ=ðˇÐ=−Ð=šð½¼×ć³šÐ²=šþ˚¹₣−Þ½ˇÐ=³∞=ˇ¼½ş=½−=
Š˝³ð−K
Ó˝Þˇðˇ²=₣šÐ¹Ð³ý−Ć
Óš¹ÐÝˇýŁ˙ÞšÐ=½ˇ=×Ý¸ð½¹ˇ=ÝšÐ½−¼¹łÐćÞ=ðˇÐ=½ˇ=
šÞŠšÐð½Ðð˙K=Eσελ.29F
„ý×¹ş²=ðˇ×˙ðÐ
flÞ−˝þ½š=½−=łÐˇ=Þˇ=̌ ×−ýˇð¹ĆÞš½š=ý×Ý−ðˇ¹Ð³ý˚Þˇ=₣ˇ¹½Ð˙=ðˇÐ=
Þˇ=ð˙Þš½š=³¼Þ½¸¹ž³ž=³½ž=ýž₣ˇÞ¸K=Eσελ.111I=σελ.112I=
σελ.116F
‚˝³ð−Ð=₣ˇ¹½Ð−Ć
Σε αυτό το δίσκο τοποθετείτε χαρτί.=(σελ.34)

ÓÝš¼¹Ððş=ðˇ×˙ðÐ
flÞ−˝þ½š=łÐˇ=Þˇ=̌ ×−ýˇð¹ĆÞš½š=ý×Ý−ðˇ¹Ð³ý˚Þˇ=₣ˇ¹½Ð˙=ðˇÐ=
Þˇ=ð˙Þš½š=³¼Þ½¸¹ž³ž=³½ž=ýž₣ˇÞ¸K=Eσελ.110I=σελ.111F
ÈˇŁ¸=×Ýš¼¹Ðð−Ć=ðˇ×ˇðÐ−Ć
Ú¹ˇŁ¸þ½š=½žÞ=łÐˇ=Þˇ=ˇÞ−˝þš½š=½−=×Ýš¼¹Ððş=ðˇ×˙ðÐK==
(σελ.110)
ÌŠžł−˝=₣ˇ¹½Ð−Ć=Š˝³ð−¼=Äóé~ëë
Ô¼¦ý˝³½š=½−¼²=³½−=×Ý˙½−²=½−¼=₣ˇ¹½Ð−ĆK==(σελ.36)
‚˝³ð−²=Äóé~ëë
fl×ş=šŠć=ý×−¹š˝=Þˇ=½¹−¾−Š−½ž¦š˝=₣ˇ¹½˝=
³¼ý×š¹ÐÝˇýŁˇÞ−ý˚Þ−¼=šÐŠÐð−Ć=₣ˇ¹½Ð−Ć=Eş×ğ²=
ŠÐˇ¾˙ÞšÐˇFK=Eσελ.36I=σελ.51F
Ó¹−˚ð½ˇ³ž=Š˝³ð−¼=Äóé~ëë
Ú¹ˇŁ¸þ½š=½žÞ=×¹−²=½ˇ=˚þğ=ş½ˇÞ=½¹−¾−Š−½š˝½š=ýšł˙Ý−=
₣ˇ¹½˝=ş×ğ²=_Q=ðˇÐ=^PK==(σελ.36)
ÊĆ¹ˇ=rp_=OKM=EÚĆ×−¼=^F=Eş½ˇÞ=š˝ÞˇÐ=
šłðˇ½š³½žý˚Þ−=½−=ðÐ½=š×˚ð½ˇ³ž²=ŠÐð½Ć−¼F
Ò¼ÞŠ˚³½š=½−=³½ž=³¼³ðš¼¸=rp_
ÊĆ¹ˇ=rp_=OKM
Ò¼ÞŠ˚³½š=½ž=³¼³ðš¼¸=ýš=½−Þ=¼×−Ý−łÐ³½¸=³ˇ²=łÐˇ=Þˇ=
₣¹ž³Ðý−×−Ð¸³š½š=½ž=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=šð½¼×ğ½¸K==(σελ.14)
100BASE-TX σύνδεσμο 10BASE-T / LAN
Συνδεθείτε στο δίκτυό σας για να χρησιμοποιήσετε τις 
λειτουργίες εκτύπωσης και σάρωσης.  (σελ.14)
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‚˝³ð−²=½¹−¾−Š−³˝ˇ²=×¹ğ½−½Ć×ğÞ=Eş½ˇÞ=˚₣šÐ=
šłðˇ½ˇ³½ˇ¦š˝=½−=opmcF
Ú−×−¦š½¸³½š=½−=×¹ğ½ş½¼×−EˇF=×−¼=š×Ð¦¼ýš˝½š=Þˇ=
³ˇ¹ć³š½š=ýš=şĞž=×¹−²=½ˇ=×˙Þğ=³∞=ˇ¼½ş=½−=Š˝³ð−K=
Í×−¹š˝=Þˇ=Šš₣¦š˝=˚ğ²=QM=×¹ğ½ş½¼×ˇK==(σελ.42)
ÌŠžł−˝=×¹ğ½−½Ć×ğÞ=Eş½ˇÞ=˚₣šÐ=šłðˇ½ˇ³½ˇ¦š˝=
½−=opmcF
Ô¼¦ý˝³½š=½−¼²=³½−=ý˚łš¦−²=½ğÞ=×¹ğ½−½Ć×ğÞK==(σελ.41)
Ëˇ×˙ðÐ=ð¼Ý˝ÞŠ¹−¼=½¹−¾−Š−³˝ˇ²=Eş½ˇÞ=˚₣šÐ=
šłðˇ½ˇ³½ˇ¦š˝=½−=opmcF
flÞ−˝þ½š=½−=łÐˇ=Þˇ=ˇ×−ýˇð¹ĆÞš½š=ý×Ý−ðˇ¹Ð³ý˚Þˇ=
×¹ğ½ş½¼×ˇK==(σελ.109)
Óš¹Ð−₣¸=šþşŠ−¼=Eş½ˇÞ=˚₣šÐ=šłðˇ½ˇ³½ˇ¦š˝=½−=
opmcF
Úˇ=×¹ğ½ş½¼×ˇ=šþ˚¹₣−Þ½ˇÐ=³∞=̌ ¼½¸=½žÞ=×š¹Ð−₣¸=ýš½˙=½žÞ=
ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸K
Í−₣Ýş²=ˇ×ˇ³¾˙ÝÐ³ž²=ðˇ³˚½ˇ²=ł¹ˇ¾˝½ž
·Ðˇ=Þˇ=ˇÞ½Ððˇ½ˇ³½¸³š½š=½žÞ=ðˇ³˚½ˇ=ł¹ˇ¾˝½žI=½¹ˇŁ¸þ½š=
½žÞ=×¹−²=½ˇ=˚þğ=šÞć=×Ð˚Žš½š=ˇ¼½ş=½−=ý−₣ÝşK==(σελ.116)
Ëˇ³˚½ˇ=ł¹ˇ¾˝½ž
Â=ðˇ³˚½ˇ=ˇ¼½¸=×š¹Ð˚₣šÐ=½−=ł¹ˇ¾˝½žK==(σελ.116)
Ë−¼ý×˝=×š¹Ð³½¹−¾¸²=ð¼Ý˝ÞŠ¹−¼
Óš¹Ð³½¹˚Ğ½š=½−=łÐˇ=Þˇ=ˇ×−ýˇð¹ĆÞš½š=ý×Ý−ðˇ¹Ð³ý˚Þ−=
₣ˇ¹½˝K=Eσελ.111I=σελ.112F

Í−₣Ý−˝=ˇ×šÝš¼¦˚¹ğ³ž²=ý−Þ˙Šˇ²=¾−Ć¹Þ−¼
·Ðˇ=Þˇ=ˇ×−ýˇð¹ĆÞš½š=ý×Ý−ðˇ¹Ð³ý˚Þ−=₣ˇ¹½˝=ˇ×ş=½ž=
ý−Þ˙Šˇ=½−¼=¾−Ć¹Þ−¼I=×Ð˚³½š=×¹−²=½ˇ=ð˙½ğ=̌ ¼½−Ć²=½−¼²=
ý−₣Ý−Ć²=ðˇÐ=ˇ¾ˇÐ¹˚³½š=½−=₣ˇ¹½˝K==(σελ.112)

Ùğ½−š¼ˇ˝³¦ž½−=½Ćý×ˇÞ−
Úˇ=š˝ŠğÝˇ=½ğÞ=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞ=³₣žýˇ½˝Ž−Þ½ˇÐ=×˙Þğ=³½−=
¾ğ½−š¼ˇ˝³¦ž½−=½Ćý×ˇÞ−K
ÌŠžłş²=₣ˇ¹½Ð−Ć=ý−Þ˙Šˇ²=¾−Ć¹Þ−¼
flÞ−˝þ½š=½−Þ=łÐˇ=Þˇ=̌ ×−ýˇð¹ĆÞš½š=ý×Ý−ðˇ¹Ð³ý˚Þ−=₣ˇ¹½˝K==
(σελ.113)
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Â=×š¹Ð−₣¸=½−¼=¾−Ć¹Þ−¼=š˝ÞˇÐ=¦š¹ý¸K=ÍžÞ=
ˇłł˝Žš½š=½žÞ=ý−Þ˙Šˇ=½−¼=¾−Ć¹Þ−¼=ş½ˇÞ=
ˇ×−ýˇð¹ĆÞš½š=ý×Ý−ðˇ¹Ð³ý˚Þ−=₣ˇ¹½˝K=„˙Þ=
½žÞ=ˇłł˝þš½š=ý×−¹š˝=Þˇ=ðˇš˝½š=¸=Þˇ=
½¹ˇ¼ýˇ½Ð³½š˝½šK

Το όνομα του μοντέλου εμφανίζεται στο μπροστινό 
κάλυμμα του μηχανήματος.
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2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

ÓÝ¸ð½¹−=Í„ÎÌÛ=ÒflÔ˜ÒÂÒ
·Ðˇ=³˙¹ğ³žI=×ˇ½¸³½š=½ˇ=×Ý¸ð½¹ˇ=½−¼=ýž₣ˇÞ¸ýˇ½−²K==
(σελ.76)
ÓÝ¸ð½¹−=ÓÔ˜ÚÌÚÛÓÌ=ÓÔÌÒ=flÎÚÁ·ÔflÙÂ=
E F
Πατήστε για να επιλέξετε αντιγράφου διπλής όψης.  
(σελ.49)
ÓÝ¸ð½¹−=E F=LšÞŠš˝þšÐ²=ÚflÏÁÎÌÍÂÒÂL
ÌÍfl‚ÌÓÌÁÂÒÂLÚflÏÁÎÌÍÂÒÂ=Í„=
Ó„ÔÁÒÚÔÌÙÂ
Óˇ½¸³½š=½−=łÐˇ=Þˇ=š×ÐÝ˚þš½š=½ž=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=
?ÚflÏÁÎÌÍÂÒÂ?I=?ÌÍfl‚ÌÓÌÁÂÒÂ?=̧ =?ÚflÏÁÎÌÍÂÒÂ=Í„=
Ó„ÔÁÒÚÔÌÙÂ?K==(σελ.55)
ÓÝ¸ð½¹−LšÞŠš˝þšÐ²=O=Ò„=N=L=Q=Ò„=N=E F
ÓÐ˚³½š=½−=łÐˇ=Þˇ=š×ÐÝ˚þš½š=½ž=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=?O=Ò„=N?=¸=?Q=
Ò„=N?K==(σελ.57)
ÓÝ¸ð½¹−L˚ÞŠšÐþž=flÎÚÁ·ÔflÙÂ=‚ÁÓÈÂÒ=
Ò„ÈÁ‚flÒ=E F
ı¹ž³Ðý−×−Ðš˝½ˇÐ=łÐˇ=½žÞ=×ˇ¹ˇłğł¸=ŠĆ−=þš₣ğ¹Ð³½ćÞ=
ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞ=ˇ×ş=ŠĆ−=³šÝ˝Šš²=šÞş²=ˇÞ−Ðð½−Ć=ŁÐŁÝ˝−¼=¸=
˙ÝÝ−=Š˝¾¼ÝÝ−=×¹ğ½ş½¼×−K==(σελ.52)
ÓÝ¸ð½¹−LšÞŠš˝þšÐ²=flÓflÈÌÁÙÂ=E F
ÓÐ˚³½š=½−=łÐˇ=Þˇ=š×ÐÝ˚þš½š=½ž=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=?flÓflÈÌÁÙÂ=
flËÔ˜Î?I=?flÓflÈÌÁÙÂ=Ë„ÎÚÔÌÛ?=¸=?flÓflÈÌÁÙÂ=
flËÔ˜ÎHË„ÎÚÔÌÛ?K==(σελ.60)
ÓÝ¸ð½¹−LšÞŠš˝þšÐ²=Í„ÚflÚÌÓÁÒÂ=Ó„ÔÁÊ˜ÔÁÌÛ=
E F
Íš½ˇ½−×˝ŽšÐ=½−=ðš˝ýšÞ−=¸=½žÞ=šÐðşÞˇ=³½−=ˇÞ½˝ł¹ˇ¾−=łÐˇ=
Þˇ=ŠžýÐ−¼¹ł¸³šÐ=×š¹Ð¦ć¹Ð−=ŁÐŁÝÐ−Šš³˝ˇ²=³½žÞ=̇ ð¹ž=½−¼=
ˇÞ½Ðł¹˙¾−¼K==(σελ.59)
Ì¦şÞž=šÞŠš˝þšğÞ
„ý¾ˇÞ˝ŽšÐ=½−=×Ý¸¦−²=½ğÞ=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞ=×−¼=˚₣šÐ=
ðˇ¦−¹Ð³½š˝I=½žÞ=ðÝ˝ýˇðˇ=½ğÞ=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞI=½ž=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=
¹Ć¦ýÐ³ž²=³¼³½¸ýˇ½−²=¸=½−Þ=ðğŠÐðş=¹Ć¦ýÐ³ž²=¸=˚ÞˇÞ=
ðğŠÐðş=³¾˙Ýýˇ½−²=ş½ˇÞ=×ˇ¹−¼³Ð˙Žš½ˇÐ=˚Þˇ=³¾˙ÝýˇK

ÓÝ¸ð½¹−LšÞŠš˝þšÐ²=fa=`^oa=`lmv
Πατήστε για να χρησιμοποιήσετε το αναγνωριστικό 
αντίγραφο κάρτας.  (σελ.61) 
ÓÝ¸ð½¹−=wççã=E F
Ë¹ˇ½¸³½š=½−=×ˇ½žý˚Þ−=ş½ˇÞ=ŠšÞ=ÝšÐ½−¼¹łš˝=ž=ýž₣ˇÞ¸=
łÐˇ=Þˇ=×¹−Ł˙ÝÝš½š=½žÞ=ðÝ˝ýˇðˇ=̌ Þ½Ðł¹ˇ¾¸²=³½žÞ=−¦şÞžK==
(σελ.46)
ÓÝ¸ð½¹ˇ=ËÝ˝ýˇðˇ=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸²=E I= F
ı¹ž³Ðý−×−Ð¸³½š=½ˇ=łÐˇ=Þˇ=š×ÐÝ˚þš½š=−×−ÐˇŠ¸×−½š=
ðÝ˝ýˇðˇ=³ý˝ð¹¼Þ³ž²=¸=ýšł˚¦¼Þ³ž²=ˇ×ş=ORB=˚ğ²=QMMB=
ýš=Ł¸ýˇ=ˇÞ˙=NBK==(σελ.46)
÷ÞŠšÐþž=„Á‚ÌÓÌÁÂÒÂ=‚„‚ÌÍ„Î˜Î=EÓ¹˙³ÐÞžF=
E F
Â=˚ÞŠšÐþž=ˇÞ˙ŁšÐ=³½ˇ¦š¹˙=¸=ˇÞˇŁ−³Ł¸ÞšÐ=łÐˇ=Þˇ=
¼×−Šš˝þšÐ=½žÞ=ðˇ½˙³½ˇ³ž=ýÐˇ²=š¹łˇ³˝ˇ²K==(σελ.32)
ÓÝ¸ð½¹−=ÓÔ˜ÚÌÚÛÓÌ
ı¹ž³Ðý−×−Ð¸³½š=½−=łÐˇ=Þˇ=šÐ³˙łš½š=½−=ý˚łš¦−²=
×¹ğ½−½Ć×−¼K==(σελ.37)=
ÓÝ¸ð½¹−=„ÓÁÈÌ·Â=ıflÔÚÁÌÛ
ı¹ž³Ðý−×−Ð¸³½š=½−=łÐˇ=Þˇ=−¹˝³š½š=½−=ý˚łš¦−²=₣ˇ¹½Ð−Ć=
³½−¼²=Š˝³ð−¼²=₣ˇ¹½Ð−ĆK==(σελ.37)
ÓÝ¸ð½¹−=Í˚łš¦−²z
ı¹ž³Ðý−×−Ð¸³½š=½−=łÐˇ=Þˇ=š×ÐÝ˚þš½š=˚Þˇ=ý˚łš¦−²=
₣ˇ¹½Ð−ĆK==(σελ.31)
ÓÝ¸ð½¹−=ÔÛÊÍÁÒÂ=‚ÁÒËÌÛ
ı¹ž³Ðý−×−Ð¸³½š=½−=łÐˇ=Þˇ=š×ÐÝ˚þš½š=˚Þˇ=Š˝³ð−=₣ˇ¹½Ð−Ć=
₣šÐ¹−ð˝Þž½ˇK==(σελ.37)
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ÓÝ¸ð½¹−LšÞŠš˝þšÐ²=flÛÚÌÍflÚÂLË„ÁÍ„ÎÌL=
Ù˜ÚÌ·ÔflÙÁfl=E L L F
ı¹ž³Ðý−×−Ð¸³½š=½−=łÐˇ=Þˇ=š×ÐÝ˚þš½š=½žÞ=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=
¾ğ½šÐÞş½ž½ˇ²W=?flÛÚÌÍflÚÂ?I=?Ë„ÁÍ„ÎÌ?=¸=
?Ù˜ÚÌ·ÔflÙÁfl?K==(σελ.43)
ÓÝ¸ð½¹−L˚ÞŠšÐþž=lk=ifkb=E F
ÓÐ˚³½š=½−=łÐˇ=Þˇ=šÞˇÝÝ˙³š½š=½žÞ=ðˇ½˙³½ˇ³ž=½ž²=
ýž₣ˇÞ¸²=ýš½ˇþĆ=çå=äáåÉ=E³¼ÞŠšŠšý˚ÞžF=ðˇÐ=çÑÑJäáåÉ=
Eˇ×−³¼ÞŠšŠšý˚ÞžFK=Ú−=šÞŠšÐð½ðş=ˇÞ˙ŁšÐ=ş½ˇÞ=ž=ýž₣ˇÞ¸=
š˝ÞˇÐ=çå=äáåÉ=E³¼ÞŠšŠšý˚ÞžF=ðˇÐ=³Ł¸ÞšÐ=ş½ˇÞ=ž=ýž₣ˇÞ¸=
š˝ÞˇÐ=çÑÑJäáåÉ=Eˇ×−³¼ÞŠšŠšý˚ÞžFK===(σελ.62)
ÓÝ¸ð½¹−L˚ÞŠšÐþž=ÒflÔ˜ÒÂ=E F
ÓÐ˚³½š=łÐˇ=Þˇ=ýš½ˇ×žŠ¸³š½š=³½ž=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=³˙¹ğ³ž²=
½ž²=ýž₣ˇÞ¸²=ðˇÐ=Þˇ=³ˇ¹ć³š½š=ý˚³ğ=½−¼=×ˇ¹š₣şýšÞ−¼=
Ý−łÐ³ýÐð−Ć=½−¼=×¹−ł¹˙ýýˇ½−²=_ìííçå=j~å~ÖÉêK==
(σελ.74)=Ú−=šÞŠšÐð½Ððş=ˇÞˇŁ−³Ł¸ÞšÐ=ðˇ½˙=½ž=ŠÐ˙¹ðšÐˇ=
½ž²=³˙¹ğ³ž²=ðˇÐ=½ž²=ýš½ˇŁ˝Łˇ³ž²=½ğÞ=³ˇ¹ğý˚ÞğÞ=
ŠšŠ−ý˚ÞğÞK=
fl¹Ð¦ýž½Ðð˙=×Ý¸ð½¹ˇ
ı¹ž³Ðý−×−Ð¸³½š=½−=łÐˇ=Þˇ=š×ÐÝ˚þš½š=½žÞ=š×Ð¦¼ýž½¸=
×−³ş½ž½ˇ=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞ=¸=łÐˇ=Þˇ=ð˙Þš½š=ðˇ½ˇ₣ğ¹¸³šÐ²=
¹¼¦ý˝³šğÞ=³¼³½¸ýˇ½−²K==(σελ.44)
·Ðˇ=Þˇ=×¹−Ł˙ÝÝš½š=½−Þ=³¼Þ−ÝÐðş=ˇ¹Ð¦ýş=×ˇ¹ˇ₣¦˚Þ½ğÞ=
³šÝ˝ŠğÞ=½ž²=ýž₣ˇÞ¸²I=ð¹ˇ½¸³½š=³¼Þš₣ć²=×ˇ½žý˚Þ−=½−=
×Ý¸ð½¹−=ýžŠ˚Þ=xMzK==(σελ.117)
ÓÝ¸ð½¹−L˚ÞŠšÐþž=ÓÔÌÒ˜ÔÁÎÂ=‚ÁflËÌÓÂ=E F
‚Ðˇðş×½šÐ=ýÐˇ=š¹łˇ³˝ˇ=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸²K==(σελ.53)
ÓÝ¸ð½¹−=E F=flËÛÔ˜ÒÂ
flð¼¹ćÞšÐ=½žÞ=˚ÞŠšÐþž=×−³ş½ž½ˇ²=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞ=¸=
³½ˇýˇ½˙=½žÞ=×ˇ¹ˇłğł¸=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞK
ÓÝ¸ð½¹−L˚ÞŠšÐþž=ÓÔÌÒ˜ÔÁÎÂ=‚ÁflËÌÓÂ=E F
ı¹ž³Ðý−×−Ð¸³½š=½−=łÐˇ=Þˇ=¦˚³š½š=½−=ýž₣˙Þžýˇ=³š=
ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=?fl¼½şýˇ½ž=ˇ×šÞš¹ł−×−˝ž³ž?I=×−¼=š˝ÞˇÐ=ýÐˇ=
ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=šþ−Ðð−Þşýž³ž²=šÞ˚¹łšÐˇ²K
Η [Ένδειξη εξοικονόμησης ενέργειας] ( ) 
αναβοσβήνει όταν το μηχάνημα είναι στη λειτουργία 
αυτόματης απενεργοποίησης.==(σελ.33)
ÓÝ¸ð½¹−=E F=flËÛÔ˜ÒÂ=ÌÈ˜Î
flð¼¹ćÞšÐ=şÝš²=½Ð²=š×ÐÝšłý˚Þš²=¹¼¦ý˝³šÐ²=ðˇÐ=
š×ˇÞˇ¾˚¹šÐ=½ž=ýž₣ˇÞ¸=³½Ð²=ˇ¹₣Ðð˚²=¹¼¦ý˝³šÐ²K==
(σελ.33)

ÓÝ¸ð½¹ˇLšÞŠš˝þšÐ²=¿½−Þ−=ðˇÐ=Òð−Ć¹−=E I=
F

ı¹ž³Ðý−×−Ð¸³½š=½ˇ=łÐˇ=Þˇ=¹¼¦ý˝³š½š=½žÞ=¾ğ½šÐÞş½ž½ˇ=
³½Ð²=ÝšÐ½−¼¹ł˝š²=Ë„ÁÍ„ÎÌ=¸=Ù˜ÚÌ·ÔflÙÁflK==(σελ.43)
ÓÝ¸ð½¹−=ˇ×ˇÝ−Ð¾¸²=ðğŠÐðćÞ=E F=E F
ËÝš˝ÞšÐ=˚ÞˇÞ=ˇÞ−Ðð½ş=ðğŠÐðş=₣¹¸³ž²K==(σελ.97)
÷ÞŠšÐþž=³¾˙Ýýˇ½−²=E F=
Â=˚ÞŠšÐþž=ˇÞ˙ŁšÐ=³½ˇ¦š¹˙=¸=ˇÞˇŁ−³Ł¸ÞšÐ=łÐˇ=Þˇ=
¼×−Šš˝þšÐ=½žÞ=ðˇ½˙³½ˇ³ž=½−¼=³¾˙Ýýˇ½−²K==(σελ.32)
ÓÝ¸ð½¹−=ob^aJbka=E F
Â=×ˇ¹ˇłğł¸=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞ=þšðÐÞ˙šÐI=š˙Þ=×ˇ½¸³š½š=
ˇ¼½ş=½−=×Ý¸ð½¹−=ş½ˇÞ=šÝ˚ł₣š½š=½−=³¼Þ−ÝÐðş=ˇ¹Ð¦ýş=
ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞ=×−¼=×ˇ¹˙₣¦žðˇÞ=ðˇÐ=̊ ₣šÐ=−Ý−ðÝž¹ğ¦š˝=ž=
³˙¹ğ³ž=½ğÞ=³šÝ˝ŠğÞ=½−¼=×¹ğ½−½Ć×−¼K==(σελ.117)
ÓÝ¸ð½¹−L˚ÞŠšÐþž=„ÎflÔÏÂ=E F
ÓÐ˚³½š=½−=łÐˇ=Þˇ=×ˇ¹˙łš½š=˚Þˇ=ˇÞ½˝ł¹ˇ¾−==(σελ.40)K=
„×˝³ž²I=×ˇ½¸³½š=½−=łÐˇ=Þˇ=ŠÐˇý−¹¾ć³š½š=½Ð²=¹¼¦ý˝³šÐ²=
³¼³½¸ýˇ½−²K==Â=×ˇ¹ˇłğł¸=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞ=š˝ÞˇÐ=Š¼Þˇ½¸=
ş½ˇÞ=š˝ÞˇÐ=ˇÞˇý˚Þ−=½−=šÞŠšÐð½ÐðşK
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2

ΟΘΟΝΗ ΕΝΔΕΊΞΕΩΝ

x z÷ÞŠšÐþž=×š¹Ð−ŠÐð¸²=³¼Þ½¸¹ž³ž²==(σελ.108)
x z÷ÞŠšÐþž=ˇÞ½Ððˇ½˙³½ˇ³ž²=ðˇ³˚½ˇ²=ł¹ˇ¾˝½ž==
(σελ.108)
x z÷ÞŠšÐþž=ˇÞ½Ððˇ½˙³½ˇ³ž²=aÉîÉäçéÉê==(σελ.108)
÷ÞŠšÐþž=ˇ¹Ð¦ý−Ć=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞ
‚š˝₣ÞšÐ=½−Þ=ðˇ¦−¹Ð³ý˚Þ−=ˇ¹Ð¦ýş=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞI=½ž=
ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=¹Ć¦ýÐ³ž²=³¼³½¸ýˇ½−²=¸=½−Þ=ðğŠÐðş=
¹Ć¦ýÐ³ž²=¸=˚ÞˇÞ=ðğŠÐðş=³¾˙Ýýˇ½−²=ş½ˇÞ=
×ˇ¹−¼³Ð˙Žš½ˇÐ=³¾˙ÝýˇK=„×˝³ž²I=Šš˝₣ÞšÐ=½−Þ=ˇ¹Ð¦ýş=
×¹−ł¹˙ýýˇ½−²=ş½ˇÞ=₣¹ž³Ðý−×−Ðš˝½ˇÐ=ž=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=
³ˇ¹ğ½¸K
÷ÞŠšÐþž=ˇÞˇÝ−ł˝ˇ²
‚š˝₣ÞšÐ=½žÞ=ðÝ˝ýˇðˇ=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸²K

=W ÷ÞŠšÐþž=ˇ¼½şýˇ½ž²=š×ÐÝ−ł¸²=ˇÞˇÝ−ł˝ˇ²K=
„ý¾ˇÞ˝Žš½ˇÐ=ş½ˇÞ=ž=ðÝ˝ýˇðˇ=š×ÐÝ˚łš½ˇÐ=
ˇ¼½şýˇ½ˇK==(σελ.44)

=W Εμφανίζεται όταν χρησιμοποιείται η 
λειτουργία αντιγραφής ΖΟΥΜ ΧΥ ή όταν η 
ρύθμιση μεγέθους χαρτιού για το δίσκο 
παράκαμψης είναι "ΕΠΙΠΛΕΟΝ".=(σελ.44)

÷ÞŠšÐþž=ýšł˚¦−¼²
‚š˝₣ÞšÐ=½−=ý˚łš¦−²=½−¼=½−×−¦š½žý˚Þ−¼=×¹ğ½−½Ć×−¼L
₣ˇ¹½Ð−ĆK=Â=˚ÞŠšÐþž=?o?=³žýˇ˝ÞšÐ=ş½Ð=½−=×¹ğ½ş½¼×−=ðˇÐ=
½−=₣ˇ¹½˝=˚₣−¼Þ=½−×−¦š½ž¦š˝=³š=−¹ÐŽşÞ½Ðˇ=ðˇ½šĆ¦¼Þ³žK

=W ⁄½ˇÞ=½−×−¦š½š˝½ˇÐ=˚Þˇ=×¹ğ½ş½¼×−I=Šš˝₣ÞšÐ=
½−Þ=×¹−³ˇÞˇ½−ÝÐ³ýş=ðˇÐ=½−=ý˚łš¦−²=½−¼=
×¹ğ½−½Ć×−¼K=(σελ.44)

=W Ì=×¹−³ˇÞˇ½−ÝÐ³ýş²=ðˇÐ=½−=ý˚łš¦−²=½−¼=
₣ˇ¹½Ð−Ć=šý¾ˇÞ˝Ž−Þ½ˇÐ=ş½ˇÞ=šÝ˚ł₣š½š=¸=
½−×−¦š½š˝½š=½−=₣ˇ¹½˝=Š˝³ð−¼K==(σελ.44)

÷ÞŠšÐþž=šÞ½−×Ð³ý−Ć=×¹ğ½−½Ć×−¼
flÞ˙ŁšÐ=ş½ˇÞ=¼×˙¹₣šÐ=×¹ğ½ş½¼×−=³½−=opmcK

÷ÞŠšÐþž=ˇ¼½şýˇ½−¼=šÞ½−×Ð³ý−Ć=ýšł˚¦−¼²=
×¹ğ½−½Ć×−¼
flÞ˙ŁšÐ=ş½ˇÞ=½−=ý˚łš¦−²=½−¼=×¹ğ½−½Ć×−¼=šÞ½−×˝Žš½ˇÐ=
ˇ¼½şýˇ½ˇ
x z÷ÞŠšÐþž=šý×Ý−ð¸²=₣ˇ¹½Ð−Ć==(σελ.108)
÷ÞŠšÐþž=ˇ¼½şýˇ½ž²=š×ÐÝ−ł¸²=₣ˇ¹½Ð−Ć
flÞˇŁ−³Ł¸ÞšÐ=ş½ˇÞ=˚₣šÐ=šþˇÞ½Ýž¦š˝=½−=₣ˇ¹½˝=³½−=Š˝³ð−K
÷ÞŠšÐþž=ˇ¼½şýˇ½ž²=š×ÐÝ−ł¸²=₣ˇ¹½Ð−Ć
flÞ˙ŁšÐ=ş½ˇÞ=ˇ¼½¸=ž=˚ÞŠšÐþž=š˝ÞˇÐ=šÞš¹ł−×−Ðžý˚ÞžK==
(σελ.42)
÷ÞŠšÐþž=ˇ¼½şýˇ½ž²=×š¹Ð³½¹−¾¸²
„ý¾ˇÞ˝Žš½ˇÐ=ş½ˇÞ=₣¹ž³Ðý−×−Ðš˝½ˇÐ=ž=×ˇ¹ˇłğł¸=
ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞ=ýš=×š¹Ð³½¹−¾¸K==(σελ.42)
÷ÞŠšÐþž=Š˝³ð−¼=Äóé~ëë
„ý¾ˇÞ˝Žš½ˇÐ=ş½ˇÞ=˚₣šÐ=š×ÐÝšłš˝=−=Š˝³ð−²=Äóé~ëëK==
(σελ.42)
÷ÞŠšÐþž=Š˝³ð−¼=₣ˇ¹½Ð−Ć
flÞ˙ŁšÐ=ž=˚ÞŠšÐþž=½−¼=½¹˚₣−Þ½−²=š×ÐÝšłý˚Þ−¼=Š˝³ð−¼=
₣ˇ¹½Ð−ĆK==(σελ.42)
÷ÞŠšÐþž=¦˚³ž²=šý×Ý−ð¸²
flÞ˙ŁšÐ=ž=¦˚³ž=ş×−¼=×ˇ¹−¼³Ð˙³½žðš=ž=šý×Ý−ð¸=E F==
(σελ.109)
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ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ
Â=˚ÞŠšÐþž=šÐŠ−×−˝ž³ž²=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=E F=ðˇÐ=ž=˚ÞŠšÐþž=³¾˙Ýýˇ½−²=E F=ˇÞ˙Ł−¼Þ=³½ˇ¦š¹˙=¸=
ˇÞˇŁ−³Ł¸Þ−¼Þ=¼×−ŠšÐðÞĆ−Þ½ˇ²=½žÞ=ðˇ½˙³½ˇ³ž=½−¼=ýž₣ˇÞ¸ýˇ½−²K

ÌÐ=š×ÐÝ−ł˚²=±‚Ð˙½ˇþž=N≤=ðˇÐ=±‚Ð˙½ˇþž=O≤=³½žÞ=˚ÞŠšÐþž=šÐŠ−×−˝ž³ž²=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=E F=ý×−¹−ĆÞ=Þˇ=
−¹Ð³½−ĆÞ=³½Ð²=¹¼¦ý˝³šÐ²=₣¹¸³½žK=flÞˇ½¹˚þ½š=³½Ð²=="ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ" (σελ.88)K

‚˝³ð−²
÷ÞŠšÐþž=³¾˙Ýýˇ½−²=E F=

EðşððÐÞžF
÷ÞŠšÐþž=šÐŠ−×−˝ž³ž²=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=E F=E×¹˙³ÐÞžF

‚Ð˙½ˇþžN ‚Ð˙½ˇþžO

Ò½ˇ¦š¹˙

Ò¾˙Ýýˇ½ˇ=×−¼=ŠšÞ=
ŠÐˇðş×½−¼Þ=½ž=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=
½−¼=ýž₣ˇÞ¸ýˇ½−²I=ş×ğ²=½−=
ş½Ð=½šÝšÐćÞšÐ=−=ł¹ˇ¾˝½ž²

„¹łˇ³˝ˇ=³š=šþ˚ÝÐþžI=ş×ğ²=
½¹−¾−Š−³˝ˇ=₣ˇ¹½Ð−Ć=¸=
˚þ−Š−²K

Ëˇ½˙³½ˇ³ž=š½−Ðýş½ž½ˇ²=¸=
˙ÝÝž=ðˇ½˙³½ˇ³ž=ş×−¼=−Ð=
š¹łˇ³˝š²=ý×−¹−ĆÞ=Þˇ=ł˝Þ−¼Þ=
ˇ×−Ššð½˚²K

flÞˇŁ−³Ł¸ÞšÐ=

Ò¾˙Ýýˇ½ˇ=×−¼=ŠÐˇðş×½−¼Þ=
½ž=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=½−¼=
ýž₣ˇÞ¸ýˇ½−²I=ş×ğ²=
šý×Ý−ð˚²=ðˇÐ=šþ˙Þ½Ýž³ž=
ł¹ˇ¾˝½žK

Ò˙¹ğ³ž=šÞş²=×¹ğ½−½Ć×−¼=¸=
š×šþš¹łˇ³˝ˇ=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ

„×šþš¹łˇ³˝ˇ=š¹łˇ³˝ˇ²=³š=
šþ˚ÝÐþž
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2

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
Ì=ŠÐˇðş×½ž²=¹šĆýˇ½−²=Ł¹˝³ðš½ˇÐ=³½žÞ=ˇ¹Ð³½š¹¸=×Ýš¼¹˙=½ž²=ýž₣ˇÞ¸²K

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
·¼¹˝³½š=½−Þ=ŠÐˇðş×½ž=¹šĆýˇ½−²=³½ž=¦˚³ž=?ÌÎ?K

Στη διάρκεια της 
προθέρμανσης του 
μηχανήματος, το 
πλήκτρο [ΕΝΑΡΞΗ] ( ) 
αναβοσβήνει. 
(Το πλήκτρο [ΕΝΑΡΞΗ] 
( ) ανάβει όταν το 
μηχάνημα είναι έτοιμο για 
αντιγραφή.)

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
‡šŁˇÐğ¦š˝½š=ş½Ð=ž=ýž₣ˇÞ¸=ŠšÞ=š˝ÞˇÐ=³š=
ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=ðˇÐ=ðˇ½ş×ÐÞ=ł¼¹˝³½š=½−Þ=
ŠÐˇðş×½ž=¹šĆýˇ½−²=³½ž=¦˚³ž=?lcc?K

„˙Þ=−=ŠÐˇðş×½ž²=
¹šĆýˇ½−²=ł¼¹˝³šÐ=³½ž=
¦˚³ž=lcc=šÞć=ž=ýž₣ˇÞ¸=
š˝ÞˇÐ=³š=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇI=
×Ð¦ˇÞşÞ=Þˇ=šý¾ˇÞÐ³½š˝=
˚ÞŠšÐþž=šý×Ý−ð¸²=ðˇÐ=
¦ˇ=ˇð¼¹ğ¦š˝=ž=š¹łˇ³˝ˇ=
×−¼=¸½ˇÞ=³š=šþ˚ÝÐþžK

„Ý˚łþ½š=½ˇ=ˇðşÝ−¼¦ˇ=łÐˇ=Þˇ=ŁšŁˇÐğ¦š˝½š=ş½Ð=ž=
ýž₣ˇÞ¸=ŠšÞ=Ł¹˝³ðš½ˇÐ=³š=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇW
• Η ένδειξη ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ( ) και το 

πλήκτρο [ΕΝΑΡΞΗ] ( ) θα ανάψουν. (Λειτουργία 
προθέρμανσης)

• Η ένδειξη ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ( ) θα 
αναβοσβήνει. (Λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης)

ÈšÐ½−¼¹ł˝š²=„þ−Ðð−Þşýž³ž²=„Þ˚¹łšÐˇ²
Â=ýž₣ˇÞ¸=ŠÐˇ¦˚½šÐ=ŠĆ−=ÝšÐ½−¼¹ł˝š²=šþ−Ðð−Þşýž³ž²=šÞ˚¹łšÐˇ²=łÐˇ=Þˇ=ýšÐć³šÐ=½ž=³¼Þ−ÝÐð¸=ðˇ½ˇÞ˙Ýğ³ž=¹šĆýˇ½−²=ýš=
½ˇ¼½ş₣¹−Þž=ýš˝ğ³ž=½−¼=ðş³½−¼²=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ²K=„×Ð×¹ş³¦š½ˇI=−Ð=ÝšÐ½−¼¹ł˝š²=ˇ¼½˚²=Ł−ž¦−ĆÞ=³½žÞ=šþ−Ðð−Þşýž³ž=
¾¼³ÐðćÞ=×ş¹ğÞ=ðˇÐ=³½ž=ýš˝ğ³ž=½ž²=×š¹ÐŁˇÞ½−Ý−łÐð¸²=¹Ć×ˇÞ³ž²K=ÌÐ=ŠĆ−=ÝšÐ½−¼¹ł˝š²=šþ−Ðð−Þşýž³ž²=šÞ˚¹łšÐˇ²=š˝ÞˇÐ=ž=
?ÈšÐ½−¼¹ł˝ˇ=Ó¹−¦˚¹ýˇÞ³ž²?=ðˇÐ=−=?fl¼½şýˇ½−²=ı¹−Þ−ŠÐˇðş×½ž²?K

ÈšÐ½−¼¹ł˝ˇ=×¹−¦˚¹ýˇÞ³ž²
Â=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=ˇ¼½¸=ł¼¹˝ŽšÐ=ˇ¼½şýˇ½ˇ=½ž=ýž₣ˇÞ¸=³š=ðˇ½˙³½ˇ³ž=ýšÐğý˚Þž²=ðˇ½ˇÞ˙Ýğ³ž²=šÞ˚¹łšÐˇ²=ýš½˙=½žÞ=×ˇ¹˚Ýš¼³ž=½−¼=
×¹−ðˇ¦−¹Ð³ý˚Þ−¼=₣¹şÞ−¼=₣ğ¹˝²=Þˇ=₣¹ž³Ðý−×−Ðž¦š˝=šÞć=š˝ÞˇÐ=šÞš¹ł−×−Ðžý˚ÞžK=Â=˚ÞŠšÐþž=„ÏÌÁËÌÎÌÍÂÒÂ=„Î„Ô·„ÁflÒ=
E F=ˇÞ˙ŁšÐI=şýğ²=½ˇ=×Ý¸ð½¹ˇ=³½−Þ=×˝Þˇðˇ=₣šÐ¹Ð³ý−Ć=ý×−¹−ĆÞ=Þˇ=₣¹ž³Ðý−×−Ðž¦−ĆÞK=Â=ðˇÞ−ÞÐð¸=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=š×ˇÞ˚¹₣š½ˇÐ=
ˇ¼½şýˇ½ˇ=ş½ˇÞ=×Ðš³½š˝=ð˙×−Ð−=×Ý¸ð½¹−=³½−Þ=×˝Þˇðˇ=₣šÐ¹Ð³ý−ĆI=½−×−¦š½ž¦š˝=˚Þˇ=×¹ğ½ş½¼×−=¸=Ýž¾¦š˝=šÞ½−Ý¸=šð½Ć×ğ³ž²K

fl¼½şýˇ½−²=₣¹−Þ−ŠÐˇðş×½ž²
Â=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=ˇ¼½¸=ł¼¹˝ŽšÐ=ˇ¼½şýˇ½ˇ=½ž=ýž₣ˇÞ¸=³š=ðˇ½˙³½ˇ³ž=×−¼=ýšÐćÞšÐ=½žÞ=ðˇ½ˇÞ˙Ýğ³ž=šÞ˚¹łšÐˇ²=ˇðşýž=
×š¹Ð³³ş½š¹−=ˇ×ş=½žÞ=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=×¹−¦˚¹ýˇÞ³ž²=ýš½˙=½žÞ=×ˇ¹˚Ýš¼³ž=½−¼=×¹−ðˇ¦−¹Ð³ý˚Þ−¼=₣¹şÞ−¼=₣ğ¹˝²=Þˇ=
₣¹ž³Ðý−×−Ðž¦š˝=ž=ýž₣ˇÞ¸=šÞć=š˝ÞˇÐ=šÞš¹ł−×−Ðžý˚ÞžK=⁄Ýš²=−Ð=¾ğ½šÐÞ˚²=šÞŠš˝þšÐ²=šð½ş²=½ž²=˚ÞŠšÐþž²=
„ÏÌÁËÌÎÌÍÂÒÂ=„Î„Ô·„ÁflÒ=E F=ðˇÐ=½ž²=̊ ÞŠšÐþž²=lk=ifkb=EÒÛÎ‚„‚„Í„ÎÂF=¦ˇ=³Ł¸³−¼ÞK=·Ðˇ=Þˇ=š×ˇÞˇ¾˚¹š½š=½žÞ=
ðˇÞ−ÞÐð¸=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇI=×Ð˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=xÓÝ¸ð½¹−=„þ−Ðð−Þşýž³ž²=šÞ˚¹łšÐˇ²z=E FK=Â=ðˇÞ−ÞÐð¸=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=
š×ˇÞ˚¹₣š½ˇÐ=š×˝³ž²=ˇ¼½şýˇ½ˇ=ş½ˇÞ=Ýž¾¦š˝=š¹łˇ³˝ˇ=šð½Ć×ğ³ž²I=¸=þšðÐÞ¸³šÐ=³˙¹ğ³ž=ˇ×ş=˚ÞˇÞ=ÂLÛK=⁄½ˇÞ=ž=ýž₣ˇÞ¸=
Ł¹˝³ðš½ˇÐ=³½žÞ=ðˇ½˙³½ˇ³ž=½−¼=ˇ¼½şýˇ½−¼=₣¹−Þ−ŠÐˇðş×½žI=ŠšÞ=ý×−¹−ĆÞ=Þˇ=₣¹ž³Ðý−×−Ðž¦−ĆÞ=½ˇ=×Ý¸ð½¹ˇ=Ešð½ş²=½−¼=
×Ý¸ð½¹−¼=xÓÝ¸ð½¹−=„þ−Ðð−Þşýž³ž²=šÞ˚¹łšÐˇ²z=E FFK

• Â=³¼³ðš¼¸=š×Ð³½¹˚¾šÐ=³½Ð²=ˇ¹₣Ðð˚²=¹¼¦ý˝³šÐ²=ş½ˇÞ=½˝¦š½ˇÐ=ˇ¹₣Ðð˙=³š=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇI=ş½ˇÞ=˚₣šÐ=×ˇ½ž¦š˝=½−=×Ý¸ð½¹−=xflËÛÔ˜ÒÂ=
ÌÈ˜Îz=E F=¸=ş½ˇÞ=ŠšÞ=˚₣šÐ=×ˇ½ž¦š˝=ðˇÞ˚Þˇ=×Ý¸ð½¹−=ýš½˙=½−=×˚¹ˇ²=½−¼=×¹−ðˇ¦−¹Ð³ý˚Þ−¼=₣¹şÞ−¼=?ı¹şÞ−²=ˇ¼½ş”ˇ½ž²=
š×ˇÞˇ¾−¹˙²=ÝšÐ½−¼¹łÐćÞ?=ˇý˚³ğ²=ýš½˙=½žÞ=−Ý−ðÝ¸¹ğ³ž=ýÐˇ²=š¹łˇ³˝ˇ²=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸²K=⁄½ˇÞ=ž=³¼³ðš¼¸=š×Ð³½¹˚¾šÐ=³½Ð²=
ˇ¹₣Ðð˚²=¹¼¦ý˝³šÐ²I=şÝš²=−Ð=¹¼¦ý˝³šÐ²=ðˇÐ=−Ð=ÝšÐ½−¼¹ł˝š²=×−¼=˚₣−¼Þ=š×ÐÝšłš˝=˚ğ²=½ş½š=ˇð¼¹ćÞ−Þ½ˇÐK=Ì=×¹−ðˇ¦−¹Ð³ý˚Þ−²=
₣¹şÞ−²=?ı¹şÞ−²=ˇ¼½ş”ˇ½ž²=š×ˇÞˇ¾−¹˙²=ÝšÐ½−¼¹łÐćÞ?=ý×−¹š˝=Þˇ=½¹−×−×−Ðž¦š˝=ˇ×ş=½Ð²=¹¼¦ý˝³šÐ²=₣¹¸³½žK==(σελ.88)

• Â=ýž₣ˇÞ¸=ˇ¼½¸=š˝ÞˇÐ=ˇ¹₣Ðð˙=×¹−ł¹ˇýýˇ½Ð³ý˚Þž=Þˇ=šÐ³˚¹₣š½ˇÐ=³š=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=šþ−Ðð−Þşýž³ž²=šÞ˚¹łšÐˇ²=š˙Þ=ŠšÞ=₣¹ž³Ðý−×−Ðš˝½ˇÐ=łÐˇ=
ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸=¸=šð½Ć×ğ³ž=ýš½˙=ˇ×ş=×¹−ðˇ¦−¹Ð³ý˚Þ−=₣¹şÞ−K=fl¼½¸=ž=¹Ć¦ýÐ³ž=ý×−¹š˝=Þˇ=ˇÝÝ˙þšÐ=³½Ð²=¹¼¦ý˝³šÐ²=³¼³½¸ýˇ½−²K==(σελ.88)=

Ì=₣¹şÞ−²=šÞš¹ł−×−˝ž³ž²=×¹−¦˚¹ýˇÞ³ž²=ðˇÐ=½−=?fl¼½şýˇ½−²=₣¹−Þ−ŠÐˇðş×½ž²?=ý×−¹−ĆÞ=Þˇ=ˇÝÝ˙þ−¼Þ=
₣¹ž³Ðý−×−ÐćÞ½ˇ²=½Ð²=¹¼¦ý˝³šÐ²=³¼³½¸ýˇ½−²K=Ò¼³½¸Þš½ˇÐ=Þˇ=−¹˝³š½š=₣¹şÞ−¼²=×−¼=š˝ÞˇÐ=ðˇ½˙ÝÝžÝ−Ð=łÐˇ=½ž=ý−¹¾¸=
₣¹¸³ž²=½−¼=ýž₣ˇÞ¸ýˇ½−²=³½−=₣ć¹−=³ˇ²K==(σελ.88)

fl¹₣Ðð˚²=¹¼¦ý˝³šÐ²
Â=ýž₣ˇÞ¸=šðÝˇýŁ˙ÞšÐ=½Ð²=ˇ¹₣Ðð˚²=¹¼¦ý˝³šÐ²=ş½ˇÞ=šÞš¹ł−×−Ðž¦š˝I=ş½ˇÞ=×Ðš³½š˝=½−=×Ý¸ð½¹−=xflËÛÔ˜ÒÂ=ÌÈ˜Îz=E F=ðˇÐ=
×š¹˝×−¼=˚Þˇ=Ýš×½ş=ýš½˙=½žÞ=×ˇ¹ˇłğł¸=½−¼=½šÝš¼½ˇ˝−¼=ˇÞ½Ðł¹˙¾−¼=³š=−×−ÐˇŠ¸×−½š=ý−¹¾¸=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ²K
ËÝ˝ýˇðˇ=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸²W=NMMBI=Ùğ½šÐÞş½ž½ˇW=fl¼½şýˇ½ž
Ó−³ş½ž½ˇ=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞW=MI=⁄Ýš²=−Ð=šÐŠÐð˚²=ÝšÐ½−¼¹ł˝š²W=flÞšÞš¹ł˚²
fl¼½şýˇ½ž=š×ÐÝ−ł¸=₣ˇ¹½Ð−ĆW=„Þš¹ł¸I=Òžýš˝−=½¹−¾−Š−³˝ˇ²=₣ˇ¹½Ð−ĆW=Ì=Š˝³ð−²=×−¼=˚₣šÐ=š×ÐÝšłš˝=³½žÞ=?Ì¹Ð³ýş²=
ˇ¹₣Ðð−Ć=Š˝³ð−¼=½¹−¾−Š−³˝ˇ²?=³½Ð²=¹¼¦ý˝³šÐ²=³¼³½¸ýˇ½−²K==(σελ.90)
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Â=˚ÞŠšÐþž=₣ˇ¹½Ð−Ć=ˇÞˇŁ−³Ł¸ÞšÐ=ðˇÐ=ž=˚ÞŠšÐþž=Š˝³ð−¼=₣ˇ¹½Ð−Ć=ýš=šþˇÞ½Ýžý˚Þ−=₣ˇ¹½˝=ˇÞˇŁ−³Ł¸ÞšÐ=¸=ş½ˇÞ=−=
š×ÐÝšłý˚Þ−²=Š˝³ð−²=₣ˇ¹½Ð−Ć=ŠšÞ=˚₣šÐ=šłðˇ½ˇ³½ˇ¦š˝=¸=˚₣šÐ=šłðˇ½ˇ³½ˇ¦š˝=Ý˙¦−²K

ΧΑΡΤΙ
·Ðˇ=ðˇÝĆ½š¹ˇ=ˇ×−½šÝ˚³ýˇ½ˇ=₣¹ž³Ðý−×−Ðš˝½š=₣ˇ¹½˝=šłðšð¹Ðý˚Þ−=ˇ×ş=½žÞ=pe^omK

GN Όταν κάνει ένα μεγάλο αριθμό των αντιγράφων ή των εκτυπώσεων που χρησιμοποιούν πάνω από  90 g/m2 
(24 lbs. bond),=ˇ¾ˇÐ¹š˝½š=½ˇ=₣ˇ¹½Ð˙=ˇ×ş=½−Þ=ðšÞ½¹Ððş=Š˝³ð−=ð˙¦š=NMM=×š¹˝×−¼=šð½¼×ğý˚Þˇ=¾ĆÝÝˇK=Úˇ=
½¼×ğý˚Þˇ=¾ĆÝÝˇ=ý×−¹š˝=Þˇ=ýžÞ=³½−ÐŁˇ₣½−ĆÞ=³ğ³½˙=š˙Þ=³¼³³ğ¹š¼½−ĆÞ=×˙Þğ=ˇ×ş=NMM=¾ĆÝÝˇK

GO Ì=ˇ¹Ð¦ýş²=½ğÞ=¾ĆÝÝğÞ=₣ˇ¹½Ð−Ć=×−¼=ý×−¹š˝=Þˇ=−¹Ð³½š˝=ˇÝÝ˙ŽšÐ=ˇÞ˙Ý−łˇ=ýš=½−=Ł˙¹−²=₣ˇ¹½Ð−ĆK
*3 Δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί το λεπτό χαρτί για την αντιγραφή διπλής όψης.
*4 Ο δίσκος bypass δεν υποστηρίζεται για την αντιγραφή διπλής όψης.

„ÐŠÐð˙=₣ˇ¹½Ð˙
flð−Ý−¼¦š˝½š=½−¼²=×ˇ¹ˇð˙½ğ=ðˇÞşÞš²=ş½ˇÞ=₣¹ž³Ðý−×−Ðš˝½š=šÐŠÐð˙=₣ˇ¹½Ð˙K

ı¹ž³Ðý−×−Ðš˝½š=ŠÐˇ¾˙ÞšÐš²=ðˇÐ=¾ĆÝÝˇ=š½Ððš½ćÞ=šłðšð¹Ðý˚Þˇ=ˇ×ş=½žÞ=pe^omK=„˙Þ=₣¹ž³Ðý−×−Ðš˝½š=ýž=šłðšð¹Ðý˚Þˇ=
₣ˇ¹½Ð˙=ý×−¹š˝=Þˇ=×ˇ¹−¼³Ðˇ³½−ĆÞ=šý×Ý−ð˚²=¸=ý−¼Þ½Ž−Ć¹š²=³½ˇ=ˇÞ½˝½¼×ˇK=„˙Þ=×¹˚×šÐ=Þˇ=₣¹ž³Ðý−×−Ð¸³š½š=ýž=
šłðšð¹Ðý˚Þˇ=¼ÝÐð˙I=½¹−¾−Š−½¸³½š=½ˇ=˚ÞˇJ˚Þˇ=₣¹ž³Ðý−×−ÐćÞ½ˇ²=½−Þ=Š˝³ð−=Äóé~ëë=EýžÞ=š×Ð₣šÐ¹¸³š½š=³¼Þš₣¸=
×ˇ¹ˇłğł¸=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞ=¸=šð½Ć×ğ³žFK
Û×˙¹₣šÐ=ýšł˙Ýž=×−ÐðÐÝ˝ˇ=šÐŠÐðćÞ=₣ˇ¹½ÐćÞ=ŠÐˇ¦˚³Ðýž=³½−=šý×ş¹Ð−=ðˇÐ=ð˙×−Ðˇ=ˇ×ş=ˇ¼½˙=ŠšÞ=ý×−¹−ĆÞ=Þˇ=
₣¹ž³Ðý−×−Ðž¦−ĆÞ=ýš=ˇ¼½¸=½ž=ýž₣ˇÞ¸K=Ó¹ÐÞ=₣¹ž³Ðý−×−Ð¸³š½š=½ˇ=šÐŠÐð˙=₣ˇ¹½Ð˙I=³¼ýŁ−¼Ýš¼¦š˝½š=½−Þ=
šþ−¼³Ð−Š−½žý˚Þ−=½š₣ÞÐðş=ˇÞ½Ð×¹ş³ğ×−K
Ó¹ÐÞ=₣¹ž³Ðý−×−Ð¸³š½š=ýž=šłðšð¹Ðý˚Þ−=½Ć×−=₣ˇ¹½Ð−Ć=ˇ×ş=½žÞ=pe^omI=ð˙Þš½š=ýÐˇ=Š−ðÐýˇ³½Ðð¸=šð½Ć×ğ³ž=łÐˇ=Þˇ=
šÝ˚łþš½š=½žÞ=ðˇ½ˇÝÝžÝş½ž½˙=½−¼K

ÚĆ×−²=Š˝³ð−¼=
₣ˇ¹½Ð−Ć

ÚĆ×−²=₣ˇ¹½Ð−Ć Í˚łš¦−² ‡˙¹−² ığ¹ž½Ððş½ž½ˇ

‚˝³ð−²=₣ˇ¹½Ð−Ć ËˇÞ−ÞÐðş=₣ˇ¹½˝
flÞˇð¼ðÝğý˚Þ−=
₣ˇ¹½˝
Èš×½ş=₣ˇ¹½˝GP

^Ro
_Ro
_R
^Qo
^Q
_Q
^P
ERJNLO?=ñ=UJNLO?o==EfåîçáÅÉFF
EUJNLO?=ñ=NN?o=EiÉííÉê=oFF
EUJNLO?=ñ=NN?=EiÉííÉêFF
EUJNLO?=ñ=NP?=EcççäëÅ~éFF
EUJNLO?=ñ=NPJNLO?F
EUJNLO?=ñ=NPJOLR?F
EUJNLO?=ñ=NQ?=EiÉÖ~äFF
ENN?=ñ=NT?=EiÉÇÖÉêFF

RR=gLãO=˚ğ²=NMR=gLãO=GN

(13 lbs. bond έως 28 
lbs. bond)

ORM=¾ĆÝÝˇGO

EÚ−×−¦š½¸³½š=½−=₣ˇ¹½˝=
₣ˇýžÝş½š¹ˇ=ˇ×ş=½žÞ=
−¹Ðˇð¸=ł¹ˇýý¸F

RMM=¾ĆÝÝˇGO

EÚ−×−¦š½¸³½š=½−=₣ˇ¹½˝=
₣ˇýžÝş½š¹ˇ=ˇ×ş=½žÞ=
−¹Ðˇð¸=ł¹ˇýý¸F

‚˝³ð−²=Äóé~ëëGQ ËˇÞ−ÞÐðş=₣ˇ¹½˝
flÞˇð¼ðÝğý˚Þ−=
₣ˇ¹½˝
Èš×½ş=₣ˇ¹½˝GP

^So=˚ğ²=^P
ERJNLO?=ñ=UJNLO?=EfåîçáÅÉF
íç=NN?=ñ=NT?=EiÉÇÖÉêFF

RR=gLãO=˚ğ²=NMR=gLãO

(13 lbs. bond έως 28 
lbs. bond)

NMM=¾ĆÝÝˇGO

‚Ðˇ¾˙ÞšÐš²
„½Ðð˚½š²

- Ú−×−¦š½š˝½š=˚ÞˇJ˚Þˇ=
¾ĆÝÝ−=½ž=¾−¹˙=³½−=
Š˝³ð−=Äóé~ëëK

‡ˇ¹Ć=₣ˇ¹½˝=N ^So=˚ğ²=^Q
ERJNLO?=ñ=UJNLO?=EfåîçáÅÉF
íç=UJNLO?=ñ=NN?=EiÉííÉêFF

NMS=gLãO=˚ğ²=NOU=gLãO

(28 lbs. bond έως 32 
lbs. bond)

Ú−×−¦š½š˝½š=˚ÞˇJ˚Þˇ=
¾ĆÝÝ−=½ž=¾−¹˙=³½−=
Š˝³ð−=Äóé~ëëK

‡ˇ¹Ć=₣ˇ¹½˝=O NOV=gLãO=˚ğ²=OMM=gLãO

(32 lbs. bond έως 110 
lbs. bond)

Í×−¹š˝½š=Þˇ=
½−×−¦š½¸³š½š=×−ÝÝ˙=
¾ĆÝÝˇ=₣ˇ¹½Ð−Ć=³½−=
Š˝³ð−=Äóé~ëëK

Ù˙ðšÝÝ−Ð fåíÉêå~íáçå~ä=ai
ENNM=₣ÐÝK=ñ=OOM=₣ÐÝKF
jçå~êÅÜ
EPJTLU?=ñ=TJNLO?F
`çããÉêÅá~ä=NM
EQJNLU?=ñ=VJNLO?F
Φάκελος Chou 3
vlhbfJO
â~âìJO
â~âìJP
vlhbfJQ

- NM=¾ĆÝÝˇ
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2

ΤΟΠΟΘΕΤΩΝΤΑΣ ΧΑΡΤΙ
‡šŁˇÐğ¦š˝½š=ş½Ð=ž=ýž₣ˇÞ¸=ŠšÞ=×ˇ¹˙łšÐ=ˇÞ½˝ł¹ˇ¾ˇ=¸=šð½¼×ćÞšÐ=ðˇÐ=ˇð−Ý−¼¦¸³½š=½ˇ=×ˇ¹ˇð˙½ğ=Ł¸ýˇ½ˇ=łÐˇ=
Þˇ=½−×−¦š½¸³š½š=₣ˇ¹½˝K

Ú−×−¦š½ćÞ½ˇ²=₣ˇ¹½˝=³½−Þ=Š˝³ð−=₣ˇ¹½Ð−Ć

1 Ú¹ˇŁ¸þ½š=ˇ×ˇÝ˙=½−=Š˝³ð−=₣ˇ¹½Ð−Ć=
ý˚₣¹Ð=Þˇ=³½ˇýˇ½¸³šÐK

2 ÓÐ˚³½š=×¹−²=½ˇ=ð˙½ğ=½−=˚Ýˇ³ýˇ=ý˚₣¹Ð=
Þˇ=ðÝšÐŠć³šÐ=³½žÞ=¦˚³ž=½−¼K

ÓÐ˚³½š=½−=˚Ýˇ³ýˇ=³½−=
ý˚³−Þ=×¹−²=½ˇ=ð˙½ğ=
ý˚₣¹Ð=Þˇ=ðÝšÐŠć³šÐ=
³½žÞ=ðˇ½ć½š¹ž=¦˚³žK

3 „ð½š˝Þš½š=½Ð²=ŠÐˇ₣ğ¹Ð³½Ðð˚²=Ł˙³šÐ²=
³½−=Š˝³ð−K

4 Ú−×−¦š½¸³½š=₣ˇ¹½˝=³½−Þ=Š˝³ð−K

• flÞ−˝þ½š=½ž=³¼³ðš¼ˇ³˝ˇ=
½−¼=₣ˇ¹½Ð−Ć=ðˇÐ=
½−×−¦š½¸³½š=½−=₣ˇ¹½˝=
₣ğ¹˝²=Þˇ=½−=
þš¾¼ÝÝ˝³š½šK

• ‡šŁˇÐğ¦š˝½š=ş½Ð=ž=
³½−˝Łˇ=½−¼=₣ˇ¹½Ð−Ć=
š˝ÞˇÐ=š¼¦¼ł¹ˇýýÐ³ý˚Þž=
×¹ÐÞ=½žÞ=½−×−¦š½¸³š½šK=

5 Ô¼¦ý˝³½š=½Ð²=ŠÐˇ₣ğ¹Ð³½Ðð˚²=Ł˙³šÐ²=
³½−=Š˝³ð−I=˚½³Ð=ć³½š=Þˇ=½ˇÐ¹Ð˙Ž−¼Þ=
³½−=ý¸ð−²=ðˇÐ=½−=×Ý˙½−²=½−¼=₣ˇ¹½Ð−ĆK

6 Ò×¹ćþ½š=ýˇÝˇð˙=½−Þ=Š˝³ð−=₣ˇ¹½Ð−Ć=
×˝³ğ=³½ž=ýž₣ˇÞ¸K

‚Ðˇ₣ğ¹Ð³½Ððş=E^F

‚Ðˇ₣ğ¹Ð³½Ððş=E_F

• Μην τοποθετείτε το χαρτί ψηλότερα από τη 
γραμμή που υπάρχει στο δίσκο (έως 250 
φύλλα (έως 500 φύλλα όταν χρησιμοποιείται 
μονάδα τροφοδότησης χαρτιού 500 φύλλων)).

• ÍžÞ=×¹−³¦˚½š½š=₣ˇ¹½˝=³½−=¸Šž=
½−×−¦š½žý˚Þ−=₣ˇ¹½˝K=Í×−¹š˝=Þˇ=×¹−ðÝž¦š˝=
½¹−¾−Š−³˝ˇ=×−ÝÝˇ×ÝćÞ=¾ĆÝÝğÞ=₣ˇ¹½Ð−ĆK

• „˙Þ=˚₣š½š=½−×−¦š½¸³šÐ=₣ˇ¹½˝=ŠÐˇ¾−¹š½Ðð−Ć=
ýšł˚¦−¼²=ˇ×ş=ˇ¼½ş=×−¼=¸½ˇÞ=½−×−¦š½žý˚Þ−=
×¹−žł−¼ý˚Þğ²I=×žłˇ˝Þš½š=³½−==
"ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 
ΧΑΡΤΙΟΥ ΣΕ ΕΝΑ ΔΙΣΚΟ" (σελ.37)K

• ⁄½ˇÞ=×ˇ¹−¼³Ðˇ³½š˝=šý×Ý−ð¸I=×š¹Ð³½¹˚Ğ½š=½−=
₣ˇ¹½˝=ðˇ½˙=NUM=ý−˝¹š²=ðˇÐ=½−×−¦š½¸³½š=½−=
þˇÞ˙K

• Á³Ðć³½š=½¼₣şÞ=½³ˇÝˇðğý˚Þ−=₣ˇ¹½˝=×¹−½−Ć=½−=
₣¹ž³Ðý−×−Ð¸³š½šK
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Ú−×−¦š½ćÞ½ˇ²=₣ˇ¹½˝=³½−=Š˝³ð−=Äóé~ëë

1 ÏšŠÐ×Ýć³½š=½−=Š˝³ð−=Äóé~ëëK

⁄½ˇÞ=
½¹−¾−Š−½š˝½š=
ýšł˙Ý−=₣ˇ¹½˝=
ş×ğ²=_Q=ðˇÐ=^PI=
½¹ˇŁ¸þ½š=×¹−²=½ˇ=
˚þğ=½žÞ=
×¹−˚ð½ˇ³ž=½−¼=
Š˝³ð−¼=Äóé~ëëK

2 Ô¼¦ý˝³½š=½−¼²=−Šžł−Ć²=₣ˇ¹½Ð−Ć=³½−=
×Ý˙½−²=½−¼=ýšł˚¦−¼²=₣ˇ¹½Ð−ĆK

3 ÓÐ˚³½š=×¹−²=½ˇ=ð˙½ğ=½−=˚Ýˇ³ýˇ=ý˚₣¹Ð=
Þˇ=ðÝšÐŠć³šÐ=³½žÞ=¦˚³ž=½−¼K

4 „Ð³˙łš½š=½−=₣ˇ¹½˝=Ešð½¼×ć³Ðýž=
×Ýš¼¹˙=×¹−²=½ˇ=ð˙½ğF=³½ž=³₣Ð³ý¸=½−¼=
Š˝³ð−¼=Äóé~ëëK

·Ðˇ=Þˇ=ˇ×−¾Ćłš½š=
šý×Ý−ð¸=₣ˇ¹½Ð−ĆI=
š×ˇÝž¦šĆ³½š=
ˇðşýž=ý˝ˇ=¾−¹˙=
ş½Ð=−Ð=−Šžł−˝=
₣ˇ¹½Ð−Ć=š˝ÞˇÐ=
¹¼¦ýÐ³ý˚Þ−Ð=³½−=
×Ý˙½−²=₣ˇ¹½Ð−ĆK

ÒžýˇÞ½Ðð˚²=×ˇ¹ˇ½ž¹¸³šÐ²=ş½ˇÞ=šÐ³˙łš½š=₣ˇ¹½˝=³½−=Š˝³ð−=Äóé~ëë
• Í×−¹š˝½š=Þˇ=½−×−¦š½¸³š½š=˚ğ²=NMM=¾ĆÝÝˇ=ðˇÞ−ÞÐðş=₣ˇ¹½˝=³½−=Š˝³ð−=Äóé~ëëK
• ‡šŁˇÐğ¦š˝½š=ş½Ð=½−×−¦š½¸³ˇ½š=½ˇ=₣ˇ¹½Ð˙=ýšł˚¦−¼²=^SI=_S=¸=½−¼²=¾ˇð˚Ý−¼²=−¹ÐŽşÞ½Ðˇ=ş×ğ²=¼×−ŠšÐðÞĆš½ˇÐ=³½−=

ˇðşÝ−¼¦−=³₣¸ýˇ=E FK

• ⁄½ˇÞ=½−×−¦š½š˝½š=¾ˇð˚Ý−¼²I=ŁšŁˇÐğ¦š˝½š=ş½Ð=š˝ÞˇÐ=š¼¦¼ł¹ˇýýÐ³ý˚Þ−Ð=ðˇÐ=š×˝×šŠ−Ð=ðˇÐ=ş½Ð=ŠšÞ=˚₣−¼Þ=₣ˇÝˇ¹˚²=
š×ÐðˇÝĆĞšÐ²=ýš=ðşÝÝˇ=Eş₣Ð=½žÞ=š×Ðð˙Ý¼Ğž=ðÝšÐ³˝ýˇ½−²=½−¼=¾ˇð˚Ý−¼FK

• „ÐŠÐð˙=₣ˇ¹½Ð˙=šð½ş²=ˇ×ş=½Ð²=×¹−½šÐÞşýšÞš²=ˇ×ş=½ž=pe^om=ŠÐˇ¾˙ÞšÐš²I=š½Ðð˚½š²=ðˇÐ=¾ˇð˚Ý−¼²=×¹˚×šÐ=Þˇ=
½¹−¾−Š−½−ĆÞ½ˇÐ=˚ÞˇJ˚Þˇ=ˇ×ş=½−=Š˝³ð−=Äóé~ëëK

• ⁄½ˇÞ=×¹−³¦˚½š½š=₣ˇ¹½˝I=×¹ć½ˇ=ˇ¾ˇÐ¹˚³½š=½¼₣şÞ=×ˇ¹ˇý˚Þ−Þ=₣ˇ¹½˝=³½−=Š˝³ð−I=šÞć³½š=½−=ýš=½−=₣ˇ¹½˝=×−¼=¦ˇ=
×¹−³½š¦š˝=ðˇÐ=ðˇ½ş×ÐÞ=þˇÞˇ½−×−¦š½¸³½š=½−=ğ²=ý˝ˇ=ˇð˚¹ˇÐˇ=³½−˝Łˇ=₣ˇ¹½Ð−ĆK=Ú−=₣ˇ¹½˝=×−¼=¦ˇ=×¹−³½š¦š˝=×¹˚×šÐ=Þˇ=
š˝ÞˇÐ=½−¼=ÐŠ˝−¼=ýšł˚¦−¼²=ýš=ˇ¼½ş=×−¼=×¹−Ş×¸¹₣š=³½−=Š˝³ð−K

• Íž=₣¹ž³Ðý−×−Ðš˝½š=₣ˇ¹½˝=×−¼=š˝ÞˇÐ=ýÐð¹ş½š¹−=½−¼=×¹ğ½−½Ć×−¼K=fl¼½ş=ý×−¹š˝=Þˇ=×¹−ðˇÝ˚³šÐ=ý−¼½Ž−Ć¹š²=¸=
Ýš¹ğý˚Þš²=šÐðşÞš²K

• Μην χρησιμοποιείτε χαρτί στο οποίο έχει ήδη γίνει αντιγραφή ή εκτύπωση.

• „˙Þ=½−×−¦š½¸³ˇ½š=₣ˇ¹½˝=³½−=Š˝³ð−=Äóé~ëëI=
×Ð˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=xqo^vz=łÐˇ=Þˇ=š×ÐÝ˚þš½š=
½−=Š˝³ð−=Äóé~ëëK=Ì=Š˝³ð−²=Äóé~ëë=ŠšÞ=
š×ÐÝ˚łš½ˇÐ=ˇ¼½şýˇ½ˇK

• ⁄½ˇÞ=½−×−¦š½š˝½š=Łˇ¹Ć=₣ˇ¹½˝=³½−=Š˝³ð−=
Äóé~ëëI=ð¹ˇ½¸³½š=×ˇ½žý˚Þ−=½−=×Ý¸ð½¹−=
xıˇ¹½˝z=łÐˇ=½−¼Ý˙₣Ð³½−Þ=R=Šš¼½š¹şÝš×½ˇI=
₣¹ž³Ðý−×−Ð¸³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=x‚ÁÒËÌÒz=łÐˇ=Þˇ=
š×ÐÝ˚þ½š=½−=Š˝³ð−=Äóé~ëë=ðˇÐ=×ˇ½¸³½š=½−=
×Ý¸ð½¹−=x‰−¼ýz=E I= F=łÐˇ=Þˇ=š×ÐÝ˚þš½š=
±N≤=łÐˇ=½−=‡ˇ¹Ć=₣ˇ¹½˝=N=¸=?O?=łÐˇ=½−=‡ˇ¹Ć=
₣ˇ¹½˝=OK=·Ðˇ=½−¼²=½Ć×−¼²
₣ˇ¹½Ð−Ć=ýšł˙Ý−¼=Ł˙¹−¼²=×−¼=ý×−¹−ĆÞ=Þˇ=
₣¹ž³Ðý−×−Ðž¦−ĆÞI=ˇÞˇ½¹˚þ½š=³½žÞ=šÞş½ž½ˇ==
"ΧΑΡΤΙ" (σελ.34)

‚Ðˇ¦˚³Ðý− Íž=ŠÐˇ¦˚³Ðý−
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2

Ù˙ðšÝ−Ð
ÍžÞ=₣¹ž³Ðý−×−Ðš˝½š=½−¼²=ˇðşÝ−¼¦−¼²=½Ć×−¼²=¾ˇð˚ÝğÞ=ŠÐş½Ð=¦ˇ=×¹−ðÝž¦−ĆÞ=šý×Ý−ð˚²=₣ˇ¹½Ð−ĆK
• Ùˇð˚Ý−¼²=ýš=ýš½ˇÝÝÐð˚²=×¹−šþ−₣˚²I=ðş×Ð½³š²I=₣−¹Š˚²I=½¹Ć×š²=¸=×ˇ¹˙¦¼¹ˇK
• Ùˇð˚Ý−¼²=ýš=ˇÞćýˇÝš²=šÞÐ³₣Ć³šÐ²I=ˇ¼½−ł¹ˇ¾Ððş=₣ˇ¹½˝=¸=ł¼ˇÝÐ³½š¹˚²=š×Ð¾˙ÞšÐš²K
• Ùˇð˚Ý−¼²=ýš=ŠĆ−=¸=×š¹Ð³³ş½š¹ˇ=×½š¹ĆłÐˇ=š×Ðð˙Ý¼Ğž²K
• Ùˇð˚Ý−¼²=ýš=½ˇÐÞ˝ˇI=¾ÐÝý=¸=₣ˇ¹½˝=½−×−¦š½žý˚Þ−=³½−=×½š¹ĆłÐ−=š×Ðð˙Ý¼Ğž²K
• Ùˇð˚Ý−¼²=ýš=Š˝×Ýğýˇ=³½−=×½š¹ĆłÐ−=š×Ðð˙Ý¼Ğž²K
• Ùˇð˚Ý−¼²=ýš=ðşÝÝˇ=³½−=×½š¹ĆłÐ−=š×Ðð˙Ý¼Ğž²=×−¼=¼ł¹ˇ˝Þš½ˇÐ=łÐˇ=³¾¹˙łÐ³žK
• Ùˇð˚Ý−¼²=ýš=š½Ðð˚½š²=¸=³¾¹ˇł˝Šš²K
• Ùˇð˚Ý−¼²=×−¼=š˝ÞˇÐ=šÝˇ¾¹˙=ŠÐ−łðğý˚Þ−Ð=ˇ×ş=ˇ˚¹ˇK
• Ùˇð˚Ý−¼²=ýš=ðşÝÝˇ=×−¼=šð½š˝Þš½ˇÐ=˚þğ=ˇ×ş=½žÞ=×š¹Ð−₣¸=³¼łðşÝÝž³ž²K
• Ùˇð˚Ý−¼²=ýš=½ý¸ýˇ=½ž²=×š¹Ð−₣¸²=³¾¹˙łÐ³ž²=ˇ×−ł¼ýÞğý˚Þ−K

ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΣΕ 
ΕΝΑ ΔΙΣΚΟ
flð−Ý−¼¦¸³½š=½ˇ=×ˇ¹ˇð˙½ğ=Ł¸ýˇ½ˇ=łÐˇ=Þˇ=ˇÝÝ˙þš½š=½ž=¹Ć¦ýÐ³ž=ýšł˚¦−¼²=₣ˇ¹½Ð−Ć=³š=˚Þˇ=Š˝³ð−K

1 Ë¹ˇ½¸³½š=×ˇ½žý˚Þ−=½−=×Ý¸ð½¹−=
xıˇ¹½˝z==łÐˇ=×š¹Ð³³ş½š¹ˇ=ˇ×ş=R=
Šš¼½š¹şÝš×½ˇ=łÐˇ=Þˇ=−¹˝³š½š=½−=
š×ÐÝšłý˚Þ−=ý˚łš¦−²=₣ˇ¹½Ð−ĆK

Â=˚ÞŠšÐþž=½ž²=½¹˚₣−¼³ˇ²=
×žł¸²=½¹−¾−Š−³˝ˇ²=₣ˇ¹½Ð−Ć=
¦ˇ=ˇÞˇŁ−³Ł¸ÞšÐ=ðˇÐ=ž=
ˇÞ½˝³½−Ð₣ž=˚ÞŠšÐþž=
ýšł˚¦−¼²=₣ˇ¹½Ð−Ć=E×−¼=š˝ÞˇÐ=
¸Šž=š×ÐÝšłý˚ÞžF=¦ˇ=ˇÞ˙ŁšÐ=
³½ˇ¦š¹˙K=⁄Ýš²=−Ð=˙ÝÝš²=
šÞŠš˝þšÐ²=¦ˇ=³Ł¸³−¼ÞK

2 „˙Þ=ž=³¼³ðš¼¸=˚₣šÐ=O=¸=
×š¹Ð³³ş½š¹−¼²=Š˝³ð−¼²=₣ˇ¹½Ð−ĆI=
₣¹ž³Ðý−×−Ð¸³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=x‚ÁÒËÌÒz==
łÐˇ=Þˇ=š×ÐÝ˚þš½š=½−=Š˝³ð−=₣ˇ¹½Ð−Ć=łÐˇ=
½−=−×−˝−=¦˚Ýš½š=Þˇ=ˇÝÝ˙þš½š=½ž=
¹Ć¦ýÐ³ž=ýšł˚¦−¼²=₣ˇ¹½Ð−ĆK

Ë˙¦š=¾−¹˙=×−¼=×Ð˚Žš½š=
½−=×Ý¸ð½¹−=x‚ÁÒËÌÒzI=
¼×−ŠšÐðÞĆš½š=˚ÞˇÞ=
Š˝³ð−=₣ˇ¹½Ð−Ć=ýš=ýÐˇ=
˚ÞŠšÐþž=¦˚³ž²=
½¹−¾−Š−³˝ˇ²=₣ˇ¹½Ð−Ć=
×−¼=ˇÞˇŁ−³Ł¸ÞšÐK

3 ı¹ž³Ðý−×−Ð¸³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=xÍ˚łš¦−²z=
łÐˇ=Þˇ=š×ÐÝ˚þš½š=½−=ý˚łš¦−²=₣ˇ¹½Ð−ĆK

flÝÝˇł¸=½ž²=¹Ć¦ýÐ³ž²=½−¼=ýšł˚¦−¼²=₣ˇ¹½Ð−Ć=
½−¼=Š˝³ð−¼=Äóé~ëë
·Ðˇ=Þˇ=ˇÝÝ˙þš½š=½ž=¹Ć¦ýÐ³ž=½−¼=ýšł˚¦−¼²=₣ˇ¹½Ð−Ć=½−¼=
Š˝³ð−¼=Äóé~ëëI=ð¹ˇ½¸³½š=×ˇ½žý˚Þ−=½−=×Ý¸ð½¹−=xıˇ¹½˝z=łÐˇ=
×š¹Ð³³ş½š¹ˇ=ˇ×ş=R=Šš¼½š¹şÝš×½ˇI=₣¹ž³Ðý−×−Ð¸³½š=½−=
×Ý¸ð½¹−=x‚ÁÒËÌÒz=łÐˇ=Þˇ=š×ÐÝ˚þš½š=½−=Š˝³ð−=Äóé~ëë=ðˇÐ=
š×ÐÝ˚þ½š=½−=š×Ð¦¼ýž½ş=ý˚łš¦−²=₣ˇ¹½˝−¼K=
Ó¹−³ˇ¹ýş³½š=½ž=¹Ć¦ýÐ³ž=½−¼=Š˝³ð−¼=Äóé~ëë
„˙Þ=˚₣šÐ=š×ÐÝšłš˝=−=Š˝³ð−²=Äóé~ëëI=ý×−¹š˝½š=
š×˝³ž²=Þˇ=ˇÝÝ˙þš½š=½ž=¹Ć¦ýÐ³ž=½−¼=ýšł˚¦−¼²=
₣ˇ¹½Ð−Ć=ýš=½žÞ=×ˇ¹ˇð˙½ğ=ŠÐˇŠÐðˇ³˝ˇK
• ÓÝžð½¹−Ý−ł¸³½š=ýÐˇ=½Ðý¸=łÐˇ=½žÞ=−¹ÐŽşÞ½ÐˇLðˇ½ˇðş¹¼¾ž=

ðˇ½šĆ¦¼Þ³ž=×Ð˚Ž−Þ½ˇ²=½ˇ=ˇ¹Ð¦ýž½Ðð˙=×Ý¸ð½¹ˇK
ÓÐ˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=x z=łÐˇ=Þˇ=šÞˇÝÝ˙þš½š=½žÞ=
−¹ÐŽşÞ½ÐˇLðˇ½ˇðş¹¼¾ž=ðˇ½šĆ¦¼Þ³žK

⁄½ˇÞ=˚₣šÐ=š×ÐÝšłš˝=ž=−¹ÐŽşÞ½Ðˇ=ðˇ½šĆ¦¼Þ³žW
οριζόντιο δείκτη ( ) ανάβει
⁄½ˇÞ=˚₣šÐ=š×ÐÝšłš˝=ž=ðˇ½ˇðş¹¼¾ž=ðˇ½šĆ¦¼Þ³žW
κάθετη ένδειξη ( ) ανάβει

½ˇÞ=½šÝšÐć³š½šI=×Ð˚³½š=ðˇÐ=ð¹ˇ½¸³½š=×ˇ½žý˚Þ−=½−=
×Ý¸ð½¹−=xwlljz=E FK

‚Ðˇ¦˚³Ðýš²=½Ðý˚²

* Αξία μπορεί να εγγραφεί μόνο σε μετρικό (σειρά AB)

• Â=¹Ć¦ýÐ³ž=½−¼=ýšł˚¦−¼²=₣ˇ¹½Ð−Ć=ŠšÞ=ý×−¹š˝=Þˇ=ˇÝÝˇ₣¦š˝=ş½ˇÞ=ž=ýž₣ˇÞ¸=˚₣šÐ=³½ˇýˇ½¸³šÐ=×¹−³ğ¹ÐÞ˙=šþˇÐ½˝ˇ²=½−¼=
ş½Ð=½šÝš˝ğ³š=½−=₣ˇ¹½˝=³½−=Š˝³ð−=¸=³¼Þ˚Łž=šý×Ý−ð¸=₣ˇ¹½Ð−Ć=¸=ðˇ½˙=½ž=ŠÐ˙¹ðšÐˇ=ŠÐˇð−×¸²=š¹łˇ³˝ˇ²K=

• Ëˇ½˙=½ž=ŠÐ˙¹ðšÐˇ=½ž²=šð½Ć×ğ³ž²=Eˇðşýž=ðˇÐ=³½ž=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸²FI=ž=¹Ć¦ýÐ³ž=ýšł˚¦−¼²=₣ˇ¹½Ð−Ć=ŠšÞ=ý×−¹š˝=Þˇ=ˇÝÝˇ₣¦š˝K=
• Το χαρτί μεγέθους A5 μπορεί να επιλεγεί μόνο στο δίσκο παράκαμψης.
• ÍžÞ=½−×−¦š½š˝½š=₣ˇ¹½˝=ŠÐˇ¾−¹š½Ðð−Ć=ýšł˚¦−¼²=ˇ×ş=ˇ¼½ş=×−¼=š˝ÞˇÐ=¹¼¦ýÐ³ý˚Þ−K=Αυτό μπορεί να προκαλέσει 

μουτζούρες, ακάθαρτο εικόνα και βρώμικο. Â=×ˇ¹ˇłğł¸=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞ=¦ˇ=š˝ÞˇÐ=ˇŠĆÞˇ½žK

Ëˇ½šĆ¦¼Þ³ž šÝ˙₣K=EããF ý˚łK=EããF

Ì¹ÐŽşÞ½Ðˇ NMM OVT

Ëˇ½ˇðş¹¼¾ž NPV QOM
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Metric (AB σειρά) και ιντσών σειρά αναφοράς

4 flÝÝ˙þ½š=½−=ý˚łš¦−²=₣ˇ¹½Ð−Ć=½−¼=
š×ÐÝšłý˚Þ−¼=Š˝³ð−¼K
flÞˇ½¹˚þ½š=³½žÞ=šÞş½ž½ˇ=="ΤΟΠΟΘΕΤΩΝΤΑΣ 
ΧΑΡΤΙ" (σελ.35)

5 ÓÐ˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=x„ÎflÔÏÂz=E F==ðˇÐI=
³½ž=³¼Þ˚₣šÐˇI=×Ð˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=xıˇ¹½˝zK

·Ðˇ=Þˇ=ˇÝÝ˙þš½š=½ž=
¹Ć¦ýÐ³ž=½−¼=ýšł˚¦−¼²=
₣ˇ¹½Ð−Ć=˙ÝÝ−¼=Š˝³ð−¼I=
š×ˇÞˇÝ˙Łˇ½š=½ˇ=
Ł¸ýˇ½ˇ=O=˚ğ²=R=ˇ¾−Ć=
×Ð˚³š½š=½−=×Ý¸ð½¹−=
x„ÎflÔÏÂz=E FK

ÒžýˇÞ½Ðð˙=³½−Ð₣š˝ˇ=ðˇ½˙=½ž=₣¹¸³ž=½ž²=
ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ²=šð½¼×ğ½¸
‡šŁˇÐğ¦š˝½š=ş½Ð=ž=¹Ć¦ýÐ³ž=½−¼=ýšł˚¦−¼²=₣ˇ¹½Ð−Ć=

½−¼=Š˝³ð−¼=š˝ÞˇÐ=˝ŠÐˇ=ýš=½ž=¹Ć¦ýÐ³ž=½−¼=
ýšł˚¦−¼²=₣ˇ¹½Ð−Ć=³½−=×¹şł¹ˇýýˇ=−Š¸łž³ž²=
½−¼=šð½¼×ğ½¸K=·Ðˇ=×ˇ¹˙ŠšÐłýˇI=š˙Þ=ž=¹Ć¦ýÐ³ž=
½−¼=ýšł˚¦−¼²=₣ˇ¹½Ð−Ć=½−¼=Š˝³ð−¼=š˝ÞˇÐ=^QoI=
−¹˝³½š=½ž=?ÔĆ¦ýÐ³ž=ýšł˚¦−¼²=₣ˇ¹½Ð−Ć?=³š=
?^Qo?K=·Ðˇ=×š¹Ð³³ş½š¹š²=×Ýž¹−¾−¹˝š²=
ˇÞˇ½¹˚þ½š=³½žÞ=šÞş½ž½ˇ=="ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ 
ΟΔΗΓΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ" (σελ.23)K

Λειτουργία εύκολης ρύθμισης (Μόνο στο δίσκο bypass)
Αν χρησιμοποιείτε το δίσκο bypass, μπορείτε να ορίσετε εύκολα το μέγεθος χαρτιού στη λειτουργία εύκολης ρύθμισης.

1 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο 
[ΔΙΣΚΟΣ] για να επιλέξετε το δίσκο 
bypass.

Η ένδειξη δίσκου bypass 
θα ανάψει.

2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο 
[ΜΕΓΕΘΟΣ] για να επιλέξετε το 
μέγεθος χαρτιού.

Η ένδειξη δίσκου bypass 
θα αναβοσβήσει.

3 Πατήστε το πλήκτρο [ΕΝΑΡΞΗ] ( ).
Το μέγεθος χαρτιού για το δίσκο bypass 
επιβεβαιώνεται.

ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΣΕ ΕΝΑ ΔΙΣΚΟ
⁄½ˇÞ=ˇÝÝ˙Žš½š=½−Þ=½Ć×−=½−¼=₣ˇ¹½Ð−Ć=×−¼=₣¹ž³Ðý−×−Ðš˝½ˇÐ=³½−=Š˝³ð−I=ˇð−Ý−¼¦š˝½š=×˙Þ½ˇ=½žÞ=×ˇ¹ˇð˙½ğ=
ŠÐˇŠÐðˇ³˝ˇ=łÐˇ=Þˇ=ˇÝÝ˙þš½š=½ž=¹Ć¦ýÐ³ž=₣ˇ¹½Ð−Ć=½−¼=Š˝³ð−¼K

nch σειρά (ίντσες) Μετρικές σειρές 
(Σειρά AB) (mm)

RJNLO?=ñ=UJNLO?=EfåîçáÅÉF NQM=ñ=ONS

UJNLO?=ñ=NN?=EiÉííÉêF ONS=ñ=OTV

UJNLO?=ñ=NP?=EcççäëÅ~éF ONS=ñ=PPM

UJNLO?=ñ=NPJOLR? ONS=ñ=PQM

UJNLO?=ñ=NPJNLO? ONS=ñ=PRP

UJNLO?=ñ=NQ?=EiÉÖ~äF ONS=ñ=PRR

NN?=ñ=NT?=EiÉÇÖÉêF OTV=ñ=QPO

Το φύλλο ένδειξη μεγέθους χαρτιού του 
μεγέθους στο βήμα 3 εμφανίζεται στο 
παράθυρο στη δεξιά πλευρά του δίσκου.

• Δεν υπάρχει δυνατότητα ταυτόχρονης ρύθμισης του τύπου χαρτιού.
• Αν το μέγεθος χαρτιού είναι EXTRA, δεν είναι δυνατή η καταχώριση αριθμητικής τιμής.

• Ì=½Ć×−²=₣ˇ¹½Ð−Ć=ŠšÞ=ý×−¹š˝=Þˇ=¹¼¦ýÐ³½š˝I=ş½ˇÞ=ž=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=ŠÐˇðş×½š½ˇÐ=×¹−³ğ¹ÐÞ˙=Ýşłğ=šþ˙Þ½Ýž³ž²=¸=šý×Ý−ð¸²=₣ˇ¹½Ð−Ć=¸=
³š=ŠÐˇð−×½şýšÞž=×ˇ¹ˇłğł¸=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞK=Ì=½Ć×−²=₣ˇ¹½Ð−Ć=ŠšÞ=ý×−¹š˝=Þˇ=¹¼¦ýÐ³½š˝=ðˇ½˙=½ž=ŠÐ˙¹ðšÐˇ=½ž²=šð½Ć×ğ³ž²K

• flÝÝ˙þ½š=½ž=¹Ć¦ýÐ³ž=½Ć×−¼=₣ˇ¹½Ð−Ć=³½ž=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=×ˇ¹ˇłğł¸²=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞK=Â=¹Ć¦ýÐ³ž=ŠšÞ=ý×−¹š˝=Þˇ=ˇÝÝ˙þšÐ=
ş½ˇÞ=šð½šÝš˝½ˇÐ=×ˇ¹ˇłğł¸=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞ=¸=³š=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=³ˇ¹ğ½¸K

• ÍžÞ=½−×−¦š½š˝½š=½Ć×−=₣ˇ¹½Ð−Ć=×−¼=š˝ÞˇÐ=ŠÐˇ¾−¹š½Ððş²=ˇ×ş=½ž=¹Ć¦ýÐ³ž=Š˝³ð−¼K=fl¼½ş=ý×−¹š˝=Þˇ=×¹−ðˇÝ˚³šÐ=šý×Ý−ð˚²=₣ˇ¹½Ð−ĆK
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2

1 „ð½šÝ˚³½š=½ˇ=Ł¸ýˇ½ˇ=N=˚ğ²=R=½ž²=
šÞş½ž½ˇ²=="ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΣΕ 
ΕΝΑ ΔΙΣΚΟ" (σελ.37)I=ðˇÐ=š×ÐÝ˚þ½š=½−=
Š˝³ð−=½−Þ=½Ć×−=₣ˇ¹½Ð−Ć=½−¼=−×−˝−¼=
¦˚Ýš½š=Þˇ=ˇÝÝ˙þš½šK

2 Óˇ½¸³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=x‰−¼ýz=E I= FK
qÜÉ=äáÖÜí=çÑ=íÜÉ=íê~ó=ëÉäÉÅíÉÇ=Ñçê=íÜÉ=é~éÉê=Â=
Ý¼₣Þ˝ˇ=½−¼=Š˝³ð−¼=×−¼=˚₣šÐ=š×ÐÝšłš˝=łÐˇ=½ž=
¹Ć¦ýÐ³ž=½Ć×−¼=₣ˇ¹½Ð−Ć=¦ˇ=̌ ÞˇŁ−³Ł¸³šÐ=ðˇÐ=ž=
˚ÞŠšÐþž=ˇÞˇÝ−ł˝ˇ²=¦ˇ=ˇÝÝ˙þšÐ=ğ²=šþ¸²K

G ·Ðˇ=½ž=ŠÐˇ¾−¹˙=ýš½ˇþĆ=½ğÞ=½Ć×ğÞ=‡ˇ¹Ć=N=ðˇÐ=
‡ˇ¹Ć=OI=ˇÞˇ½¹˚þ½š=³½žÞ=šÞş½ž½ˇ=±ıˇ¹½˝=×−¼=
ý×−¹š˝=Þˇ=₣¹ž³Ðý−×−Ðž¦š˝≤=="ΧΑΡΤΙ" (σελ.34)K

3 fl¾−Ć=×ˇ½¸³š½š=½−=×Ý¸ð½¹−=x÷Þˇ¹þžz=
E FI=×ˇ½¸³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=x‚˝³ð−²z=łÐˇ=
˚þ−Š−=ˇ×ş=½Ð²=¹¼¦ý˝³šÐ²K

·Ðˇ=Þˇ=ˇÝÝ˙þš½š=½ž=
¹Ć¦ýÐ³ž=ýšł˚¦−¼²=
₣ˇ¹½Ð−Ć=˙ÝÝ−¼=Š˝³ð−¼I=
š×ˇÞˇÝ˙Łš½š=½ˇ=
Ł¸ýˇ½ˇ=O=˚ğ²=R=ˇ¾−Ć=
×ˇ½¸³š½š=½−=×Ý¸ð½¹−=
x„ÎflÔÏÂz=E FK

÷ÞŠšÐþž=¾ˇð˚ÝğÞ

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 
ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΚΑΙ ΣΑΡΩΤΗ
Íš¹Ðð˚²=ÝšÐ½−¼¹ł˝š²=ŠšÞ=š˝ÞˇÐ=Š¼Þˇ½ş=Þˇ=šð½šÝš³½−ĆÞ=½ˇ¼½ş₣¹−Þˇ=ş½ˇÞ=ž=³¼³ðš¼¸=₣¹ž³Ðý−×−Ðš˝½ˇÐ=³š=
ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=šð½¼×ğ½¸I=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞ=¸=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=³ˇ¹ğ½¸K

÷ÞŠšÐþž=ˇÞˇÝ−ł˝ˇ² ÚĆ×−²=₣ˇ¹½Ð−Ć
fl×šÞš¹ł−×−Ðžý˚Þž Ú¼×Ððş=₣ˇ¹½˝

Èš×½ş=₣ˇ¹½˝

‡ˇ¹Ć=₣ˇ¹½˝=NG

‡ˇ¹Ć=₣ˇ¹½˝=N=OG

=˚ğ²

Ù˙ðšÝ−Ð
·Ðˇ=½žÞ=˚ÞŠšÐþž=
ˇÞˇÝ−ł˝ˇ²=ðˇÐ=½−¼²=
½Ć×−¼²=¾ˇð˚ÝğÞI=
ˇÞˇ½¹˚þ½š=³½žÞ=
šÞş½ž½ˇ=±÷ÞŠšÐþž=
¾ˇð˚ÝğÞ≤K

„½Ðð˚½š²

q‚Ðˇ¾˙ÞšÐš²

ÍşÞ−=ˇ×Ýş=₣ˇ¹½˝=ðˇÐ=Ýš×½ş=₣ˇ¹½˝=ý×−¹š˝=Þˇ=
¹¼¦ýÐ³½š˝=łÐˇ=½−¼²=Š˝³ð−¼²=₣ˇ¹½Ð−Ć=N=˚ğ²=QK

÷ÞŠšÐþž=ˇÞˇÝ−ł˝ˇ² ÚĆ×−Ð=¾ˇð˚ÝğÞ

jçå~êÅÜ

`çãJNM

ai

båîÉäçéÉ=`Üçì=P

vlhbfJO

h~âìJO

â~âìJP

vlhbfJQ

ÈšÐ½−¼¹ł˝š² flÞ½Ðł¹ˇ¾¸ „ð½Ć×ğ³ž
Ò˙¹ğ³ž=ˇ×ş=
¼×−Ý−łÐ³½¸

Ò˙¹ğ³ž=ˇ×ş=½ž=
³¼³ðš¼¸

flÞ½Ðł¹ˇ¾¸
„˝³−Š−²=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸² ÎˇÐ ÎˇÐ ÎˇÐ ⁄₣Ð

Ëˇ½˙=½žÞ=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸ ⁄₣Ð ⁄₣Ð ⁄₣Ð

„ð½¼×ğ½¸² Ëˇ½˙=½žÞ=šð½Ć×ğ³ž ÎˇÐG ÎˇÐ ÎˇÐ

Òˇ¹ğ½¸²
Ëˇ½˙=½žÞ=×¹−š×Ð³ðş×ž³ž=

³˙¹ğ³ž²=¸=½ž=³˙¹ğ³ž
⁄₣Ð ÎˇÐ
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fl¼½ş=½−=ðš¾˙ÝˇÐ−=š×šþžłš˝=½−Þ=½¹ş×−=₣¹¸³ž²=½ğÞ=ÝšÐ½−¼¹łÐćÞ=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸²K

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ
Â=šÞş½ž½ˇ=ˇ¼½¸=š×šþžłš˝=×ğ²=Þˇ=×ˇ¹˙łš½š=˚Þˇ=ˇ×Ýş=ˇÞ½˝ł¹ˇ¾−K
„˙Þ=š˝ÞˇÐ=šÞš¹ł−×−Ðžý˚Þž=ž=?ÈšÐ½−¼¹ł˝ˇ=÷Ýšł₣−²=Ý−łˇ¹Ðˇ³ýćÞ?==(σελ.94)I=šÐ³˙łš½š=½−Þ=½¹ÐĞ¸¾Ð−=ðğŠÐðş=Ý−łˇ¹Ðˇ³ý−ĆK

Óˇ¹˙ł−Þ½ˇ²=ˇÞ½˝ł¹ˇ¾ˇ=ˇ×ş=½−=ð¹Ć³½ˇÝÝ−

1 flÞ−˝þ½š=½−=ðˇ×˙ðÐ=×¹ğ½−½Ć×ğÞLopmc=ðˇÐ=
½−×−¦š½¸³½š=½−=×¹ğ½ş½¼×−=˚łł¹ˇ¾−K

Ú−×−¦š½¸³½š=½−=
×¹ğ½ş½¼×−=ýš=½žÞ=şĞž=
×¹−²=½−=ð¹Ć³½ˇÝÝ−K

2 ËÝš˝³½š=½−=ðˇ×˙ðÐ=×¹ğ½−½Ć×ğÞLopmcK

fl¾−Ć=½−×−¦š½¸³š½š=½−=
×¹ğ½ş½¼×−I=ŁšŁˇÐğ¦š˝½š=ş½Ð=
ðÝš˝³ˇ½š=½−=ðˇ×˙ðÐ=
×¹ğ½−½Ć×ğÞLopmcK=„˙Þ=½−=
ˇ¾¸³š½š=̌ Þ−Ð₣½şI=½ˇ=½ý¸ýˇ½ˇ=
×−¼=Ł¹˝³ð−Þ½ˇÐ=šð½ş²=½−¼=
×¹ğ½−½Ć×−¼=¦ˇ=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾−ĆÞ=
ýˇĆ¹ˇI=łšł−Þş²=×−¼=
×¹−ðˇÝš˝=¼×š¹Ł−ÝÐð¸=
ðˇ½ˇÞ˙Ýğ³ž=ł¹ˇ¾˝½žK

3 Óˇ½¸³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=xÓÔ˜ÚÌÚÛÓÌz

4 Ëˇ¦−¹˝³½š=½−=ý˚łš¦−²=½−¼=
×¹ğ½−½Ć×−¼=ýš=½−=×Ý¸ð½¹−=
xÍ˚łš¦−²zK

⁄½ˇÞ=š×ÐÝšłš˝=ý˚łš¦−²=
×¹ğ½−½Ć×−¼I=−=Š˝³ð−²=×−¼=
×š¹Ð˚₣šÐ=₣ˇ¹½˝=ÐŠ˝−¼=
ýšł˚¦−¼²=¦ˇ=š×ÐÝšłš˝=
ˇ¼½şýˇ½ˇK=E⁄½ˇÞ=¼×˙¹₣−¼Þ=
ŠĆ−=¸=×š¹Ð³³ş½š¹−Ð=Š˝³ð−Ð=
₣ˇ¹½Ð−ĆF

‡šŁˇÐğ¦š˝½š=ş½Ð=ˇÞ˙ŁšÐ=ž=˚ÞŠšÐþž=‚˝³ð−²K==
„˙Þ=ŠšÞ=ˇÞ˙ĞšÐ=ž=˚ÞŠšÐþžI=½ş½š=ðˇÞ˚Þˇ²=Š˝³ð−²=ŠšÞ=
˚₣šÐ=½−=˝ŠÐ−=ý˚łš¦−²=₣ˇ¹½Ð−Ć=ýš=½−=×¹ğ½ş½¼×−K=
Ú−×−¦š½¸³½š=₣ˇ¹½˝=ýš=½−=ˇ×ˇÐ½−ĆýšÞ−=ý˚łš¦−²=³š=
˚ÞˇÞ=Š˝³ð−=¸=š×ÐÝ˚þ½š=½−=Š˝³ð−=Äóé~ëë=ýš=½−=×Ý¸ð½¹−=
xıˇ¹½˝z=ðˇÐ=ˇÞ½Ðł¹˙Ğ½š=ˇ×ş=½−Þ=Š˝³ð−=Äóé~ëëK
Ì=Š˝³ð−²=Äóé~ëë=×¹˚×šÐ=Þˇ=š×ÐÝšłš˝=₣šÐ¹−ð˝Þž½ˇK
·Ðˇ=Þˇ=ˇÞ½Ðł¹˙Ğš½š=³š=₣ˇ¹½˝=ŠÐˇ¾−¹š½Ðð−Ć=ýšł˚¦−¼²=ˇ×ş=
½−=×¹ğ½ş½¼×−I=š×ÐÝ˚þ½š=½−=₣ˇ¹½˝=ýš=½−=×Ý¸ð½¹−=xıˇ¹½˝zK
⁄½ˇÞ=−Ý−ðÝž¹ć³š½š=½ž=¹Ć¦ýÐ³ž=½−¼=ýšł˚¦−¼²=
×¹ğ½−½Ć×−¼I=×ˇ½¸³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=x÷Þˇ¹þžz=E FK

5 Ì¹˝³½š=ˇ¹Ð¦ýş=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞK

6 ÓÐ˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=x„ÎflÔÏÂz=E F=łÐˇ=
Þˇ=þšðÐÞ¸³šÐ=ž=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸K

Ú−=ˇÞ½˝ł¹ˇ¾−=
×ˇ¹ˇŠ˝Šš½ˇÐ=³½−Þ=
ðšÞ½¹Ððş=Š˝³ð−K

Í×−¹š˝=Þˇ=½−×−¦š½ž¦š˝=×¹ğ½ş½¼×−=ýšł˚¦−¼²=
˚ğ²=flP=³½−=ð¹Ć³½ˇÝÝ−K

• Ì=ðšÞ½¹Ððş²=Š˝³ð−²=š˝ÞˇÐ=₣ğ¹ž½Ððş½ž½ˇ²=ORM=
¾ĆÝÝğÞ=₣ˇ¹½Ð−ĆK

≥ Óš¹˝×−¼=˚Þˇ=Ýš×½ş=ýš½˙=½−=½˚Ý−²=½ž²=
ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸²I=šÞš¹ł−×−Ðš˝½ˇÐ=ž=?fl¼½şýˇ½ž=
ˇðĆ¹ğ³ž?=ðˇÐ=š×ˇÞˇ¾˚¹šÐ=½Ð²=¹¼¦ý˝³šÐ²=
ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸²=³½Ð²=ˇ¹₣Ðð˚²=¹¼¦ý˝³šÐ²K==(σελ.33)=
Â=¹Ć¦ýÐ³ž=łÐˇ=½−=?ı¹şÞ−²=ˇ¼½şýˇ½ž²=
š×ˇÞˇ¾−¹˙²=ÝšÐ½−¼¹łÐćÞ?=ý×−¹š˝=Þˇ=ˇÝÝ˙þšÐ=
³½Ð²=¹¼¦ý˝³šÐ²=³¼³½¸ýˇ½−²K==(σελ.88)

• ÓÐ˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=xflËÛÔ˜ÒÂz=E F=łÐˇ=Þˇ=
³½ˇýˇ½¸³š½š=½žÞ=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸=ðˇ½˙=½ž=
ŠÐ˙¹ðšÐˇ=½ž²=×ˇ¹ˇłğł¸²K
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3

flÞ½Ðł¹ˇ¾¸=ˇ×ş=½−=opmc

1 ‡šŁˇÐğ¦š˝½š=ş½Ð=ŠšÞ=˚₣šÐ=þš₣ˇ³½š˝=
ð˙×−Ð−=×¹ğ½ş½¼×−=×˙Þğ=³½−=
ð¹Ć³½ˇÝÝ−K=ËÝš˝³½š=½−=opmcK

2 Ô¼¦ý˝³½š=½−¼²=−Šžł−Ć²=×¹ğ½−½Ć×ğÞ=
³Ćý¾ğÞˇ=ýš=½−=ý˚łš¦−²=½−¼=E½ğÞF=
×¹ğ½−½Ć×−¼=EğÞFK

3 Ú−×−¦š½¸³½š=½−=E½ˇF=×¹ğ½ş½¼×−=EˇF=
ýš=şĞž=×¹−²=½ˇ=×˙Þğ=³½−Þ=Š˝³ð−=
½¹−¾−Š−³˝ˇ²=×¹ğ½−½Ć×ğÞK

Ú−×−¦š½¸³½š=½−=×¹ğ½ş½¼×−=³½−=Š˝³ð−=½¹−¾−Š−³˝ˇ²=
šłł¹˙¾ğÞI=³½−=½˚¹ýˇ=½−¼=Š˝³ð−¼K=⁄½ˇÞ=−¹Ð³½š˝=½−=
×¹ğ½ş½¼×−I=ž=˚ÞŠšÐþž=opmc=¦ˇ=ˇÞ˙ĞšÐK
Â=˚ÞŠšÐþž=Í„·„ÊÌÒ=ÓÔ˜ÚÌÚÛÓÌÛ=×−¼=ˇÞ½Ð³½−Ð₣š˝=
³½−=ý˚łš¦−²=½−¼=×¹ğ½−½Ć×−¼=¦ˇ=ˇÞ˙ĞšÐK
Τα μεγέθη 5,5 x 8,5R, A5R, B5 και B5R δεν εντοπίζονται.
„˙Þ=ˇÞˇŁ−³Ł¸ÞšÐ=½−=šÞŠšÐð½Ððş=Í„·„ÊÌÒ=
ÓÔ˜ÚÌÚÛÓÌÛI=×š¹Ð³½¹˚Ğ½š=½−=×¹ğ½ş½¼×−=ć³½š=Þˇ=
˚₣šÐ=½−Þ=˝ŠÐ−=×¹−³ˇÞˇ½−ÝÐ³ýş=ýš=½−=šÞŠšÐð½Ððş=
Í„·„ÊÌÛÒ=ÓÔ˜ÚÌÚÛÓÌÛ=×−¼=ˇÞˇŁ−³Ł¸ÞšÐK
‡šŁˇÐğ¦š˝½š=ş½Ð=˚₣šÐ=ˇÞ˙ĞšÐ=ž=˚ÞŠšÐþž=Í„·„ÊÌÒ=ıflÔÚÁÌÛK=
„˙Þ=ŠšÞ=ˇÞ˙ĞšÐ=ž=˚ÞŠšÐþžI=½ş½š=ðˇÞ˚Þˇ²=Š˝³ð−²=ŠšÞ=˚₣šÐ=½−=
˝ŠÐ−=ý˚łš¦−²=₣ˇ¹½Ð−Ć=ýš=½−=×¹ğ½ş½¼×−K=Ú−×−¦š½¸³½š=₣ˇ¹½˝=ýš=
½−=ˇ×ˇÐ½−ĆýšÞ−=ý˚łš¦−²=³š=˚ÞˇÞ=Š˝³ð−=¸=š×ÐÝ˚þ½š=½−=Š˝³ð−=
Äóé~ëë=ýš=½−=×Ý¸ð½¹−=xıflÔÚÁÌÛz=ðˇÐ=ˇÞ½Ðł¹˙Ğ½š=ˇ×ş=½−Þ=
Š˝³ð−=Äóé~ëëK=
Ì=Š˝³ð−²=Äóé~ëë=×¹˚×šÐ=Þˇ=š×ÐÝšłš˝=₣šÐ¹−ð˝Þž½ˇK
·Ðˇ=Þˇ=̌ Þ½Ðł¹˙Ğš½š=³š=₣ˇ¹½˝=ŠÐˇ¾−¹š½Ðð−Ć=ýšł˚¦−¼²=
ˇ×ş=½−=×¹ğ½ş½¼×−I=š×ÐÝ˚þ½š=½−=₣ˇ¹½˝=ýš=½−=×Ý¸ð½¹−=
xıflÔÚÁÌÛzK

4 Ì¹˝³½š=ˇ¹Ð¦ýş=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞK

5 ÓÐ˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=x„ÎflÔÏÂz=E F=łÐˇ=
Þˇ=þšðÐÞ¸³šÐ=ž=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸K

Ú−=ˇÞ½˝ł¹ˇ¾−=šþ˚¹₣š½ˇÐ=
ˇ×ş=½−Þ=ðšÞ½¹Ððş=Š˝³ð−=
šþşŠ−¼K=
Â=×¹−š×ÐÝšłý˚Þž=
ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=šþşŠ−¼=łÐˇ=
ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸=ˇ×ş=½ˇ=opmc=
š˝ÞˇÐ=ž=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=
³šÝÐŠ−×−˝ž³ž²==(σελ.55)K
Â=×¹−š×ÐÝšłý˚Þž=
ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=šþşŠ−¼=ý×−¹š˝=
Þˇ=ˇÝÝ˙þšÐ=ýš=₣¹¸³ž=½ž²=
ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ²=?fl¼½şýˇ½ž²=
š×ÐÝ−ł¸²=³šÝÐŠ−×−˝ž³ž²?=
³½Ð²=¹¼¦ý˝³šÐ²=
³¼³½¸ýˇ½−²==(σελ.90)K

ÍžÞ=½−×−¦š½š˝½š=³¼ł₣şÞğ²=×¹ğ½ş½¼×ˇ=ýš=
ŠÐˇ¾−¹š½Ðð˙=ýšł˚¦ž=³½−Þ=Š˝³ð−=½¹−¾−Š−³˝ˇ²=
×¹ğ½−½Ć×ğÞK=Â=šÞ˚¹łšÐˇ=ˇ¼½¸=ý×−¹š˝=Þˇ=
×¹−ðˇÝ˚³šÐ=šý×Ý−ð˚²K

• Ì=ðšÞ½¹Ððş²=Š˝³ð−²=š˝ÞˇÐ=₣ğ¹ž½Ððş½ž½ˇ²=ORM=
¾ĆÝÝğÞ=₣ˇ¹½Ð−ĆK

• Óš¹˝×−¼=˚Þˇ=Ýš×½ş=ýš½˙=½−=½˚Ý−²=½ž²=
ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸²I=šÞš¹ł−×−Ðš˝½ˇÐ=ž=?fl¼½şýˇ½ž=
ˇðĆ¹ğ³ž?=ðˇÐ=š×ˇÞˇ¾˚¹šÐ=½Ð²=¹¼¦ý˝³šÐ²=
ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸²=³½Ð²=ˇ¹₣Ðð˚²=¹¼¦ý˝³šÐ²K==(σελ.33)=
Â=¹Ć¦ýÐ³ž=łÐˇ=½žÞ=?ı¹şÞ−²=ˇ¼½şýˇ½ž²=
š×ˇÞˇ¾−¹˙²=ÝšÐ½−¼¹łÐćÞ?=ý×−¹š˝=Þˇ=̌ ÝÝ˙þšÐ=
³½Ð²=¹¼¦ý˝³šÐ²=³¼³½¸ýˇ½−²K==(σελ.88)

• ÓÐ˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=xflËÛÔ˜ÒÂz=E F=łÐˇ=Þˇ=
³½ˇýˇ½¸³š½š=½žÞ=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸=ðˇ½˙=½ž=
ŠÐ˙¹ðšÐˇ=½ž²=×ˇ¹ˇłğł¸²K

• „˙Þ=Ł¹š˝½š=Š¼³ð−Ý˝ˇ=³½žÞ=ˇ¾ˇ˝¹š³ž=½ğÞ=
×¹ğ½−½Ć×ğÞI=ˇÞ−˝þ½š=×¹ć½ˇ=½−=ðˇ×˙ðÐ=
ð¼Ý˝ÞŠ¹−¼=½¹−¾−Š−³˝ˇ²=ðˇÐ=ðˇ½ş×ÐÞ=
ˇ¾ˇÐ¹˚³½š=½−=×¹ğ½ş½¼×−K=„˙Þ=̌ ¾ˇÐ¹˚³š½š=½−=
×¹ğ½ş½¼×−=₣ğ¹˝²=Þˇ=ˇÞˇ³žðć³š½š=½−=ðˇ×˙ðÐ=
ð¼Ý˝ÞŠ¹−¼=½¹−¾−Š−³˝ˇ²I=½−=×¹ğ½ş½¼×−=
ý×−¹š˝=Þˇ=Ýš¹ğ¦š˝K



42

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ

ÈšÐ½−¼¹ł˝ˇ=ˇ¼½şýˇ½ž²=š×ÐÝ−ł¸²=₣ˇ¹½Ð−Ć=E⁄½ˇÞ=¼×˙¹₣−¼Þ=ŠĆ−=¸=×š¹Ð³³ş½š¹−Ð=Š˝³ð−Ð=₣ˇ¹½Ð−ĆF
⁄½ˇÞ=ˇÞ˙ŁšÐ=ž=˚ÞŠšÐþž=flÛÚÌÍflÚÂ=„ÓÁÈÌ·Â=ıflÔÚÁÌÛ=š˝ÞˇÐ=šÞš¹ł−×−Ðžý˚Þž=ž=?ÈšÐ½−¼¹ł˝ˇ=ˇ¼½şýˇ½ž²=š×ÐÝ−ł¸²=
₣ˇ¹½Ð−Ć?K=Â=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=ˇ¼½¸=š×ÐÝ˚łšÐ=ˇ¼½şýˇ½ˇ=₣ˇ¹½˝=ÐŠ˝−¼=ýšł˚¦−¼²=ýš=½−=×¹ğ½ş½¼×−=^RI=_RI=_RoI=^QI=^QoI=_QI=^P=ERJ
NLO?=ñ=UJNLO?I=UJNLO?=ñ=NN?I=UJNLO?=ñ=NN?oI=UJNLO?=ñ=NP?I=UJNLO?=ñ=NPJNLO?I=UJNLO?=ñ=NPJOLR?I=UJNLO?=ñ=NQ?=~åÇ=NN?=ñ=NT?FK=Â=
?ÈšÐ½−¼¹ł˝ˇ=ˇ¼½şýˇ½ž²=š×ÐÝ−ł¸²=₣ˇ¹½Ð−Ć?=ý×−¹š˝=Þˇ=ˇ×šÞš¹ł−×−Ðž¦š˝=³½Ð²=¹¼¦ý˝³šÐ²=³¼³½¸ýˇ½−²K==(σελ.89)
• „˙Þ=š×ÐÝš₣¦š˝=‰−¼ý=ýš½˙=½žÞ=½−×−¦˚½ž³ž=½−¼=×¹ğ½−½Ć×−¼I=¦ˇ=š×ÐÝšłš˝=ˇ¼½şýˇ½ˇ=ý˚łš¦−²=₣ˇ¹½Ð−Ć=×−¼=š˝ÞˇÐ=

ðˇ½˙ÝÝžÝ−=łÐˇ=½ž=¹Ć¦ýÐ³ž=‰−¼ý=×−¼=˚₣šÐ=ł˝ÞšÐK
• Â=?ÈšÐ½−¼¹ł˝ˇ=ˇ¼½şýˇ½ž²=š×ÐÝ−ł¸²=₣ˇ¹½Ð−Ć?=ˇð¼¹ćÞš½ˇÐ=š˙Þ=š˝ÞˇÐ=š×ÐÝšłý˚Þž=ž=ˇ¼½şýˇ½ž=š×ÐÝ−ł¸=ðÝ˝ýˇðˇ²=

ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸²==(σελ.44)=¸=ˇÞ=˚₣šÐ=ł˝ÞšÐ=š×ÐÝ−ł¸=½−¼=Š˝³ð−¼=ýš=½−=×Ý¸ð½¹−=xm^mbozK=Â=ˇ¼½şýˇ½ž=š×ÐÝ−ł¸=₣ˇ¹½Ð−Ć=
š×ˇÞ˚¹₣š½ˇÐ=³š=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=ş½ˇÞ=×Ðš³½š˝=½−=×Ý¸ð½¹−=xflËÛÔ˜ÒÂ=ÌÈ˜Îz=E F=¸=ş½ˇÞ=šÞš¹ł−×−Ðž¦š˝=−=?ı¹şÞ−²=

fl¾ˇÐ¹ćÞ½ˇ²=½−=ðˇ×˙ðÐ=ð¹¼³½˙ÝÝ−¼
·Ðˇ=Þˇ=ˇÞ½Ðł¹˙Ğš½š=×¹ğ½ş½¼×ˇ=ýšł˙Ý−¼=ýšł˚¦−¼²I=
ş×ğ²=š¾žýš¹˝Šš²I=̌ ¾ˇÐ¹˚³½š=½−=ðˇ×˙ðÐ=×¹ğ½−½Ć×ğÞK=
·Ðˇ=Þˇ=½−=̌ ¾ˇÐ¹˚³š½šI=̌ Þ−˝þ½š=½−=ðˇ×˙ðÐ=×¹ğ½−½Ć×ğÞ=
ðˇÐ=³žðć³½š=½−=½¹ˇŁćÞ½ˇ²=×¹−²=½ˇ=×˝³ğ=ýš=šÝˇ¾¹Ð˙=
ðÝ˝³žK=·Ðˇ=Þˇ=½−×−¦š½¸³š½š=þˇÞ˙=½−=ðˇ×˙ðÐI=
šð½šÝ˚³½š=½žÞ=ˇÞ½˝³½¹−¾ž=ŠÐˇŠÐðˇ³˝ˇK
Ú−=opmc=ŠšÞ=š˝ÞˇÐ=Š¼Þˇ½ş=Þˇ=ˇ¾ˇÐ¹š¦š˝K

flÞ½Ðł¹˙¾−Þ½ˇ²=ŁÐŁÝ˝ˇ=¸=×¹ğ½ş½¼×ˇ=ýš=
×½¼₣˚²=¸=½³ˇð˝³šÐ²
ÓÐ˚³½š=×¹−²=½ˇ=ð˙½ğ=½−=ðˇ×˙ðÐ=×¹ğ½−½Ć×ğÞLopmc=
ðˇ½˙=½ž=ŠÐ˙¹ðšÐˇ=½ž²=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸²I=ş×ğ²=¾ˇ˝Þš½ˇÐ=
³½žÞ=šÐðşÞˇK=„˙Þ=½−=ðˇ×˙ðÐ=×¹ğ½−½Ć×ğÞLopmc=ŠšÞ=
š˝ÞˇÐ=½šÝš˝ğ²=ðÝšÐ³½şI=šÞŠ˚₣š½ˇÐ=Þˇ=×ˇ¹−¼³Ðˇ³½−ĆÞ=
³ðÐ˚²=³½−=ˇÞ½˝ł¹ˇ¾−=¸=½−=ˇÞ½˝ł¹ˇ¾−=Þˇ=š˝ÞˇÐ=¦−ÝşK=
Á³Ðć³½š=ðˇÝ˙=½ˇ=×¹ğ½ş½¼×ˇ=×−¼=˚₣−¼Þ=×½¼₣˚²=¸=
ł¹ˇ½Ž−¼ÞÐ˚²=×¹ÐÞ=ˇ×ş=½žÞ=½−×−¦˚½ž³žK

Ó¹ğ½ş½¼×ˇ=½ˇ=−×−˝ˇ=ý×−¹−ĆÞ=Þˇ=
₣¹ž³Ðý−×−Ðž¦−ĆÞ=³½−=opmc
Í×−¹−ĆÞ=Þˇ=₣¹ž³Ðý−×−Ðž¦−ĆÞ=×¹ğ½ş½¼×ˇ=ýšł˚¦−¼²=
^R=˚ğ²=^P=ðˇÐ=Ł˙¹−¼²=RM=gLãO=˚ğ²=NOU=gLãO (13 lbs. 
bond έως 32 lbs. bond)
EO-sided αντιγραφή ή σάρωση:=RM=ÖLãO=íç=NMR=ÖLãO=(13 
lbs. bond έως 28 lbs. bond)F=K=
Í×−¹−ĆÞ=Þˇ=½−×−¦š½ž¦−ĆÞ=½ˇ¼½ş₣¹−Þˇ=˚ğ²=NMM=
¾ĆÝÝˇK
Εισάγετε μια σειρά από πρωτότυπα που δεν υπερβαίνει τη 
γραμμή του δείκτη στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων.

Ó¹ğ½ş½¼×ˇ=½ˇ=−×−˝ˇ=ŠšÞ=ý×−¹−ĆÞ=Þˇ=
₣¹ž³Ðý−×−Ðž¦−ĆÞ=³½−=opmc
Úˇ=×ˇ¹ˇð˙½ğ=×¹ğ½ş½¼×ˇ=ŠšÞ=ý×−¹−ĆÞ=Þˇ=
₣¹ž³Ðý−×−Ðž¦−ĆÞK=fl¼½˙=ý×−¹š˝=Þˇ=×¹−ðˇÝ˚³−¼Þ=
šý×Ý−ð˚²=¸=ý−¼Þ½Ž−Ć¹š²=¸=ˇ³ˇ¾¸=ˇÞ½˝ł¹ˇ¾ˇK
• ‚Ðˇ¾˙ÞšÐš²I=¹ÐŽş₣ˇ¹½ˇI=̇ ÝÝˇ=ŠÐˇ¾ˇÞ¸=̧ =žýÐŠÐˇ¾ˇÞ¸=
₣ˇ¹½Ð˙=ðˇÐ=¾ğ½−ł¹ˇ¾˝š²K

• Ëˇ¹ý×−ÞÐŽ˚=₣ˇ¹½˝I=¦š¹ý−ł¹ˇ¾Ððş=₣ˇ¹½˝K
• Ó¹ğ½ş½¼×ˇ=½³ˇÝˇðğý˚ÞˇI=ŠÐ×Ýğý˚Þˇ=¸=³₣Ð³ý˚ÞˇK
• Ë−Ýžý˚Þˇ=×¹ğ½ş½¼×ˇI=½¹¼×žý˚Þˇ=×¹ğ½ş½¼×ˇK
• Ó¹ğ½ş½¼×ˇ=ýš=−×˚²=ŁÐŁÝÐ−Šš³˝ˇ²K
• Ó¹ğ½ş½¼×ˇ=šð½¼×ğý˚Þˇ=ýš=ðˇ¹ý×−Þ−½ˇÐÞ˝ˇ=

Ešð½Ć×ğ³ž=ýš=¦š¹ýÐð¸=ýš½ˇ¾−¹˙FI=×¹ğ½ş½¼×ˇ=³š=
₣ˇ¹½˝=¦š¹ýÐð¸²=ýš½ˇ¾−¹˙²K

ÈšÐ½−¼¹ł˝ˇ=Ò¼Þš₣şýšÞž²=½¹−¾−Š−³˝ˇ²=
×¹ğ½−½Ć×ğÞ
„˙Þ=˚₣šÐ=šÞš¹ł−×−Ðž¦š˝=ž=?ÈšÐ½−¼¹ł˝ˇ=Ò¼Þš₣şýšÞž²=
½¹−¾−Š−³˝ˇ²=×¹ğ½−½Ć×ğÞ?=³½Ð²=¹¼¦ý˝³šÐ²=
³¼³½¸ýˇ½−²==(σελ.88)I=ž=˚ÞŠšÐþž=opmc=¦ˇ=
ˇÞˇŁ−³Ł¸³šÐ=łÐˇ=×š¹˝×−¼=R=Šš¼½š¹şÝš×½ˇ=ýš½˙=½žÞ=
½¹−¾−Š−³˝ˇ=şÝğÞ=½ğÞ=×¹ğ½−½Ć×ğÞK=„˙Þ=
½−×−¦š½ž¦š˝=˚Þˇ=Þ˚−=×¹ğ½ş½¼×−=³½−=opmc=ðˇ½˙=½ž=
ŠÐ˙¹ðšÐˇ=ˇ¼½¸I=½−=×¹ğ½ş½¼×−=¦ˇ=½¹−¾−Š−½ž¦š˝=
ˇ¼½şýˇ½ˇ=ðˇÐ=¦ˇ=þšðÐÞ¸³šÐ=ž=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸K

• ‡šŁˇÐğ¦š˝½š=ş½Ð=ŠšÞ=¼×˙¹₣−¼Þ=³¼¹¹ˇ×½Ðð˙=
¸=³¼ÞŠš½¸¹š²=³½ˇ=×¹ğ½ş½¼×ˇK

• Á³Ðć³½š=ð¼¹½ğý˚Þˇ=×¹ğ½ş½¼×ˇ=×¹ÐÞ=½ˇ=
½−×−¦š½¸³š½š=³½−=Š˝³ð−=½¹−¾−Š−³˝ˇ²=
×¹ğ½−½Ć×ğÞK=Ë¼¹½ğý˚Þˇ=×¹ğ½ş½¼×ˇ=
×Ð¦ˇÞşÞ=Þˇ=×¹−ðˇÝ˚³−¼Þ=šý×Ý−ð˚²K

• ⁄½ˇÞ=½−×−¦š½š˝½š=×−ÝÝ˙=¾ĆÝÝˇ=
×¹ğ½−½Ć×ğÞ=ýšł˙Ý−¼=×˙₣−¼²I=š˙Þ=ŠšÞ=
½¹−¾−Š−½ž¦š˝=½−=×¹ğ½ş½¼×−I=ýšÐć³½š=½−=
×Ý¸¦−²=½ğÞ=½−×−¦š½žý˚ÞğÞ=×¹ğ½−½Ć×ğÞK
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3

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΑΧΝΟΤΕΡΟ Ή ΣΚΟΥΡΟΤΕΡΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
fl¹₣Ðð˙=š˝ÞˇÐ=šÞš¹ł−×−Ðžý˚Þž=ž=¹Ć¦ýÐ³ž=ˇ¼½şýˇ½ž²=¾ğ½šÐÞş½ž½ˇ²K=Â=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=ˇ¼½¸=¹¼¦ý˝ŽšÐ=ˇ¼½şýˇ½ˇ=
½žÞ=šÐðşÞˇ=½−¼=ˇÞ½Ðł¹˙¾−¼=ˇÞ˙Ý−łˇ=ýš=½−=×¹ğ½ş½¼×−=×−¼=ˇÞ½Ðł¹˙¾š½šK=„˙Þ=š×Ð¦¼ýš˝½š=Þˇ=š×ÐÝ˚þš½š=
ýşÞ−Ð=³ˇ²=½−=š×˝×šŠ−=¾ğ½šÐÞş½ž½ˇ²I=ˇð−Ý−¼¦¸³½š=½ˇ=×ˇ¹ˇð˙½ğ=Ł¸ýˇ½ˇK=E„×ÐÝ˚þ½š=ýš½ˇþĆ=ŠĆ−=½Ć×ğÞ=
×¹ğ½−½Ć×ğÞ=ðˇÐ=×˚Þ½š=š×Ð×˚ŠğÞ=¾ğ½šÐÞş½ž½ˇ²=łÐˇ=ð˙¦š=½Ć×−=×¹ğ½−½Ć×−¼KF=Ú−=š×˝×šŠ−=¾ğ½šÐÞş½ž½ˇ²=
×−¼=₣¹ž³Ðý−×−Ðš˝½ˇÐ=³½ž=¹Ć¦ýÐ³ž=ˇ¼½şýˇ½ž²=¾ğ½šÐÞş½ž½ˇ²=ý×−¹š˝=š×˝³ž²=Þˇ=ˇÝÝˇ₣¦š˝K=E="ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΣ 
ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ" (σελ.86)F

ÚĆ×−Ð=×¹ğ½−½Ć×−¼
flÛÚÌÍflÚÂ=E F KKKKKÂ=¹Ć¦ýÐ³ž=ˇ¼½şýˇ½ž²=¾ğ½šÐÞş½ž½ˇ²=š˝ÞˇÐ=šÞš¹ł−×−Ðžý˚Þž=ðˇÐ=ž=¾ğ½šÐÞş½ž½ˇ=¹¼¦ý˝Žš½ˇÐ=

ˇ¼½şýˇ½ˇ=ˇÞ˙Ý−łˇ=ýš=½−=×¹ğ½ş½¼×−=×−¼=¦ˇ=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾š˝K=Â=¾ğ½šÐÞş½ž½ˇ=ýšÐćÞš½ˇÐ=łÐˇ=
˚ł₣¹ğýš²=×š¹Ð−₣˚²=ðˇÐ=³ðÐ˚²=¾şÞ½−¼K

Ë„ÁÍ„ÎÌ=E F KKKKKKKÂ=¾ğ½šÐÞş½ž½ˇ=ˇ¼þ˙Þš½ˇÐ=łÐˇ=½Ð²=˙½−Þš²=×š¹Ð−₣˚²=ðˇÐ=ýšÐćÞš½ˇÐ=łÐˇ=½ˇ=³ð−¼¹ş₣¹ğýˇ=¾şÞ½ˇ=
łÐˇ=Þˇ=ð˙ÞšÐ=½−=ðš˝ýšÞ−=š¼ˇÞ˙łÞğ³½−K

Ù˜ÚÌ·ÔflÙÁfl=E F KKKKKÌÐ=ˇ×−₣¹ć³šÐ²=½ž²=¾ğ½−ł¹ˇ¾˝ˇ²=ˇÞˇ×ˇ¹˙ł−Þ½ˇÐ=ýš=ýšłˇÝĆ½š¹ž=ŠÐˇĆłšÐˇK

1 ÓÐ˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=xflÛÚÌÍflÚÂLË„ÁÍ„ÎÌL
Ù˜ÚÌ·ÔflÙÁflz=E L L F=łÐˇ=Þˇ=
š×ÐÝ˚þš½š=½−Þ=½Ć×−=×¹ğ½−½Ć×−¼K=

·Ðˇ=Þˇ=¹¼¦ý˝³š½š=
₣šÐ¹−ð˝Þž½ˇ=½žÞ=
¾ğ½šÐÞş½ž½ˇ=šÞş²=
×¹ğ½−½Ć×−¼=ýš=ðš˝ýšÞ−I=
×Ð˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=ý˚₣¹Ð=Þˇ=
ˇÞ˙ĞšÐ=ž=˚ÞŠšÐþž=Ë„ÁÍ„ÎÌ=
E FK=·Ðˇ=Þˇ=̌ Þ½Ðł¹˙Ğš½š=
ý˝ˇ=¾ğ½−ł¹ˇ¾˝ˇ=×Ð˚³½š=
ý˚₣¹Ð=Þˇ=ˇÞ˙ĞšÐ=ž=˚ÞŠšÐþž=
Ù˜ÚÌ·ÔflÙÁfl=E FK

2 ÓÐ˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=x¿½−Þ−z=E F=¸=xÒð−Ć¹−z=
E F=łÐˇ=Þˇ=¹¼¦ý˝³š½š=½ž=¾ğ½šÐÞş½ž½ˇK=

·Ðˇ=˚Þˇ=³ð−¼¹ş½š¹−=
ˇÞ½˝ł¹ˇ¾−I=×Ð˚³½š=½−=
×Ý¸ð½¹−=xÒð−Ć¹−z=E FK=
·Ðˇ=˚Þˇ=ˇ₣Þş½š¹−=
ˇÞ½˝ł¹ˇ¾−I=×Ð˚³½š=½−=
×Ý¸ð½¹−=x¿½−Þ−z=E FK
„˙Þ=š˝ÞˇÐ=š×ÐÝšłý˚Þ−=
š×˝×šŠ−=¾ğ½šÐÞş½ž½ˇ²=O=
¸=QI=¦ˇ=ˇÞ˙Ł−¼Þ=−Ð=ŠĆ−=
šÞŠš˝þšÐ²=½ˇ¼½ş₣¹−ÞˇK

ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΔΙΣΚΟ ΧΑΡΤΙΟΥ
ËˇÞ−ÞÐð˙=šð½šÝš˝½ˇÐ=ž=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=ˇ¼½şýˇ½ž²=š×ÐÝ−ł¸²=₣ˇ¹½Ð−Ć==(σελ.42)=Ešð½ş²=š˙Þ=˚₣šÐ=ˇ×šÞš¹ł−×−Ðž¦š˝F=
ðˇÐ=š×−ý˚Þğ²=ş½ˇÞ=½−×−¦š½š˝½ˇÐ=½−=×¹ğ½ş½¼×−=³½−=ð¹Ć³½ˇÝÝ−=ðˇÐ=š×ÐÝ˚łš½ˇÐ=½−=ý˚łš¦−²=×¹ğ½−½Ć×−¼=¸=
ş½ˇÞ=½−=×¹ğ½ş½¼×−=½−×−¦š½š˝½ˇÐ=³½−=opmcI=š×ÐÝ˚łš½ˇÐ=ˇ¼½şýˇ½ˇ=−=Š˝³ð−²=ýš=½−=˝ŠÐ−=ý˚łš¦−²=₣ˇ¹½Ð−Ć=ýš=½−=
×¹ğ½ş½¼×−K=„˙Þ=š×Ð¦¼ýš˝½š=Þˇ=₣¹ž³Ðý−×−Ð¸³š½š=Š˝³ð−=ŠÐˇ¾−¹š½Ððş=ˇ×ş=ˇ¼½şÞ=×−¼=š×ÐÝ˚łš½ˇÐ=ˇ¼½şýˇ½ˇ=
EłÐˇ=×ˇ¹˙ŠšÐłýˇI=š˙Þ=¦˚Ýš½š=Þˇ=ýšłš¦ĆÞš½š=¸=Þˇ=³ýÐð¹ĆÞš½š=½−=ˇÞ½˝ł¹ˇ¾−=¸=Þˇ=₣¹ž³Ðý−×−Ð¸³š½š=½−=Š˝³ð−=
Äóé~ëëFI=×Ð˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=x‚˝³ð−²z=łÐˇ=Þˇ=š×ÐÝ˚þš½š=½−Þ=š×Ð¦¼ýž½ş=Š˝³ð−K

fl¼½şýˇ½ž=šÞˇÝÝˇł¸=Š˝³ðğÞ=E⁄½ˇÞ=¼×˙¹₣−¼Þ=ŠĆ−=¸=×š¹Ð³³ş½š¹−Ð=Š˝³ð−Ð=₣ˇ¹½Ð−ĆF
„˙Þ=ˇŠšÐ˙³šÐ=½−=₣ˇ¹½˝=³½−=Š˝³ð−=ðˇ½˙=½ž=ŠÐ˙¹ðšÐˇ=½ž²=×ˇ¹ˇłğł¸²=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞ=ðˇÐ=¼×˙¹₣šÐ=˙ÝÝ−²=Š˝³ð−²=ýš=½−=˝ŠÐ−=ý˚łš¦−²=
₣ˇ¹½Ð−Ć=ðˇÐ=½−Þ=̋ ŠÐ−=×¹−³ˇÞˇ½−ÝÐ³ýş=½¹−¾−Š−³˝ˇ²=E−¹ÐŽşÞ½Ð−²=̧ =ð˙¦š½−²FI=š×ÐÝ˚łš½ˇÐ=ˇ¼½şýˇ½ˇ=−=˙ÝÝ−²=Š˝³ð−²=ðˇÐ=ž=×ˇ¹ˇłğł¸=
³¼Þš₣˝Žš½ˇÐK=Â=?fl¼½şýˇ½ž=šÞˇÝÝˇł¸=Š˝³ðğÞ?=ý×−¹š˝=Þˇ=ˇ×šÞš¹ł−×−Ðž¦š˝=³½Ð²=¹¼¦ý˝³šÐ²=³¼³½¸ýˇ½−²==(σελ.89)K

AUTO

·Ðˇ=Þˇ=š×Ð³½¹˚Ğš½š=³½žÞ=ˇ¼½şýˇ½ž=
¾ğ½šÐÞş½ž½ˇI=×Ð˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=ý˚₣¹Ð=Þˇ=
ˇÞ˙ĞšÐ=ž=˚ÞŠšÐþž=flÛÚÌÍflÚÂ=E FK

AUTO

AUTO

ËˇÞşÞš²=łÐˇ=½žÞ=½Ðý¸=¾ğ½šÐÞş½ž½ˇ²
N=¥=O Òð−Ć¹ˇ=×¹ğ½ş½¼×ˇ=ş×ğ²=š¾žýš¹˝Šš²
P ËˇÞ−ÞÐð˙=×¹ğ½ş½¼×ˇ
Q=¥=R ÷ł₣¹ğý−=ðš˝ýšÞ−=¸=ðš˝ýšÞ−=ł¹ˇýý˚Þ−=

ýš=ý−ÝĆŁÐ

• Εάν το μέγεθος χαρτιού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε δεν εμφανίζεται, αλλάξτε το χαρτί σε ένα δίσκο στο επιθυμητό 
μέγεθος.  (σελ.37)

• Â=ˇ¼½şýˇ½ž=š×ÐÝ−ł¸=ðÝ˝ýˇðˇ²=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸²==(σελ.44)=ŠšÞ=ÝšÐ½−¼¹łš˝=ş½ˇÞ=š˝ÞˇÐ=š×ÐÝšłý˚Þ−²=−=Š˝³ð−²=Äóé~ëë=¸=˚Þˇ²=
Š˝³ð−²=ýš=šÐŠÐðş=ý˚łš¦−²=₣ˇ¹½Ð−ĆK
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ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ
ÓÐ˚³½š=½ˇ=ˇ¹Ð¦ýž½Ðð˙=×Ý¸ð½¹ˇ=łÐˇ=Þˇ=−¹˝³š½š=½−Þ=ˇ¹Ð¦ýş=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞK

Ì=−¹Ð³ý˚Þ−²=ˇ¹Ð¦ýş²=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞ=šý¾ˇÞ˝Žš½ˇÐ=³½žÞ=
−¦şÞžK=Í×−¹š˝=Þˇ=−¹Ð³½š˝=ý˚łÐ³½−²=ˇ¹Ð¦ýş²=
ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞ=VVVK=Eš¹ł−³½ˇ³Ðˇð¸=ˇ¹₣Ðð¸=¹Ć¦ýÐ³žFK
„˙Þ=š×Ð¦¼ýš˝½š=Þˇ=ð˙Þš½š=˚Þˇ=ˇ×Ýş=ˇÞ½˝ł¹ˇ¾−I=ž=
×ˇ¹ˇłğł¸=š˝ÞˇÐ=Š¼Þˇ½¸=ýš=½žÞ=−¦şÞž=Þˇ=Šš˝₣ÞšÐ=?M?K

ÒžýˇÞ½Ðð¸=³žýš˝ğ³ž=ş½ˇÞ=×ˇ¹˙łš½š=ýšł˙Ý−=
ˇ¹Ð¦ýş=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞ
⁄½ˇÞ=×ˇ¹ˇ₣¦š˝=−=ý˚łÐ³½−²=ˇ¹Ð¦ýş²=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞ=×−¼=
ý×−¹š˝=Þˇ=₣ğ¹˚³šÐ=−=ðšÞ½¹Ððş²=Š˝³ð−²=šþşŠ−¼=E×š¹˝×−¼=
ORM=¾ĆÝÝˇFI=ž=×ˇ¹ˇłğł¸=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞ=¦ˇ=³½ˇýˇ½¸³šÐ=
×¹−³ğ¹ÐÞ˙K=⁄½ˇÞ=³¼ýŁš˝=̌ ¼½şI=̌ ¾ˇÐ¹˚³½š=½ˇ=̌ Þ½˝ł¹ˇ¾ˇ=
ðˇÐ=×Ð˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=x„ÎflÔÏÂz=E F=łÐˇ=Þˇ=³¼Þš₣Ð³½š˝=
ž=×ˇ¹ˇłğł¸K=Â=×ˇ¹ˇłğł¸=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞ=¦ˇ=³½ˇýˇ½¸³šÐ=
š×˝³ž²=ýš½˙=ˇ×ş=×š¹˝×−¼=RMM=ðˇÐ=TRM=¾ĆÝÝˇK=fl¾ˇÐ¹˚³½š=
½ˇ=ˇÞ½˝ł¹ˇ¾ˇ=ðˇÐ=³¼Þš₣˝³½š=½žÞ=×ˇ¹ˇłğł¸=ýš=½−Þ=˝ŠÐ−=
½¹ş×−K

ΣΜΙΚΡΥΝΣΗ/ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ/ZOΥMM
Â=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=‰−¼ý=š×Ð½¹˚×šÐ=½žÞ=š×ÐÝ−ł¸=½ž²=̌ ð¹ÐŁ−Ć²=ðÝ˝ýˇðˇ²=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸²=ˇ×ş=ORB=˚ğ²=QMMB=ýš=Ł¸ýˇ=ˇÞ˙=NBK=
Û×˙¹₣−¼Þ=½¹šÐ²=½¹ş×−Ð=łÐˇ=Þˇ=ýšłš¦ĆÞš½š=ðˇÐ=³ýÐð¹ĆÞš½š=ˇÞ½˝ł¹ˇ¾ˇ=ş×ğ²=š×šþžłš˝½ˇÐ=×ˇ¹ˇð˙½ğK
• ÌÐ=ˇÞˇÝ−ł˝š²=³ý˝ð¹¼Þ³ž²=ðˇÐ=ýšł˚¦¼Þ³ž²=ý×−¹−ĆÞ=Þˇ=š×ÐÝšł−ĆÞ=ˇ¼½şýˇ½ˇK

"ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ"=E×ˇ¹ˇð˙½ğF
• ÌÐ=ˇÞˇÝ−ł˝š²=³ý˝ð¹¼Þ³ž²=ðˇÐ=ýšł˚¦¼Þ³ž²=ý×−¹−ĆÞ=Þˇ=š×ÐÝšł−ĆÞ=₣šÐ¹−ð˝Þž½ˇK

="ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ" (σελ.45)
• flÞšþ˙¹½ž½ž=š×ÐÝ−ł¸=ðˇ½ˇðş¹¼¾ž²=ðˇÐ=−¹ÐŽşÞ½Ðˇ²=ðÝ˝ýˇðˇ²=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸²K

 "ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ (Αντιγραφή XY ZOΥΜ)" 
(σελ.46)

ÌÐ=ðÝ˝ýˇðš²=×−¼=ý×−¹−ĆÞ=Þˇ=š×ÐÝšł−ĆÞ=¦ˇ=ŠÐˇ¾˚¹−¼Þ=ˇÞ˙Ý−łˇ=ýš=½−=ˇÞ=½−=×¹ğ½ş½¼×−=˚₣šÐ=½−×−¦š½ž¦š˝=
³½−=ð¹Ć³½ˇÝÝ−=¸=³½−=opmcK

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ
1 Ú−×−¦š½¸³½š=½−=E½ˇF=×¹ğ½ş½¼×−=EˇF=

³½−Þ=Š˝³ð−=½¹−¾−Š−³˝ˇ²=×¹ğ½−½Ć×ğÞ=
¸=³½−=ð¹Ć³½ˇÝÝ−K

2 „˙Þ=½−=×¹ğ½ş½¼×−=˚₣šÐ=½−×−¦š½ž¦š˝=
³½−=ð¹Ć³½ˇÝÝ−I=š×ÐÝ˚þ½š=½−=ý˚łš¦−²=
×¹ğ½−½Ć×−¼K==(σελ.40)

3 ı¹ž³Ðý−×−Ð¸³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=x‚˝³ð−²z=
łÐˇ=Þˇ=š×ÐÝ˚þš½š=½−=Š˝³ð−=₣ˇ¹½Ð−Ć=ýš=
½−=š×Ð¦¼ýž½ş=ý˚łš¦−²=₣ˇ¹½Ð−ĆK

Ú−=₣ˇ¹ˇð½ž¹Ð³½Ððş=ŠšÞ=¦ˇ=
ÝšÐ½−¼¹ł¸³šÐ=ş½ˇÞ=
₣¹ž³Ðý−×−Ðš˝½š=₣ˇ¹½˝=
ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸²=ýž=×¹ş½¼×−¼=
ýšł˚¦−¼²=¸=ş½ˇÞ=
₣¹ž³Ðý−×−Ðš˝½š=½−Þ=Š˝³ð−=
Äóé~ëëK

„˙Þ=šÐ³˙łš½š=Ý˙¦−²=ˇ¹Ð¦ýşI=×Ð˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=
xflËÛÔ˜ÒÂz=E F=ðˇÐ=šÐ³˙łš½š=½−=³ğ³½ş=ˇ¹Ð¦ýşK

Ú−=ý˚łÐ³½−=×Ý¸¦−²=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞ=ý×−¹š˝=Þˇ=
ˇÝÝ˙þšÐ=³½Ð²=¹¼¦ý˝³šÐ²=³¼³½¸ýˇ½−²K==(σελ.89)

Ú−×−¦š³˝ˇ=×¹ğ½−½Ć×−¼ ‚Ðˇ¦˚³Ðýš²=ðÝ˝ýˇðš²=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸²

Ë¹Ć³½ˇÝÝ− ORB=¥=QMMB

opmc RMB=¥=OMMB

• Â=ˇ¼½şýˇ½ž=š×ÐÝ−ł¸=ðÝ˝ýˇðˇ²=ý×−¹š˝=Þˇ=
₣¹ž³Ðý−×−Ðž¦š˝=ş½ˇÞ=½−=ý˚łš¦−²=×¹ğ½−½Ć×−¼=
š˝ÞˇÐ=^RI=_RI=_RoI=^QI=^QoI=_QI=^PK=Τα μεγέθη 
χαρτιού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
ποικίλλουν ανάλογα με τη χώρα και την περιοχή. 
Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλα μεγέθη.

• fl¾−Ć=½−×−¦š½¸³š½š=½−=×¹ğ½ş½¼×−I=
ŁšŁˇÐğ¦š˝½š=ş½Ð=ðÝš˝³ˇ½š=½−=ðˇ×˙ðÐ=
×¹ğ½−½Ć×ğÞLopmcK=„˙Þ=½−=ˇ¾¸³š½š=ˇÞ−Ð₣½şI=½ˇ=
½ý¸ýˇ½ˇ=×−¼=Ł¹˝³ð−Þ½ˇÐ=šð½ş²=½−¼=×¹ğ½−½Ć×−¼=
¦ˇ=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾−ĆÞ=ýˇĆ¹ˇI=łšł−Þş²=×−¼=×¹−ðˇÝš˝=
¼×š¹Ł−ÝÐð¸=ðˇ½ˇÞ˙Ýğ³ž=ł¹ˇ¾˝½žK=
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3

4 ÓÐ˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=x‰ÌÛÍz=E FK

Â=˚ÞŠšÐþž=flÛÚÌÍK=ËÈÁÍflËfl=
E F=ˇÞ˙ŁšÐ=ðˇÐ=ž=
ðˇ½˙ÝÝžÝž=ðÝ˝ýˇðˇ=łÐˇ=½−=
ý˚łš¦−²=×¹ğ½−½Ć×−¼=ðˇÐ=½−=
ý˚łš¦−²=₣ˇ¹½Ð−Ć=š×ÐÝ˚łš½ˇÐK=
EÂ=˚ÞŠšÐþž=½ž²=š×ÐÝšłý˚Þž²=
ðÝ˝ýˇðˇ²=¦ˇ=ˇÞ˙ĞšÐKF

5 Ì¹˝³½š=½−Þ=ˇ¹Ð¦ýş=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞ=ðˇÐ=
˙ÝÝš²=š×ÐÝ−ł˚²=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸²=ðˇÐ=
ðˇ½ş×ÐÞ=×Ð˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=x„ÎflÔÏÂz=
E FK
Ú−=ˇÞ½˝ł¹ˇ¾−=¦ˇ=×ˇ¹ˇŠ−¦š˝=³½−Þ=ðšÞ½¹Ððş=Š˝³ð−=
šþşŠ−¼K

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ
Úˇ=ˇÞ½˝ł¹ˇ¾ˇ=ý×−¹−ĆÞ=Þˇ=³ýÐð¹¼Þ¦−ĆÞ=˚ğ²=ORB=¸=ýšłš¦¼Þ¦−ĆÞ=˚ğ²=QMMBK=Úˇ=×Ý¸ð½¹ˇ=š×ÐÝ−ł¸²=x‰−¼ýz=
E =F=ý×−¹−ĆÞ=Þˇ=×Ðš³½−ĆÞ=łÐˇ=½žÞ=˙ýš³ž=š×ÐÝ−ł¸=ýÐˇ²=ðÝ˝ýˇðˇ²=ýš½ˇþĆ=−ð½ć=×¹−½−×−¦š½žý˚ÞğÞ=
¹¼¦ý˝³šğÞK=„×Ð×¹ş³¦š½ˇI=½ˇ=×Ý¸ð½¹ˇ=xËÝ˝ýˇðˇ=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸²z=E I= F=ý×−¹−ĆÞ=Þˇ=₣¹ž³Ðý−×−Ðž¦−ĆÞ=łÐˇ=
Þˇ=š×ÐÝš₣¦š˝=ž=ðÝ˝ýˇðˇ=ýš=Ł¸ýˇ=ˇÞ˙=NBK

1 Ú−×−¦š½¸³½š=½−=×¹ğ½ş½¼×−EˇF=³½−Þ=Š˝³ð−=
½¹−¾−Š−³˝ˇ²=×¹ğ½−½Ć×ğÞ=¸=³½−=ð¹Ć³½ˇÝÝ−K=

2 „˙Þ=½−×−¦š½¸³ˇ½š=½−=×¹ğ½ş½¼×−=³½−=ð¹Ć³½ˇÝÝ−=
š×ÐÝ˚þ½š=½−=ý˚łš¦−²=×¹ğ½−½Ć×−¼K==(σελ.40)=

3 ı¹ž³Ðý−×−Ð¸³½š=½ˇ=×Ý¸ð½¹−=š×ÐÝ−ł¸²=
x‰ÌÛÍz=E F=ðˇÐ=½ˇ=×Ý¸ð½¹ˇ=xËÝ˝ýˇðˇ=
ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸²z=E I= F=łÐˇ=Þˇ=š×ÐÝ˚þš½š=
½žÞ=š×Ð¦¼ýž½¸=ðÝ˝ýˇðˇ=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸²K

„×ÐÝ˚ł−Þ½ˇ²=ý˝ˇ=×¹−½−J=
×−¦š½žý˚Þž=ðÝ˝ýˇðˇ

Óˇ½¸³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=
š×ÐÝ−ł¸²=x‰ÌÛÍz=E F=
łÐˇ=Þˇ=ýš½ˇðÐÞž¦š˝½š=
×¹−²=½ˇ=×˙Þğ=³½Ð²=
×¹−ðˇ¦−¹Ð³ý˚Þš²=
ˇÞˇÝ−ł˝š²K=
?^rql?I?ORB?I?RMB?I?TM=
B?I=?UNB?I=?USB?I=
?NNRB?I=?NOOB?I=?NQNB?I=
?OMMB?=~åÇ=?QMMB?K

ÍÐð¹−ýš½¹Ðð¸=¹Ć¦ýÐ³ž=
½ž²=ðÝ˝ýˇðˇ²
Í×−¹š˝=Þˇ=−¹Ð³½š˝=
−×−ÐˇŠ¸×−½š=ðÝ˝ýˇðˇ=
ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸²=ýš½ˇþĆ=ORB=
ðˇÐ=QMMB=ýš=ˇ¼þğýš˝ğ³ž=
ˇÞ˙=NBK=

ÓÐ˚³½š=˚Þˇ=×Ý¸ð½¹−=
š×ÐÝ−ł¸²=x‰−¼ýz=E F=łÐˇ=Þˇ=−¹˝³š½š=½žÞ=ðÝ˝ýˇðˇ=
ðˇ½˙=×¹−³˚łłÐ³žI=ðˇ½ş×ÐÞ=×Ð˚³½š=½ˇ=×Ý¸ð½¹ˇ=xËÝ˝ýˇðˇ=
ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸²z=E =¸= F=łÐˇ=Þˇ=ˇ¼þ¸³š½š=¸=ýšÐć³š½š=
½žÞ=ðÝ˝ýˇðˇK=
·Ðˇ=Þˇ=ˇ¼þ¸³š½š=¸=ýšÐć³š½š=½žÞ=ðÝ˝ýˇðˇ=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸²=ýš=
ýšł˙Ýž=½ˇ₣Ć½ž½ˇI=ð¹ˇ½¸³½š=×ˇ½žý˚Þˇ=ýşÞÐýˇ=½ˇ=
×Ý¸ð½¹ˇ=xËÝ˝ýˇðˇ=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸²z=E =¸= FK
⁄½ˇÞ=š˝ÞˇÐ=×Ðš³ý˚Þ−=̊ Þˇ=×Ý¸ð½¹−=xËÝ˝ýˇðˇ=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸²z=
E =¸= F=ž=˚ÞŠšÐþž=‰ÌÛÍ=¦ˇ=ˇÞ˙ŁšÐ=ðˇÐ=¦ˇ=
šý¾ˇÞ˝Žš½ˇÐ=ž=ðÝ˝ýˇðˇ=Ž−¼ý=³½žÞ=−¦şÞž=łÐˇ=O=
Šš¼½š¹şÝš×½ˇ=×š¹˝×−¼K

4 Ì¹˝³½š=½−Þ=ˇ¹Ð¦ýş=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞ=ðˇÐ=
˙ÝÝš²=š×ÐÝ−ł˚²=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸²=ðˇÐ=ðˇ½ş×ÐÞ=
×Ð˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=x„ÎflÔÏÂz=E FK
Ú−=ˇÞ½˝ł¹ˇ¾−=¦ˇ=×ˇ¹ˇŠ−¦š˝=³½−Þ=ðšÞ½¹Ððş=Š˝³ð−=šþşŠ−¼K

• Όταν η αναλογία είναι μικρότερη από 50%, η 
ένδειξη θα είναι 50% και θα αναβοσβήνει.

• Όταν η αναλογία είναι μεγαλύτερη από 200%, η 
ένδειξη θα είναι 200% και θα αναβοσβήνει.

• „˙Þ=ˇÞˇŁ−³Ł¸ÞšÐ=ž=˚ÞŠšÐþž=xozI=ˇÝÝ˙þ½š=½ž=ðˇ½šĆ¦¼Þ³ž=
½−¼=½−×−¦š½žý˚Þ−¼=×¹ğ½−½Ć×−¼K=

≥ „˙Þ=×ˇ¹˙łš½š=ˇÞ½˝ł¹ˇ¾−=šÞć=ž=˚ÞŠšÐþž=
ÓÔÌÚÌÓÌÊ„ÚÂÍ„ÎÂ=ËÈÁÍflËfl=flÎÚÁ·ÔflÙÂÒ=
ˇÞˇŁ−³Ł¸ÞšÐI=ž=×ˇ¹ˇłşýšÞž=šÐðşÞˇ=ý×−¹š˝=Þˇ=
šð½š˝Þš½ˇÐ=˚þğ=ˇ×ş=½ž=³šÝ˝ŠˇK=

·Ðˇ=Þˇ=ˇð¼¹ć³š½š=½žÞ=š×ÐÝ−ł¸=ˇ¼½şýˇ½ž²=

ðÝ˝ýˇðˇ²=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸²I=×Ð˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=

x‰ÌÛÍz=E F=×˙ÝÐK

fl¾−Ć=½−×−¦š½¸³š½š=½−=×¹ğ½ş½¼×−I=ŁšŁˇÐğ¦š˝½š=ş½Ð=
ðÝš˝³ˇ½š=½−=ðˇ×˙ðÐ=×¹ğ½−½Ć×ğÞLopmcK=„˙Þ=½−=
ˇ¾¸³š½š=ˇÞ−Ð₣½şI=½ˇ=½ý¸ýˇ½ˇ=×−¼=Ł¹˝³ð−Þ½ˇÐ=šð½ş²=
½−¼=×¹ğ½−½Ć×−¼=¦ˇ=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾−ĆÞ=ýˇĆ¹ˇI=łšł−Þş²=
×−¼=×¹−ðˇÝš˝=¼×š¹Ł−ÝÐð¸=ðˇ½ˇÞ˙Ýğ³ž=ł¹ˇ¾˝½žK

• flÞ=ŠšÞ=šý¾ˇÞ˝Žš½ˇÐ=½−=ý˚łš¦−²=₣ˇ¹½Ð−Ć=×−¼=
¦˚Ýš½š=Þˇ=₣¹ž³Ðý−×−Ð¸³š½šI=ˇÝÝ˙þ½š=½−=₣ˇ¹½˝=
šÞş²=Š˝³ð−¼=³½−=š×Ð¦¼ýž½ş=ý˚łš¦−²=ðˇÐI=³½ž=
³¼Þ˚₣šÐˇI=×¹−₣ğ¹¸³½š=³½−=Ł¸ýˇ=QK==(σελ.35)
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ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 
ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ
(Αντιγραφή XY ZOΥΜ)
Ú−=₣ˇ¹ˇð½ž¹Ð³½Ððş=ıÛ=‰ÌÛÍ=³ˇ²=š×Ð½¹˚×šÐ=½žÞ=ˇÞšþ˙¹½ž½ž=ˇÝÝˇł¸=½ž²=−¹ÐŽşÞ½Ðˇ²=ðˇÐ=ðˇ½ˇðş¹¼¾ž²=
ðÝ˝ýˇðˇ²=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸²K
Óˇ¹˙ŠšÐłýˇW=Òý˝ð¹¼Þ³ž=ýşÞ−=ðˇ½˙=½žÞ=−¹ÐŽşÞ½Ðˇ=ŠÐšĆ¦¼Þ³žK

ÌÐ=ðÝ˝ýˇðš²=×−¼=ý×−¹−ĆÞ=Þˇ=š×ÐÝšł₣¦−ĆÞ=¦ˇ=ŠÐˇ¾˚¹−¼Þ=ˇÞ˙Ý−łˇ=ýš=½žÞ=½−×−¦˚½ž³ž=½−¼=×¹ğ½−½Ć×−¼K

1 Ú−×−¦š½¸³½š=½−=×¹ğ½ş½¼×−EˇF=³½−Þ=
Š˝³ð−=½¹−¾−Š−³˝ˇ²=×¹ğ½−½Ć×ğÞ=¸=
³½−=ð¹Ć³½ˇÝÝ−K

2 „˙Þ=½−×−¦š½¸³ˇ½š=½−=×¹ğ½ş½¼×−=³½−=
ð¹Ć³½ˇÝÝ−=š×ÐÝ˚þ½š=½−=ý˚łš¦−²=
×¹ğ½−½Ć×−¼K==(σελ.40)

3 Ë¹ˇ½¸³½š=×ˇ½žý˚Þ−=½−=×Ý¸ð½¹−=
x‰ÌÛÍz=E F=łÐˇ=×š¹Ð³³ş½š¹−=ˇ×ş=R=
Šš¼½š¹şÝš×½ˇ=łÐˇ=Þˇ=−¹˝³š½š=½−=
š×ÐÝšłý˚Þ−=ý˚łš¦−²=₣ˇ¹½Ð−ĆK

Â=˚ÞŠšÐþž=ıÛ=‰ÌÛÍ=E F=
¦ˇ=ˇÞ˙ĞšÐK
Â=½¹˚₣−¼³ˇ=½Ðý¸=łÐˇ=½žÞ=
ðˇ½ˇðş¹¼¾ž=ŠÐšĆ¦¼Þ³ž=
¦ˇ=šý¾ˇÞÐ³½š˝=³½žÞ=
−¦şÞžK

4 ı¹ž³Ðý−×−Ð¸³½š=½ˇ=×Ý¸ð½¹ˇ=xËÝ˝ýˇðˇ=
ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸²z=E I F=łÐˇ=Þˇ=ˇÝÝ˙þš½š=
½žÞ=ðÝ˝ýˇðˇ=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸²=³½žÞ=
ðˇ½ˇðş¹¼¾ž=ðˇ½šĆ¦¼Þ³žK

Óˇ½¸³½š=½ˇ=×Ý¸ð½¹ˇ=
xËÝ˝ýˇðˇ=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸²z=
E I F=łÐˇ=Þˇ=
¹¼¦ý˝³š½š=½žÞ=ðÝ˝ýˇðˇ=ýš=
×¹−³ˇ¼þ¸³šÐ²=½−¼=NBK
Â=ðÝ˝ýˇðˇ=šý¾ˇÞ˝Žš½ˇÐ=
³½žÞ=−¦şÞžK

5 ÓÐ˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=x„ÎflÔÏÂz=E FK

Â=š×ÐÝšłý˚Þž=ðÝ˝ýˇðˇ=łÐˇ=
½žÞ=ðˇ½ˇðş¹¼¾ž=
ŠÐšĆ¦¼Þ³ž=¦ˇ=
ðˇ½ˇ₣ğ¹ž¦š˝K
Â=˚ÞŠšÐþž=ıÛ=‰ÌÛÍ=E F=
¦ˇ=ˇÞ˙ĞšÐK
Â=½¹˚₣−¼³ˇ=½Ðý¸=łÐˇ=½žÞ=
ðˇ½ˇðş¹¼¾ž=ŠÐšĆ¦¼Þ³ž=
¦ˇ=šý¾ˇÞÐ³½š˝=³½žÞ=
−¦şÞžK

Ó¹ğ½ş½¼×− flÞ½˝ł¹ˇ¾−

• Αυτή η λειτουργία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με τις λειτουργίες αντιγραφής δελτίου ταυτότητας  (σελ.61), 2 
ΣΕ 1 και 4 ΣΕ 1  (σελ.57).

• ·Ðˇ=Þˇ=₣¹ž³Ðý−×−Ð¸³š½š=½−=₣ˇ¹ˇð½ž¹Ð³½Ððş=ıÛ=‰ÌÛÍ=ýš=½ž=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=flÎÚÁ·ÔflÙÂ=‚ÁÓÈÂÒ=Ò„ÈÁ‚flÒI=−¹˝³½š=×¹ć½ˇ=
½ž=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=flÎÚÁ·ÔflÙÂ=‚ÁÓÈÂÒ=Ò„ÈÁ‚flÒ=ðˇÐ=ðˇ½ş×ÐÞ=½ž=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=ıÛ=‰ÌÛÍK

• Ú−=₣ˇ¹ˇð½ž¹Ð³½Ððş=ıÛ=‰ÌÛÍ=ŠšÞ=ý×−¹š˝=Þˇ=₣¹ž³Ðý−×−Ðž¦š˝=³š=³¼ÞŠ¼ˇ³ýş=ýš=½ž=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=flÛÚÌÍK=ËÈÁÍflËflK

Ú−×−¦š³˝ˇ=×¹ğ½−½Ć×−¼ ‚Ðˇ¦˚³Ðýš²=ðÝ˝ýˇðš²=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸²

Ë¹Ć³½ˇÝÝ− ORB=¥=QMMB

opmc RMB=¥=OMMB

fl¾−Ć=½−×−¦š½¸³š½š=½−=×¹ğ½ş½¼×−I=
ŁšŁˇÐğ¦š˝½š=ş½Ð=ðÝš˝³ˇ½š=½−=ðˇ×˙ðÐ=
×¹ğ½−½Ć×ğÞLopmcK=„˙Þ=½−=̌ ¾¸³š½š=̌ Þ−Ð₣½şI=½ˇ=
½ý¸ýˇ½ˇ=×−¼=Ł¹˝³ð−Þ½ˇÐ=šð½ş²=½−¼=
×¹ğ½−½Ć×−¼=¦ˇ=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾−ĆÞ=ýˇĆ¹ˇI=łšł−Þş²=
×−¼=×¹−ðˇÝš˝=¼×š¹Ł−ÝÐð¸=ðˇ½ˇÞ˙Ýğ³ž=
ł¹ˇ¾˝½žK



47

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ

3

6 ı¹ž³Ðý−×−Ð¸³½š=½ˇ=×Ý¸ð½¹ˇ=xËÝ˝ýˇðˇ=
ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸²z=E I F=łÐˇ=Þˇ=ˇÝÝ˙þš½š=
½žÞ=ðÝ˝ýˇðˇ=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸²=³½žÞ=
−¹ÐŽşÞ½Ðˇ=ðˇ½šĆ¦¼Þ³žK
Óˇ½¸³½š=½ˇ=×Ý¸ð½¹ˇ=xËÝ˝ýˇðˇ=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸²z=
E I F=łÐˇ=Þˇ=¹¼¦ý˝³š½š=½žÞ=ðÝ˝ýˇðˇ=ýš=
×¹−³ˇ¼þ¸³šÐ²=½−¼=NBK
Ο δείκτης εμφανίζεται στην οθόνη του λόγου.

7 ÓÐ˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=x÷ÞŠšÐþž=ðÝ˝ýˇðˇ²=
ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸²z=E FK
Â=š×ÐÝšłý˚Þž=ðÝ˝ýˇðˇ=łÐˇ=½žÞ=−¹ÐŽşÞ½Ðˇ=ŠÐšĆ¦¼Þ³ž=
¦ˇ=ðˇ½ˇ₣ğ¹ž¦š˝=ðˇÐ=ž=−¦şÞž=¦ˇ=ˇÝÝ˙þšÐ=³½žÞ=
×¹−Ł−Ý¸=½−¼=ˇ¹Ð¦ý−Ć=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞK

8 Ì¹˝³½š=½−Þ=ˇ¹Ð¦ýş=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞ=ðˇÐ=
˙ÝÝš²=š×ÐÝ−ł˚²=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸²=ðˇÐ=
ðˇ½ş×ÐÞ=×Ð˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=x„ÎflÔÏÂz=
E FK
Ú−=ˇÞ½˝ł¹ˇ¾−=¦ˇ=×ˇ¹ˇŠ−¦š˝=³½−Þ=ðšÞ½¹Ððş=Š˝³ð−=
šþşŠ−¼K

• Για να επιβεβαιώσετε τις αναλογίες αντιγραφής, 
πατήστε το πλήκτρο [ËÝ˝ýˇðˇ=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸²] 
πλήκτρα ( I= ) και οι επιλεγμένες κάθετες 
σχέσεις θα εμφανιστεί, πατήστε το πλήκτρο 
[ΕΝΑΡΞΗ] ( ), μετά την επιβεβαίωση. Πατήστε 
τα πλήκτρα [ËÝ˝ýˇðˇ=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸²] ( I= ) 
και πάλι, και θα εμφανίζονται οι επιλεγμένες 
οριζόντιες αναλογίες, πατήστε το πλήκτρο 
[ΕΝΑΡΞΗ] ( ), μετά την επιβεβαίωση.

• flÞ=×¹˚×šÐ=Þˇ=ˇÝÝ˙þš½š=½Ð²=ðÝ˝ýˇðš²I=×ˇ½¸³½š=
½ˇ=×Ý¸ð½¹ˇ=xËÝ˝ýˇðˇ=̌ Þ½Ðł¹ˇ¾¸²z=E I F=
łÐˇ=Þˇ=š×ˇÞˇ¾˚¹š½š=½Ð²=ðÝ˝ýˇðš²I=þšðÐÞćÞ½ˇ²=
ˇ×ş=½žÞ=ðˇ½ˇðş¹¼¾ž=ðÝ˝ýˇðˇK=EŁ¸ýˇ=QF

• ·Ðˇ=Þˇ=ˇð¼¹ć³š½š=½žÞ=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸=uv=‰ÌÛÍI=
×ˇ½¸³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=x‰ÌÛÍz=E FK=
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ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ 
(Μοντέλο που διαθέτει τη λειτουργία εκτύπωσης αντιγράφου διπλής όψης μόνο ως 
τυπική λειτουργία .)
‚Ć−=×¹ğ½ş½¼×ˇ=×−¼=̊ ₣−¼Þ=½−×−¦š½ž¦š˝=³½−=ð¹Ć³½ˇÝÝ−=ý×−¹−ĆÞ=Þˇ=̌ Þ½Ðł¹ˇ¾−ĆÞ=³š=ð˙¦š=ýÐˇ=×Ýš¼¹˙=šÞş²=
ý−Þ−Ć=¾ĆÝÝ−¼=₣ˇ¹½Ð−ĆK=„×Ð×Ý˚−ÞI=ý×−¹š˝=Þˇ=₣¹ž³Ðý−×−Ðž¦š˝=˚Þˇ=opmc=łÐˇ=Þˇ=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾−ĆÞ=ŠĆ−=
×¹ğ½ş½¼×ˇ=³š=˚Þˇ=¾ĆÝÝ−=₣ˇ¹½Ð−Ć=¸=˚Þˇ=×¹ğ½ş½¼×−=ŠÐ×Ý¸²=şĞž²=³š=ŠĆ−=¾ĆÝÝˇ=₣ˇ¹½Ð−Ć=¸=˚Þˇ=×¹ğ½ş½¼×−=
ŠÐ×Ý¸²=şĞž²=³š=ð˙¦š=ýÐˇ=×Ýš¼¹˙=šÞş²=ý−Þ−Ć=¾ĆÝÝ−¼=₣ˇ¹½Ð−ĆK=

Ó¹ğ½ş½¼×ç==ıˇ¹½˝=
=ıˇ¹½˝=×−¼=ý×−¹š˝=Þˇ=

₣¹ž³Ðý−×−Ðž¦š˝

=Ë¹Ć³½ˇÝÝç

Ó¹ğ½ş½¼×−=ý−Þ¸²=şĞž²===‚Ć−=şĞšÐ²

^Ro=˚ğ²=^P
≥ Ì=Š˝³ð−²=Äóé~ëë=ŠšÞ=š˝ÞˇÐ=

Š¼Þˇ½ş=Þˇ=₣¹ž³Ðý−×−Ðž¦š˝K

opmc

=Ó¹ğ½ş½¼×−=ý−Þ¸²=şĞž²=
=‚Ć−=şĞšÐ²

Ó¹ğ½ş½¼×−=ŠÐ×Ý¸²=şĞž²=
=Í˝ˇ=şĞž

Ó¹ğ½ş½¼×−=ŠÐ×Ý¸²=şĞž²=
=‚Ć−=şĞšÐ²

^RoI=_RI=_RoI=^QI=^QoI=_QI=^P=
≥ ‚šÞ=š˝ÞˇÐ=Š¼Þˇ½¸=ž=₣¹¸³ž=

šÐŠÐð−Ć=₣ˇ¹½Ð−ĆK
≥ Ì=Š˝³ð−²=Äóé~ëë=ý×−¹š˝=Þˇ=
₣¹ž³Ðý−×−Ðž¦š˝=ýşÞ−=ðˇ½˙=½ž=
ŠžýÐ−¼¹ł˝ˇ=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞ=
ý−Þ¸²=şĞž²=ˇ×ş=×¹ğ½ş½¼×ˇ=
ŠÐ×Ý¸²=şĞž²K

• Úˇ=ýšł˚¦ž=₣ˇ¹½Ð−Ć=×−¼=ý×−¹−ĆÞ=Þˇ=¾−¹½ğ¦−ĆÞ=×−Ðð˝ÝÝ−¼Þ=ˇÞ˙Ý−łˇ=ýš=½ž=₣ć¹ˇ=ðˇÐ=½žÞ=×š¹Ð−₣¸K
• ·Ðˇ=Þˇ=₣¹ž³Ðý−×−Ð¸³š½š=₣ˇ¹½˝=³½−=Š˝³ð−=Äóé~ëëI=ŠžýÐ−¼¹ł¸³½š=̊ Þˇ=̌ Þ½˝ł¹ˇ¾−=ŠÐ×Ý¸²=şĞž²=ş×ğ²=×š¹Ðł¹˙¾š½ˇÐ=³½žÞ=

šÞş½ž½ˇ=="ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΔΙΣΚΟ BYPASS (ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ AR-7024)" (σελ.51)K
• ⁄½ˇÞ=×¹ˇłýˇ½−×−Ðš˝½š=ˇ¼½şýˇ½ž=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸=ŠÐ×Ý¸²=şĞž²=šÞş²=×¹ğ½−½Ć×−¼=ý−Þ¸²=şĞž²=¸=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸=ý−Þ¸²=şĞž²=

šÞş²=×¹ğ½−½Ć×−¼=ŠÐ×Ý¸²=şĞž²I=ž=šÐðşÞˇ=³½žÞ=×˝³ğ=×Ýš¼¹˙=ý×−¹š˝=Þˇ=×š¹Ð³½¹ˇ¾š˝=ðˇ½˙=NUM=ý−˝¹š²=×¹−ðšÐý˚Þ−¼=Þˇ=
ˇÞ½Ð³½¹ˇ¾š˝=½−=š×˙Þğ=ýš=½−=ð˙½ğ=ý˚¹−²=E×š¹Ð³½¹−¾¸=šÐðşÞˇ²=³š=ŠÐ×Ý¸=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸FK=·Ðˇ=Þˇ=×š¹Ð³½¹˚Ğš½š=½žÞ=šÐðşÞˇ=
ðˇ½˙=NUM=ý−˝¹š²I=šÞš¹ł−×−Ð¸³½š=½ž=¹Ć¦ýÐ³ž=ş×ğ²=×š¹Ðł¹˙¾š½ˇÐ=³½žÞ=šÞş½ž½ˇ=="ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΕ ΔΙΠΛΗ 
ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ" (σελ.50)=¸=³½Ð²=¹¼¦ý˝³šÐ²=³¼³½¸ýˇ½−²==(σελ.88)=ðˇÐI=³½ž=³¼Þ˚₣šÐˇI=ˇð−Ý−¼¦¸³½š=½ˇ=×ˇ¹ˇð˙½ğ=Ł¸ýˇ½ˇK=
Ò¼łðšð¹Ðý˚ÞˇI=ş½ˇÞ=˚Þˇ=×¹ğ½ş½¼×−=ý−Þ¸²=şĞž²=ýš=ðˇ½ˇðş¹¼¾−=×¹−³ˇÞˇ½−ÝÐ³ýş=E×−¹½¹ˇ˝½−¼F=½−×−¦š½š˝½ˇÐ=³š=
−¹ÐŽşÞ½Ð−=×¹−³ˇÞˇ½−ÝÐ³ýş=Eýšł˚¦−¼²=_Q=¸=^PF=łÐˇ=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸=ŠÐ×Ý¸²=şĞž²I=½−=š×˙Þğ=ðˇÐ=ð˙½ğ=ý˚¹−²=½ğÞ=šÐðşÞğÞ=
³½žÞ=šý×¹ş²=ðˇÐ=×˝³ğ=×Ýš¼¹˙=½−¼=₣ˇ¹½Ð−Ć=¦ˇ=ˇÞ½Ð³½¹ˇ¾−ĆÞ=ðˇÐ=˚½³Ð=ˇ¼½¸=ž=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=ý×−¹š˝=Þˇ=₣¹ž³Ðý−×−Ðž¦š˝=
łÐˇ=½ž=³ğ³½¸=½−×−¦˚½ž³ž=½−¼=š×˙Þğ=ðˇÐ=½−¼=ð˙½ğ=ý˚¹−¼²=½ğÞ=šÐðşÞğÞK

• Όταν ένα έγγραφο σε λεπτό χαρτί τοποθετείται στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων, μπιπ θα ακουστεί και αντιγραφή διπλής 
όψης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

1
2

1

2

Ó¹ğ½ş½¼×−=_Q=¸=^P=ýš=
×¹−³ˇÞˇ½−ÝÐ³ýş=×−¹½¹ˇ˝½−¼

Ó¹−³ˇÞˇ½−ÝÐ³ýş²=½−¼=
½−×−¦š½žý˚Þ−¼=
×¹ğ½−½Ć×−¼

ËˇÞ−ÞÐð¸=ˇ¼½şýˇ½ž=
ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸=ŠÐ×Ý¸²=şĞž²

„˙Þ=−=×¹−³ˇÞˇ½−ÝÐ³ýş²=
½ž²=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸²=ŠÐ×Ý¸²=
şĞž²=ˇÝÝ˙þšÐ

Ú−=š×˙Þğ=ðˇÐ=½−=ð˙½ğ=ý˚¹−²=
½ğÞ=šÐðşÞğÞ=³½žÞ=šý×¹ş²=ðˇÐ=
×˝³ğ=×Ýš¼¹˙=ˇÞ½Ð³½¹˚¾−Þ½ˇÐK

Ú−=š×˙Þğ=ðˇÐ=½−=ð˙½ğ=ý˚¹−²=
½ğÞ=šÐðşÞğÞ=³½žÞ=šý×¹ş²=ðˇÐ=
×˝³ğ=×Ýš¼¹˙=š˝ÞˇÐ=½ˇ=˝ŠÐˇK
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3

ı¹¸³ž=½−¼=ð¹¼³½˙ÝÝ−¼

1 Ú−×−¦š½¸³½š=½−=×¹ğ½ş½¼×−=×−¼=¦˚Ýš½š=
Þˇ=ˇÞ½Ðł¹˙Ğš½š=³½žÞ=šý×¹ş²=×Ýš¼¹˙=
½−¼=₣ˇ¹½Ð−Ć=×˙Þğ=³½−=ð¹Ć³½ˇÝÝ−=ðˇÐ=
ðÝš˝³½š=½−=ðˇ×˙ðÐ=×¹ğ½−½Ć×ğÞK=

2 „×ÐÝ˚þ½š=½−=ý˚łš¦−²=×¹ğ½−½Ć×−¼K==
(σελ.40)

3 ÓÐ˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=xÓÔ˜ÚÌÚÛÓÌ=
ÓÔÌÒ=flÎÚÁ·ÔflÙÂz=ðˇÐ=( ) =
ŁšŁˇÐğ¦š˝½š=ş½Ð=ž=˚ÞŠšÐþž=E F==
š˝ÞˇÐ=ˇÞˇýý˚ÞžK

4 Ëˇ¦−¹˝³½š=½−=×Ý¸¦−²=½ğÞ=̌ Þ½Ðł¹˙¾ğÞ=ðˇÐ=
½Ð²=˙ÝÝš²=¹¼¦ý˝³šÐ²=ðˇÐI=³½ž=³¼Þ˚₣šÐˇI=
×Ð˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=x„ÎflÔÏÂz=E FK=
Â=˚ÞŠšÐþž=šÐŠ−×−˝ž³ž²=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=E F=

ˇÞˇŁ−³Ł¸ÞšÐ=ðˇÐ=½−=×¹ğ½ş½¼×−=³ˇ¹ćÞš½ˇÐ=³½ž=

ýÞ¸ýžK

5 ⁄½ˇÞ=ˇÞ˙ĞšÐ=ž=˚ÞŠšÐþž=šðð˝Þž³ž²I=
ˇ¾ˇÐ¹˚³½š=½−=×¹ć½−=×¹ğ½ş½¼×−=ðˇÐ=
½−×−¦š½¸³½š=½−=×¹ğ½ş½¼×−=×−¼=
¦˚Ýš½š=Þˇ=ˇÞ½Ðł¹˙Ğš½š=³½žÞ=×˝³ğ=
×Ýš¼¹˙=½−¼=₣ˇ¹½Ð−Ć=×˙Þğ=³½−=
ð¹Ć³½ˇÝÝ−K=ËÝš˝³½š=½−=ðˇ×˙ðÐ=
×¹ğ½−½Ć×ğÞK

Ú−×−¦š½¸³½š=½−=ŠšĆ½š¹−=
×¹ğ½ş½¼×−=ýš=½−Þ=˝ŠÐ−=
×¹−³ˇÞˇ½−ÝÐ³ýş=ş×ğ²=ðˇÐ=
½−=×¹ć½−K

6 ÓÐ˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=x„ÎflÔÏÂz=E FK

Ú−=ˇÞ½˝ł¹ˇ¾−=¦ˇ=šþ˚Ý¦šÐ=ˇ×ş=½−Þ=ðšÞ½¹Ððş=Š˝³ð−=
šþşŠ−¼K

ı¹¸³ž=½−¼=opmc

1 Ú−×−¦š½¸³½š=½ˇ=×¹ğ½ş½¼×ˇ=³½−=
opmcK==(σελ.41)
„˙Þ=½−×−¦š½¸³š½š=ý−Þş=×Ý¸¦−²=×¹ğ½−½Ć×ğÞ=łÐˇ=
ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸=ý−Þ¸²=¸=ŠÐ×Ý¸²=şĞž²I=ž=½šÝš¼½ˇ˝ˇ=
³šÝ˝Šˇ=¦ˇ=š˝ÞˇÐ=ý−Þ¸²=şĞž²K

2 ÓÐ˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=xÓÔ˜ÚÌÚÛÓÌ=
ÓÔÌÒ=flÎÚÁ·ÔflÙÂz=ðˇÐ=E F=
š×ÐÝ˚þ½š=½ž=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸²=
ŠÐ×Ý¸²=şĞž²=×−¼=¦˚Ýš½š=Þˇ=
₣¹ž³Ðý−×−Ð¸³š½šK

≥ flÞ½˝ł¹ˇ¾ˇ=ŠÐ×Ý¸²=şĞž²=
ˇ×ş=×¹ğ½ş½¼×ˇ=ý−Þ¸²=
şĞž²=

≥ flÞ½˝ł¹ˇ¾ˇ=ŠÐ×Ý¸²=şĞž²=
ˇ×ş=×¹ğ½ş½¼×ˇ=ŠÐ×Ý¸²=
şĞž²=

≥ flÞ½˝ł¹ˇ¾ˇ=ý−Þ¸²=şĞž²=
ˇ×ş=×¹ğ½ş½¼×ˇ=ŠÐ×Ý¸²=
şĞž²=

3 Ëˇ¦−¹˝³½š=½−=×Ý¸¦−²=½ğÞ=̌ Þ½Ðł¹˙¾ğÞ=
ðˇÐ=½Ð²=˙ÝÝš²=¹¼¦ý˝³šÐ²=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸²=
ðˇÐ=×Ð˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=x„ÎflÔÏÂz=E FK
Ú−=ˇÞ½˝ł¹ˇ¾−=¦ˇ=šþ˚Ý¦šÐ=ˇ×ş=½−Þ=ðšÞ½¹Ððş=Š˝³ð−=
šþşŠ−¼K

fl¾−Ć=½−×−¦š½¸³š½š=½−=×¹ğ½ş½¼×−I=ŁšŁˇÐğ¦š˝½š=ş½Ð=
ðÝš˝³ˇ½š=½−=ðˇ×˙ðÐ=×¹ğ½−½Ć×ğÞLopmcK=„˙Þ=½−=
ˇ¾¸³š½š=ˇÞ−Ð₣½şI=½ˇ=½ý¸ýˇ½ˇ=×−¼=Ł¹˝³ð−Þ½ˇÐ=šð½ş²=
½−¼=×¹ğ½−½Ć×−¼=¦ˇ=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾−ĆÞ=ýˇĆ¹ˇI=łšł−Þş²=
×−¼=×¹−ðˇÝš˝=¼×š¹Ł−ÝÐð¸=ðˇ½ˇÞ˙Ýğ³ž=ł¹ˇ¾˝½žK

• „˙Þ=₣¹šÐ˙Žš½ˇÐ=Þˇ=ˇ×ˇÝš˝Ğš½š=½ˇ=ŠšŠ−ý˚Þˇ=
×−¼=³ˇ¹ć¦žðˇÞ=³½ž=ýÞ¸ýžI=×Ð˚³½š=½−=
×Ý¸ð½¹−=xflËÛÔ˜ÒÂz=E FK

• „˙Þ=š×Ð¦¼ýš˝½š=Þˇ=̌ ð¼¹ć³š½š=½žÞ=̌ Þ½Ðł¹ˇ¾¸=
ŠÐ×Ý¸²=şĞž²=ðˇÐ=ˇ×Ýć²=Þˇ=ŠžýÐ−¼¹ł¸³š½š=
˚Þˇ=ˇÞ½˝ł¹ˇ¾−=½−¼=×¹ć½−¼=×¹ğ½−½Ć×−¼I=
×Ð˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=xob^aJbkaz=E FK

1 2

Ú−=×¹ć½−=×¹ğ½ş½¼×− Ú−=ŠšĆ½š¹−=×¹ğ½ş½¼×−

Όταν έχει επιλεγεί η μηχανή δύο αντίγραφα 
διπλής όψης από δύο όψεων λειτουργία 
πρωτότυπα ή μονόπλευρη αντίγραφα από 
δύο όψεων λειτουργία πρωτότυπα, 5-1/2" x 8-
1/2" μέγεθος πρωτότυπο δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί. (Αυτό είναι επειδή ένα 5-1/2" 
x 8-1/2" πρωτότυπο δεν μπορεί να 
αντιστραφεί.)

·Ðˇ=Þˇ=ˇð¼¹ć³š½š=½žÞ=ˇ¼½şýˇ½ž=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸=
ŠÐ×Ý¸²=şĞž²I=×Ð˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=xflËÛÔ˜ÒÂ=
ÌÈ˜Îz=E FK
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΕ ΔΙΠΛΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ
fl¼½¸=ž=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=₣¹ž³Ðý−×−Ðš˝½ˇÐ=łÐˇ=½žÞ=ˇÞ½Ð³½¹−¾¸=½−¼=š×˙Þğ=ðˇÐ=ð˙½ğ=ý˚¹−¼²=½ž²=šÐðşÞˇ²=³½žÞ=
šý×¹ş²=×Ýš¼¹˙=½−¼=₣ˇ¹½Ð−Ć=ðˇ½˙=½žÞ=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸=ŠÐ×Ý¸²=şĞž²K

1 Ë¹ˇ½¸³½š=×ˇ½žý˚Þ−=½−=×Ý¸ð½¹−=
xÓÔ˜ÚÌÚÛÓÌ=ÓÔÌÒ=flÎÚÁ·ÔflÙÂz==
( )=˚ğ²=ş½−¼=ˇÞˇŁ−³Ł¸³šÐ=
˚ÞŠšÐþž=E FK

Ì=½¹˚₣ğÞ=ðğŠÐðş²=½ž²=
¹Ć¦ýÐ³ž²=ˇÞˇŁ−³Ł¸ÞšÐ=
³½−=×¹ć½−=Ğž¾˝−=½ž²=
˚ÞŠšÐþž²=½−¼=×Ý¸¦−¼²=
ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞK

2 ÓÐ˚³½š=̊ Þˇ=̌ ¹Ð¦ýž½Ððş=×Ý¸ð½¹−=łÐˇ=Þˇ=
šÐ³ˇł˙łš½š=½−Þ=ðğŠÐðş=¹Ć¦ýÐ³ž²K

·Ðˇ=Þˇ=šÞš¹ł−×−Ð¸³š½š=½ž=
¹Ć¦ýÐ³žI=×Ð˚³½š=½−=
×Ý¸ð½¹−=xNzK=·Ðˇ=Þˇ=
ˇ×šÞš¹ł−×−Ð¸³š½š=½ž=
¹Ć¦ýÐ³žI=×Ð˚³½š=½−=
×Ý¸ð½¹−=xMzK=Â=
×¹−š×ÐÝšłý˚Þž=
š¹ł−³½ˇ³Ðˇð¸=¹Ć¦ýÐ³ž=
š˝ÞˇÐ=?M?K
Ì=ˇ¹Ð¦ýş²=×−¼=šÐ³ˇł˙łˇ½š=
šý¾ˇÞ˝Žš½ˇÐ=³½−=×¹ć½−=
Ğž¾˝−=½ž²=˚ÞŠšÐþž²=½−¼=
×Ý¸¦−¼²=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞK

3 ÓÐ˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=x„ÎflÔÏÂz=E FK

Ì=š×ÐÝšłý˚Þ−²=ðğŠÐðş²=
¹Ć¦ýÐ³ž²=³½ˇýˇ½˙=Þˇ=
ˇÞˇŁ−³Ł¸ÞšÐ=ðˇÐ=ˇÞ˙ŁšÐ=
³½ˇ¦š¹˙K
fl¼½¸=ž=šÞ˚¹łšÐˇ=
−Ý−ðÝž¹ćÞšÐ=½ž=¹Ć¦ýÐ³žK

4 ÓÐ˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=xÓÔ˜ÚÌÚÛÓÌ=
ÓÔÌÒ=flÎÚÁ·ÔflÙÂz=( )=łÐˇ=Þˇ=
ðÝš˝³š½š=½ž=¹Ć¦ýÐ³žK

Â=−¦şÞž=š×Ð³½¹˚¾šÐ=³½žÞ=
ðˇÞ−ÞÐð¸=˚ÞŠšÐþž=½−¼=
×Ý¸¦−¼²=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞK

Â=?Óš¹Ð³½¹−¾¸=šÐðşÞˇ²=³š=ŠÐ×Ý¸=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸?=
ý×−¹š˝=š×˝³ž²=Þˇ=šÞš¹ł−×−Ðž¦š˝=¸=Þˇ=
ˇ×šÞš¹ł−×−Ðž¦š˝=³½Ð²=¹¼¦ý˝³šÐ²=³¼³½¸ýˇ½−²K==
(σελ.89)
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3

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ 
ΤΟ ΔΙΣΚΟ BYPASS (ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ AR-7024)

·Ðˇ=Þˇ=šð½šÝ˚³š½š=₣šÐ¹−ð˝Þž½ž=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸=ŠÐ×Ý¸²=şĞž²I=ˇð−Ý−¼¦¸³½š=ˇ¼½˙=½ˇ=Ł¸ýˇ½ˇK
Óˇ¹˙ŠšÐłýˇW=flÞ½Ðł¹˙¾−Þ½ˇ²=½ˇ=×¹ğ½ş½¼×ˇ=fl=ðˇÐ=‡=³š=ð˙¦š=³šÝ˝Šˇ=šÞş²=¾ĆÝÝ−¼=₣ˇ¹½Ð−ĆK

1 flÞ½Ðł¹˙Ğ½š=½−=×¹ğ½ş½¼×−=flK

2 Ú−×−¦š½¸³½š=½−=×¹ğ½ş½¼×−=‡=ş×ğ²=
¾ˇ˝Þš½ˇÐ=×ˇ¹ˇð˙½ğK

Ó¹ğ½ş½¼×−=
×¹−³ˇÞˇ½−ÝÐ³ý˚Þ−=
ðˇ½ˇðş¹¼¾ˇW
„˙Þ=½−=×¹ğ½ş½¼×−=š˝ÞˇÐ=
×¹−³ˇÞˇ½−ÝÐ³ý˚Þ−=
ðˇ½ˇðş¹¼¾ˇI=
½−×−¦š½¸³½š=½−=ýš=½−Þ=
˝ŠÐ−=×¹−³ˇÞˇ½−ÝÐ³ýş=
ş×ğ²=³½−=×¹ğ½ş½¼×−=flK

Ó¹ğ½ş½¼×−=
×¹−³ˇÞˇ½−ÝÐ³ý˚Þ−=
−¹ÐŽşÞ½ÐˇW
„˙Þ=½−=×¹ğ½ş½¼×−=š˝ÞˇÐ=
×¹−³ˇÞˇ½−ÝÐ³ý˚Þ−=
−¹ÐŽşÞ½ÐˇI=½−×−¦š½¸³½š=
½−=ýš=½žÞ=š×˙Þğ=ðˇÐ=ð˙½ğ=
ðˇÐ=½žÞ=ˇ¹Ð³½š¹¸=ðˇÐ=
ŠšþÐ˙=×Ýš¼¹˙=
ˇÞš³½¹ˇý˚Þš²=³š=³₣˚³ž=
ýš=½žÞ=½−×−¦˚½ž³ž=½−¼=
×¹ğ½−½Ć×−¼=flK

3 ·¼¹˝³½š=ˇÞ˙×−Šˇ=½−=ˇÞ½˝ł¹ˇ¾−=½−¼=
×¹ğ½ç½Ć×−¼=fl=ðˇÐ=₣ğ¹˝²=Þˇ=ˇÝÝ˙þš½š=½ž=
¦˚³ž=½ž²=˙ð¹ž²=×−¼=Ł¹˝³ðš½ˇÐ=×¹−²=½−=
ý˚¹−²=³ˇ²I=šÐ³˙łš½š=½žÞ=³½−=Š˝³ð−=Äóé~ëëK=

„Ð³˙łš½š=½−=₣ˇ¹½˝=³½−=
Ł˙¦−²=½ž²=³₣Ð³ý¸²=½−¼=
Š˝³ð−¼K

4 „×ÐÝ˚þ½š=½−=Š˝³ð−=Äóé~ëë=ýš=½−=
×Ý¸ð½¹−=x‚˝³ð−²z=ðˇÐI=³½ž=³¼Þ˚₣šÐˇI=
×Ð˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=x„ÎflÔÏÂz=E FK
Ú−=ˇÞ½˝ł¹ˇ¾−=×ˇ¹ˇŠ˝Šš½ˇÐ=³½−Þ=ðšÞ½¹Ððş=Š˝³ð−=šþşŠ−¼K

Ó¹ğ½ş½¼×−=^ Ó¹ğ½ş½¼×−=_ flÞ½˝ł¹ˇ¾−

11

Ó¹ğ½ş½¼×−=flflÞ½Ðł¹ˇý˚Þ−=×¹ğ½ş½¼×−=fl

1 1

Ó¹ğ½ş½¼×−=flflÞ½Ðł¹ˇý˚Þ−=×¹ğ½ş½¼×−=fl

2

Ó¹ğ½ş½¼×−=‡

2

Ó¹ğ½ş½¼×−=‡

• Úˇ=ˇÞ½˝ł¹ˇ¾ˇ=×−¼=×ˇ¹˙ł−Þ½ˇÐ=³½žÞ=×˝³ğ=şĞž=
½−¼=₣ˇ¹½Ð−Ć=×¹˚×šÐ=Þˇ=½¹−¾−Š−½−ĆÞ½ˇÐ=×˙Þ½ˇ=
˚ÞˇJ˚Þˇ=₣¹ž³Ðý−×−ÐćÞ½ˇ²=½−=Š˝³ð−=Äóé~ëëK=

• Á³Ðć³½š=½¼₣şÞ=ð¼¹½ğý˚Þ−=¸=ð¼ýýˇ½Ð³½ş=
₣ˇ¹½˝=×¹ÐÞ=½−=₣¹ž³Ðý−×−Ð¸³š½šK=Ë¼¹½ğý˚Þ−=
₣ˇ¹½˝=×Ð¦ˇÞşÞ=Þˇ=×¹−ðˇÝ˚³šÐ=šý×Ý−ð˚²I=
¹ˇł˙Šš²=¸=ˇÞ½˝ł¹ˇ¾−=ðˇð¸²=×−Ðş½ž½ˇ²K

• fl¾−Ć=½−×−¦š½¸³š½š=½−=×¹ğ½ş½¼×−I=
ŁšŁˇÐğ¦š˝½š=ş½Ð=ðÝš˝³ˇ½š=½−=ðˇ×˙ðÐ=
×¹ğ½−½Ć×ğÞLopmcK=„˙Þ=½−=ˇ¾¸³š½š=ˇÞ−Ð₣½şI=½ˇ=
½ý¸ýˇ½ˇ=×−¼=Ł¹˝³ð−Þ½ˇÐ=šð½ş²=½−¼=×¹ğ½−½Ć×−¼=
¦ˇ=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾−ĆÞ=ýˇĆ¹ˇI=łšł−Þş²=×−¼=×¹−ðˇÝš˝=
¼×š¹Ł−ÝÐð¸=ðˇ½ˇÞ˙Ýğ³ž=ł¹ˇ¾˝½žK=

2
11

Ó¹ğ½ş½¼×−=‡

flÞ½Ðł¹ˇýý˚Þ−=
×¹ğ½ş½¼×−=fl

2

1 1

Ó¹ğ½ş½¼×−=‡

flÞ½Ðł¹ˇýý˚Þ−=
×¹ğ½ş½¼×−=fl
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ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ
÷Þˇ=×¹ğ½ş½¼×−=ŠÐ×Ý¸²=³šÝ˝Šˇ²=ý×−¹š˝=Þˇ=ŠÐˇ₣ğ¹Ð³½š˝=ˇ¼½şýˇ½ˇ=³š=ŠĆ−=³šÝ˝Šš²=ðˇ½˙=½žÞ=×ˇ¹ˇłğł¸=
ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞK=Ú−=₣ˇ¹ˇð½ž¹Ð³½Ððş=ˇ¼½ş=š˝ÞˇÐ=Ł−ÝÐðş=łÐˇ=×ˇ¹ˇłğł¸=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞ=ˇ×ş=ŁÐŁÝ˝ˇ=ðˇÐ=˙ÝÝˇ=
×¹ğ½ş½¼×ˇ=ŠÐ×ÝćÞ=³šÝ˝ŠğÞ=³š=þš₣ğ¹Ð³½˙=¾ĆÝÝˇ=₣ˇ¹½Ð−ĆK

1 Ú−×−¦š½¸³½š=½−=×¹ğ½ş½¼×−=³½−=
ð¹Ć³½ˇÝÝ−I=š¼¦¼ł¹ˇýý˝Ž−Þ½ˇ²=½−=₣ć¹Ð³ýˇ=
ýš½ˇþĆ=½ğÞ=³šÝ˝ŠğÞ=ýš=½ž=³¸ýˇÞ³ž=
ýšł˚¦−¼²=E =^QFK=ËÝš˝³½š=½−=ðˇ×˙ðÐ=
×¹ğ½−½Ć×ğÞ=opmcK

Â=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸=¦ˇ=ˇ¹₣˝³šÐ=
ˇ×ş=½ž=³šÝ˝Šˇ=³½ˇ=ŠšþÐ˙=
½ž²=³¸ýˇÞ³ž²=ýšł˚¦−¼²K

2 Ì¹˝³½š=½−=ý˚łš¦−²=×¹ğ½−½Ć×−¼=³½−=
^PK

3 Πατήστε το [ΔΙΠΛΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ] 
πλήκτρο ( ).

4 ‡šŁˇÐğ¦š˝½š=ş½Ð=−=Š˝³ð−²=₣ˇ¹½Ð−Ć=ýš=
ý˚łš¦−²=₣ˇ¹½Ð−Ć=^Q=š˝ÞˇÐ=
š×ÐÝšłý˚Þ−²K

5 Ì¹˝³½š=½−Þ=ˇ¹Ð¦ýş=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞ=ðˇÐ=
˙ÝÝš²=¹¼¦ý˝³šÐ²=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸²=ðˇÐ=
×Ð˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=x„ÎflÔÏÂz=E FK
Ú−=ˇÞ½˝ł¹ˇ¾−=¦ˇ=×ˇ¹ˇŠ−¦š˝=³½−Þ=ðšÞ½¹Ððş=Š˝³ð−=
šþşŠ−¼K

Ó¹ğ½ş½¼×− flÞ½˝ł¹ˇ¾−

• ·Ðˇ=½žÞ=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸=ŠÐ×ÝćÞ=³šÝ˝ŠğÞ=₣¹ž³Ðý−×−Ðš˝½ˇÐ=₣ˇ¹½˝=ýšł˚¦−¼²=^QK
• ⁄½ˇÞ=˚₣šÐ=šÞš¹ł−×−Ðž¦š˝=ž=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸=ýš=×š¹Ð³½¹−¾¸I=ý×−¹š˝=Þˇ=₣¹ž³Ðý−×−Ðž¦š˝=ðˇÐ=₣ˇ¹½˝=^QoK
≥ Â=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸=ŠÐ×Ý¸²=³šÝ˝Šˇ²=ý×−¹š˝=Þˇ=š˝ÞˇÐ=šÞš¹ł−×−Ðžý˚Þž=ş½ˇÞ=ˇÞ½Ðł¹˙¾š½š=ýš=ÒšÝÐŠ−×−˝ž³žLÌýˇŠ−×−˝ž³ž==(σελ.55)K
• ⁄½ˇÞ=₣¹ž³Ðý−×−Ðš˝½ˇÐ=³š=³¼ÞŠÐˇ³ýş=ýš=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸=ıÛ=‰ÌÛÍI=ŠšÞ=š˝ÞˇÐ=Š¼Þˇ½¸=ž=ýšł˚¦¼Þ³žK
• Â=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸=ŠÐ×Ý¸²=³šÝ˝Šˇ²=ŠšÞ=ý×−¹š˝=Þˇ=₣¹ž³Ðý−×−Ðž¦š˝=³š=³¼ÞŠ¼ˇ³ýş=ýš=½Ð²=ˇðşÝ−¼¦š²=ÝšÐ½−¼¹ł˝š²W
≥ Íšł˚¦¼Þ³ž
≥ flÞ½Ðł¹ˇ¾¸=O=Ò„=N=L=Q=Ò„=N
≥ fl×ˇÝ−Ð¾¸=ð˚Þ½¹−¼

• Â=ˇ¼½şýˇ½ž=š×ÐÝ−ł¸=ðÝ˝ýˇðˇ²=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸²=ŠšÞ=ý×−¹š˝=Þˇ=₣¹ž³Ðý−×−Ðž¦š˝=ş½ˇÞ=₣¹ž³Ðý−×−Ðž¦š˝=ž=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸=ŠÐ×Ý¸²=
³šÝ˝Šˇ²K

• Â=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸=ŠÐ×Ý¸²=³šÝ˝Šˇ²=ŠšÞ=ý×−¹š˝=Þˇ=š×ÐÝšłš˝=ş½ˇÞ=˚Þˇ=×¹ğ½ş½¼×−=š˝ÞˇÐ=½−×−¦š½žý˚Þ−=³½−=opmcK

• ·Ðˇ=Þˇ=ŠÐˇ½ž¹¸³š½š=½Ð²=³šÝ˝Šš²=ýš=½ž=³ğ³½¸=
³šÐ¹˙=ş½ˇÞ=ˇÞ½Ðł¹˙¾š½š=ŠÐ×Ý˚²=³šÝ˝Šš²=ˇ×ş=
×−ÝÝˇ×Ý˙=×¹ğ½ş½¼×ˇI=ŁšŁˇÐğ¦š˝½š=ş½Ð=½−=
×¹ğ½ş½¼×−=š˝ÞˇÐ=½−×−¦š½žý˚Þ−=×˙Þ½ˇ=³½−=
ð¹Ć³½ˇÝÝ−=ýš=½žÞ=ýÐð¹ş½š¹ž=ˇ¹˝¦ýž³ž=
³šÝ˝Šˇ²=³½ž=ŠšþÐ˙=×Ýš¼¹˙K

• fl¾−Ć=½−×−¦š½¸³š½š=½−=×¹ğ½ş½¼×−I=
ŁšŁˇÐğ¦š˝½š=ş½Ð=ðÝš˝³ˇ½š=½−=ðˇ×˙ðÐ=
×¹ğ½−½Ć×ğÞLopmcK=„˙Þ=½−=ˇ¾¸³š½š=ˇÞ−Ð₣½şI=½ˇ=
½ý¸ýˇ½ˇ=×−¼=Ł¹˝³ð−Þ½ˇÐ=šð½ş²=½−¼=×¹ğ½−½Ć×−¼=
¦ˇ=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾−ĆÞ=ýˇĆ¹ˇI=łšł−Þş²=×−¼=×¹−ðˇÝš˝=
¼×š¹Ł−ÝÐð¸=ðˇ½ˇÞ˙Ýğ³ž=ł¹ˇ¾˝½žK=

A4B5

·Ðˇ=Þˇ=ˇð¼¹ć³š½š=½žÞ=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸=ŠÐ×Ý¸²=
³šÝ˝Šˇ²I=×Ð˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=xflÎÚÁ·ÔflÙÂ=
‚ÁÓÈÂÒ=Ò„ÈÁ‚flÒz=E FK=Â=˚ÞŠšÐþž=
flÎÚÁ·ÔflÙÂ=‚ÁÓÈÂÒ=Ò„ÈÁ‚flÒ=E F=¦ˇ=
³Ł¸³šÐI=¼×−ŠšÐðÞĆ−Þ½ˇ²=ş½Ð=ž=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=˚₣šÐ=
ˇð¼¹ğ¦š˝K
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ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ 
(Διακοπή παραγωγής αντιγράφων)
÷Þˇ²=ðĆðÝ−²=×ˇ¹ˇłğł¸²=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞ=ý×−¹š˝=Þˇ=ŠÐˇð−×š˝=×¹−³ğ¹ÐÞ˙=łÐˇ=Þˇ=š×Ð½¹ˇ×š˝=ž=šð½˚Ýš³ž=ýÐˇ²=
˙ÝÝž²=š¹łˇ³˝ˇ²K=⁄½ˇÞ=½šÝšÐć³šÐ=ž=˙ÝÝž=š¹łˇ³˝ˇI=ž=×ˇ¹ˇłğł¸=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞ=¦ˇ=³¼Þš₣˝³šÐ=₣¹ž³Ðý−×−ÐćÞ½ˇ²=
½Ð²=×¹ć½š²=¹¼¦ý˝³šÐ²=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸²K

1 ÓÐ˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=xÓÔÌÒ˜ÔÁÎÂ=
‚ÁflËÌÓÂz=E F=łÐˇ=Þˇ=ŠÐˇðşĞš½š=˚ÞˇÞ=
ðĆðÝ−=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸²K

Â=˚ÞŠšÐþž=ÓÔÌÒ˜ÔÁÎÂ=
‚ÁflËÌÓÂ=¦ˇ=ˇÞ˙ĞšÐ=ðˇÐ=ž=
ýž₣ˇÞ¸=¦ˇ=ł¼¹˝³šÐ=³½Ð²=
ˇ¹₣Ðð˚²=¹¼¦ý˝³šÐ²K==
(σελ.33)=Â=˚ÞŠšÐþž=
ÓÔÌÒ˜ÔÁÎÂ=‚ÁflËÌÓÂ=¦ˇ=
ˇÞˇŁ−³Ł¸ÞšÐ=ý˚₣¹Ð=ž=
½¹˚₣−¼³ˇ=š¹łˇ³˝ˇ=
ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸²=³½ˇýˇ½¸³šÐK

2 fl¾ˇÐ¹˚³½š=½−E½ˇF=×¹−žł−ĆýšÞ−EˇF=
×¹ğ½ş½¼×−EˇF=ðˇÐ=½−×−¦š½¸³½š=½−E½ˇF=
×¹ğ½ş½¼×−EˇF=łÐˇ=½žÞ=š×š˝ł−¼³ˇ=
š¹łˇ³˝ˇ=ŠÐˇð−×¸²K

3 Ì¹˝³½š=ˇ¹Ð¦ýş=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞ=ðˇÐ=˙ÝÝš²=
¹¼¦ý˝³šÐ²=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸²=ðˇÐ=ðˇ½ş×ÐÞ=
×Ð˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=x„ÎflÔÏÂz=E FK

4 ⁄½ˇÞ=½šÝšÐć³šÐ=ž=š¹łˇ³˝ˇ=
ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸²I=×Ð˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=
xÓÔÌÒ˜ÔÁÎÂ=‚ÁflËÌÓÂz=E F=ðˇÐ=
ˇ¾ˇÐ¹˚³½š=½−E½ˇF=×¹ğ½ş½¼×−EˇFK
Â=˚ÞŠšÐþž=ÓÔÌÒ˜ÔÁÎÂ=‚ÁflËÌÓÂ=¦ˇ=³Ł¸³šÐI=
¼×−ŠšÐðÞĆ−Þ½ˇ²=ş½Ð=ž=š¹łˇ³˝ˇ=ŠÐˇð−×¸²=ŠšÞ=š˝ÞˇÐ=
×Ý˚−Þ=šÞš¹ł¸K=ÌÐ=¹¼¦ý˝³šÐ²=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸²=¦ˇ=
ł¼¹˝³−¼Þ=ˇ¼½şýˇ½ˇ=³½Ð²=¹¼¦ý˝³šÐ²=×−¼=š˝₣ˇÞ=
−¹Ð³½š˝=łÐˇ=½−Þ=ðĆðÝ−=šð½Ć×ğ³ž²=×−¼=š˝₣š=
ŠÐˇð−×š˝=×¹−³ğ¹ÐÞ˙K

5 flÞ½Ððˇ½ˇ³½¸³½š=½−E½ˇF=
×¹−ł−ĆýšÞ−EˇF=×¹ğ½ş½¼×−EˇF=ðˇÐ=
×Ð˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=x„ÎflÔÏÂz=E FK
Â=ŠÐˇð−×¸³ˇ=š¹łˇ³˝ˇ=¦ˇ=š×ˇÞ˚Ý¦šÐK

‚šÞ=š˝ÞˇÐ=Š¼Þˇ½¸=ž=šð½˚Ýš³ž=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸²=³šÝÐŠ−×−˝ž³ž²L−ýˇŠ−×−˝ž³ž²I=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸²=O=Ò„=N=L=Q=Ò„=NI=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸²=
ŠÐ×Ý¸²=şĞž²=¸=ŠžýÐ−¼¹ł˝ˇ²=ˇÞ½Ðł¹˙¾−¼=½ˇ¼½ş½ž½ˇ²=ğ²=š¹łˇ³˝ˇ=ŠÐˇð−×¸²=×ˇ¹ˇłğł¸²=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞK=„×Ð×Ý˚−ÞI=−Ð=
¹¼¦ý˝³šÐ²=³¼³½¸ýˇ½−²=ðˇÐ=ž=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=³˙¹ğ³ž²=ŠšÞ=š˝ÞˇÐ=ŠÐˇ¦˚³Ðýš²=ðˇ½˙=½ž=ŠÐˇð−×¸=½ž²=×ˇ¹ˇłğł¸²=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞK

„˙Þ=š˝ÞˇÐ=šÞš¹ł−×−Ðžý˚Þž=ž=?ÈšÐ½−¼¹ł˝ˇ=
„Ý˚ł₣−¼=È−łˇ¹Ðˇ³ýćÞ?W
Â=˚ÞŠšÐþž=?J=J=J?=¦ˇ=šý¾ˇÞÐ³½š˝=³½žÞ=−¦şÞž=
ˇ¹Ð¦ý−Ć=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞK=„Ð³˙łš½š=½−Þ=PĞ¸¾Ð−=
ðğŠÐðş=Ý−łˇ¹Ðˇ³ý−Ć=šð½ş²=ðˇÐ=ˇÞ=šÐ³˙łš½š=
˚ÞˇÞ=³ğ³½ş=ðğŠÐðş=Ý−łˇ¹Ð³ý−ĆK==(σελ.89)
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fl¼½¸=ž=šÞş½ž½ˇ=š×šþžłš˝=Łˇ³Ðð˚²=Ł−ÝÐð˚²=ÝšÐ½−¼¹ł˝š²=×ˇ¹ˇłğł¸²=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞK

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΤΑ 90 ΜΟΙΡΕΣ 
(Αντιγραφή με περιστροφή)
⁄½ˇÞ=š˝ÞˇÐ=šÞš¹ł−×−Ðžý˚Þš²=−Ð=ÝšÐ½−¼¹ł˝š²=?fl¼½şýˇ½ž=š×ÐÝ−ł¸=₣ˇ¹½Ð−Ć?=¸=?ˇ¼½şýˇ½ž=š×ÐÝ−ł¸=ðÝ˝ýˇðˇ²=
ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸²?=ðˇÐ=½−×−¦š½ž¦š˝=×¹ğ½ş½¼×−=ýš=ŠÐˇ¾−¹š½Ððş=×¹−³ˇÞˇ½−ÝÐ³ýş=Eðˇ½ˇðş¹¼¾−=¸=−¹ÐŽşÞ½Ð−F=ˇ×ş=
½−=₣ˇ¹½˝I=ž=šÐðşÞˇ=½−¼=×¹ğ½−½Ć×−¼=¦ˇ=×š¹Ð³½¹ˇ¾š˝=ˇ¼½şýˇ½ˇ=ðˇ½˙=VM=ý−˝¹š²=łÐˇ=Þˇ=š×Ð½¹ˇ×š˝=ž=³ğ³½¸=
ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸=³½−=₣ˇ¹½˝K
Â=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=ˇ¼½¸=š˝ÞˇÐ=Ł−ÝÐð¸=łÐˇ=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸=×¹ğ½−½Ć×ğÞ=_Q=¸=^PI=½ˇ=−×−˝ˇ=ý×−¹−ĆÞ=Þˇ=½−×−¦š½ž¦−ĆÞ=
ýşÞ−=−¹ÐŽşÞ½ÐˇI=³š=₣ˇ¹½˝=×−¼=š˝ÞˇÐ=½−×−¦š½žý˚Þ−=ðˇ½ˇðş¹¼¾ˇK
Â=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=½ž²=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸²=ýš=×š¹Ð³½¹−¾¸=š˝ÞˇÐ=ˇ¹₣Ðð˙=šÞš¹ł−×−Ðžý˚ÞžK=Í×−¹š˝=Þˇ=ˇ×šÞš¹ł−×−Ðž¦š˝=
³½Ð²=¹¼¦ý˝³šÐ²=³¼³½¸ýˇ½−²K==(σελ.88)

• Â=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸=ýš=×š¹Ð³½¹−¾¸=ŠšÞ=¦ˇ=ÝšÐ½−¼¹łš˝=ş½ˇÞ=½−=ˇÞ½˝ł¹ˇ¾−=ýšłš¦ĆÞš½ˇÐ=³š=₣ˇ¹½˝=ýšł˚¦−¼²=ýšłˇÝĆ½š¹−¼=
ˇ×ş=^QK=Ò½žÞ=×š¹˝×½ğ³ž=ˇ¼½¸I=½−×−¦š½¸³½š=½−=×¹ğ½ş½¼×−=ýš=½−Þ=˝ŠÐ−=×¹−³ˇÞˇ½−ÝÐ³ýş=ýš=½−=₣ˇ¹½˝=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸²K

• ⁄½ˇÞ=₣¹ž³Ðý−×−Ðš˝½ˇÐ=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸=O=Ò„=N=L=Q=Ò„=N==(σελ.57)I=ž=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸=ýš=×š¹Ð³½¹−¾¸=¦ˇ=ÝšÐ½−¼¹ł¸³šÐ=ˇðşýž=ðˇÐ=ˇÞ=
˚₣šÐ=ˇ×šÞš¹ł−×−Ðž¦š˝=³½Ð²=¹¼¦ý˝³šÐ²=³¼³½¸ýˇ½−²K

Ó¹−³ˇÞˇ½−ÝÐ³ýş²=½−¼=
½−×−¦š½žý˚Þ−¼=

×¹ğ½−½Ć×−¼

Ó¹−³ˇÞˇ½−ÝÐ³ýş²=½−¼=
½−×−¦š½žý˚Þ−¼=

₣ˇ¹½Ð−Ć

flÞ½˝ł¹ˇ¾−
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3

Πλήκτρο ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ / ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ / 
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ
⁄½ˇÞ=ˇÞ½Ðł¹˙¾š½š=˚Þˇ=×−Ý¼³˚ÝÐŠ−=×¹ğ½ş½¼×−I=ý×−¹š˝½š=Þˇ=š×ÐÝ˚þš½š=½ž=ý˚¦−Š−=šþşŠ−¼K

ıˇ¹½˝=łÐˇ=½ˇþÐÞşýž³ž=ýš=×š¹Ð³½¹−¾¸
·Ðˇ=Þˇ=₣¹ž³Ðý−×−Ð¸³š½š=½žÞ=½ˇþÐÞşýž³ž=ýš=×š¹Ð³½¹−¾¸I=×¹˚×šÐ=Þˇ=½−×−¦š½ž¦š˝=½−=˝ŠÐ−=ý˚łš¦−²=₣ˇ¹½Ð−Ć=³š=
ðˇ½ˇðş¹¼¾−=×¹−³ˇÞˇ½−ÝÐ³ýş=³š=˚Þˇ=Š˝³ð−=ðˇÐ=³š=−¹ÐŽşÞ½Ð−=×¹−³ˇÞˇ½−ÝÐ³ýş=³š=˚ÞˇÞ=˙ÝÝ−=Š˝³ð−K
·Ðˇ=×ˇ¹˙ŠšÐłýˇI=₣¹ž³Ðý−×−Ð¸³½š=₣ˇ¹½˝=ýšł˚¦−¼²=^Q=ðˇ½ˇðş¹¼¾ˇ=³½−=Š˝³ð−=N=ðˇÐ=½−×−¦š½¸³½š=₣ˇ¹½˝=ýšł˚¦−¼²=^Q=
−¹ÐŽşÞ½Ðˇ=³½−=Š˝³ð−=Äóé~ëëK

≥ Â=³¼³ðš¼¸=ý×−¹š˝=Þˇ=³ˇ¹ć³šÐ=ðˇÞ−ÞÐð˙=×¹ğ½ş½¼×ˇ=E^QF=ýš=×š¹˝×−¼=NSM=³šÝ˝Šš²I=ğ³½ş³−I=½−=×Ý¸¦−²=×−Ðð˝ÝšÐ=łÐˇ=
¾ğ½−ł¹ˇ¾˝š²=ðˇÐ=˙ÝÝ−¼²=½Ć×−¼²=×¹ğ½−½Ć×ğÞK=„˝ÞˇÐ=Š¼Þˇ½¸=ž=³˙¹ğ³ž=ÝÐłş½š¹ğÞ=³šÝ˝ŠğÞ=łÐˇ=½ž=ŠÐˇð−×¸=
×ˇ¹ˇłğł¸²=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞK

≥ ÍşÞ−=½ˇ=ýšł˚¦ž=₣ˇ¹½Ð−Ć=^Q=ðˇÐ=_R=ý×−¹−ĆÞ=Þˇ=₣¹ž³Ðý−×−Ðž¦−ĆÞ=łÐˇ=½žÞ=½ˇþÐÞşýž³ž=ýš=×š¹Ð³½¹−¾¸K

⁄Þ−ýˇ=
ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ²

Óš¹Ðł¹ˇ¾¸ „Ðð−Þ˝ŠÐ−

ÒšÝÐŠ−×−Ðžý˚
Þˇ=ˇÞ½˝ł¹ˇ¾ˇ

Úˇ=ˇÞ½˝ł¹ˇ¾ˇ=×−ÝÝˇ×ÝćÞ=
³šÝ˝ŠğÞ=×¹ğ½−½Ć×ğÞ=ý×−¹−ĆÞ=
Þˇ=³šÝÐŠ−×−Ðž¦−ĆÞ=³š=³š½K=

ÌýˇŠ−×−Ðžý˚
Þˇ=ˇÞ½˝ł¹ˇ¾ˇ

Úˇ=ˇÞ½˝ł¹ˇ¾ˇ=×−ÝÝˇ×ÝćÞ=
³šÝ˝ŠğÞ=×¹ğ½−½Ć×ğÞ=ý×−¹−ĆÞ=
Þˇ=−ýˇŠ−×−Ðž¦−ĆÞ=ˇÞ˙=³šÝ˝ŠˇK=

ÚˇþÐÞşýž³ž=
ýš=
×š¹Ð³½¹−¾¸

÷Þˇ=×−Ý¼³˚ÝÐŠ−=˚łł¹ˇ¾−=
ý×−¹š˝=Þˇ=½ˇþÐÞ−ýž¦š˝=³š=
−ý˙Šš²=ðˇÐ=Þˇ=×š¹Ð³½¹ˇ¾š˝=
×¹−½−Ć=šþˇ₣¦š˝K
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ı¹ž³Ðý−×−ÐćÞ½ˇ²=½−=ð¹Ć³½ˇÝÝ−

1 Ú−×−¦š½¸³½š=½−=×¹ć½−=×¹ğ½ş½¼×−K==
(σελ.40)

2 „×ÐÝ˚þ½š=½−=ý˚łš¦−²=×¹ğ½−½Ć×−¼K==
(σελ.40)

3 ÓÐ˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=xÒ„ÈÁ‚ÌÓÌÁÂÒÂL=
ÌÍfl‚ÌÓÌÁÂÒÂLÚflÏÁÎÌÍÂÒÂ=Í„=
Ó„ÔÁÒÚÔÌÙÂz=E F=łÐˇ=Þˇ=š×ÐÝ˚þš½š=
½žÞ=š×Ð¦¼ýž½¸=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇK

• ÚflÏÁÎÌÍÂÒÂL
ÌÍfl‚ÌÓÌÁÂÒÂ
ÌÐ=ÝšÐ½−¼¹ł˝š²=
š×ÐÝ˚ł−Þ½ˇÐ=ýš=½ž=³šÐ¹˙=
?ÚflÏÁÎÌÍÂÒÂ?=E FI=
?ÌÍfl‚ÌÓÌÁÂÒÂ?=
E FI=
?fl×šÞš¹ł−×−˝ž³ž?K

• ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ Κρατήστε 
πατημένο το πλήκτρο [ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΜΕ 
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ] ( ) για περισσότερο από 5 
δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη 
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ( ) και 
ορίστε τον επιλεγμένο δίσκο χαρτιού.

4 Ì¹˝³½š=½−Þ=ˇ¹Ð¦ýş=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞ=ðˇÐ=
˙ÝÝš²=¹¼¦ý˝³šÐ²=ðˇÐ=ðˇ½ş×ÐÞ=×Ð˚³½š=
½−=×Ý¸ð½¹−=x„ÎflÔÏÂz=E FK
Â=˚ÞŠšÐþž=šÐŠ−×−˝ž³ž²=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=E F=
ˇÞˇŁ−³Ł¸ÞšÐ=ðˇÐ=½−=×¹ğ½ş½¼×−=³ˇ¹ćÞš½ˇÐ=³½ž=
ýÞ¸ýžK

5 ⁄½ˇÞ=ˇÞ˙ĞšÐ=ž=˚ÞŠšÐþž=÷Þˇ¹þžI=
ˇÞ½Ððˇ½ˇ³½¸³½š=½−=×¹ğ½ş½¼×−=ýš=½−=
š×şýšÞ−=ðˇÐ=ðˇ½ş×ÐÞ=×Ð˚³½š=½−=
×Ý¸ð½¹−=x„ÎflÔÏÂz=E FK
„×ˇÞˇÝ˙Łš½š=½−=Ł¸ýˇ=R=ý˚₣¹Ð=Þˇ=³ˇ¹ć³š½š=şÝˇ=½ˇ=
×¹ğ½ş½¼×ˇ=³½ž=ýÞ¸ýžK

6 ⁄½ˇÞ=³ˇ¹ć³š½š=şÝˇ=½ˇ=×¹ğ½ş½¼×ˇ=
³½−=½˚Ý−²=×Ð˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=xÚ„ÈÌÒ=
flÎfl·Î˜ÒÂÒz=E FK
Úˇ=ˇÞ½˝ł¹ˇ¾ˇ=×ˇ¹ˇÝˇýŁ˙Þ−Þ½ˇÐ=³½−Þ=ðšÞ½¹Ððş=
Š˝³ð−=šþşŠ−¼K

ı¹¸³ž=½−¼=opmc

1 Ú−×−¦š½¸³½š=½ˇ=×¹ğ½ş½¼×ˇK==(σελ.41)

ËˇÞ−ÞÐð˙=ž=×¹−š×ÐÝšłý˚Þž=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=šþşŠ−¼=š˝ÞˇÐ=
ž=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=³šÝÐŠ−×−˝ž³ž²=ðˇÐI=š×−ý˚Þğ²I=−Ð=
šÞŠš˝þšÐ²=opmc=ðˇÐ=Ò„ÈÁ‚ÌÓÌÁÂÒÂ=ˇÞ˙Ł−¼ÞK

2 ÓÐ˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=xÒ„ÈÁ‚ÌÓÌÁÂÒÂL=
ÌÍfl‚ÌÓÌÁÂÒÂLÚflÏÁÎÌÍÂÒÂ=Í„=
Ó„ÔÁÒÚÔÌÙÂz=E F=łÐˇ=Þˇ=š×ÐÝ˚þš½š=
½žÞ=š×Ð¦¼ýž½¸=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇK

• ÚflÏÁÎÌÍÂÒÂL
ÌÍfl‚ÌÓÌÁÂÒÂ
ÌÐ=ÝšÐ½−¼¹ł˝š²=š×ÐÝ˚ł−Þ½ˇÐ=
ýš=½ž=³šÐ¹˙=
?ÚflÏÁÎÌÍÂÒÂ?=E FI=
?ÌÍfl‚ÌÓÌÁÂÒÂ?=E FI=
?fl×šÞš¹ł−×−˝ž³ž?K

• ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ Κρατήστε 
πατημένο το πλήκτρο [ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΜΕ 
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ] ( ) για περισσότερο από 5 
δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη 
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ( ) και 
ορίστε τον επιλεγμένο δίσκο χαρτιού.

3 Ì¹˝³½š=½−Þ=ˇ¹Ð¦ýş=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞ=ðˇÐ=
˙ÝÝš²=¹¼¦ý˝³šÐ²=ðˇÐ=ðˇ½ş×ÐÞ=×Ð˚³½š=
½−=×Ý¸ð½¹−=x„ÎflÔÏÂz=E FK
Úˇ=ˇÞ½˝ł¹ˇ¾ˇ=×ˇ¹ˇÝˇýŁ˙Þ−Þ½ˇÐ=³½−Þ=ðšÞ½¹Ððş=Š˝³ð−=šþşŠ−¼K

·Ðˇ=Þˇ=ŠÐˇł¹˙Ğš½š=½ˇ=ŠšŠ−ý˚Þˇ=ˇ×ş=½ž=ýÞ¸ýžI=
×Ð˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=xflËÛÔ˜ÒÂz=E FK

• ·Ðˇ=Þˇ=̌ ð¼¹ć³š½š=½žÞ=š¹łˇ³˝ˇ=ÒšÝÐŠ−×−˝ž³žL=
ÌýˇŠ−×−˝ž³žI=×Ð˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=xflËÛÔ˜ÒÂz=
E FK

• ·Ðˇ=Þˇ=̌ ð¼¹ć³š½š=½žÞ=š¹łˇ³˝ˇ=ÒšÝÐŠ−×−˝ž³ž=̧ =
ÌýˇŠ−×−˝ž³žI=×Ð˚³½š=š×ˇÞˇÝˇýŁˇÞşýšÞˇ=½−=
×Ý¸ð½¹−=xÒ„ÈÁ‚ÌÓÌÁÂÒÂL=ÌÍfl‚ÌÓÌÁÂÒÂz=
E F=ý˚₣¹Ð=Þˇ=³Ł¸³−¼Þ=ðˇÐ=−Ð=ŠĆ−=
šÞŠš˝þšÐ²=E L FK

≥ flÞ=ž=?fl¼½şýˇ½ž=š×ÐÝ−ł¸=³šÝÐŠ−×−˝ž³ž²?=˚₣šÐ=
−¹Ð³½š˝=³š=?NW=lcc?=³½Ð²=¹¼¦ý˝³šÐ²=³¼³½¸ýˇ½−²I=
ˇð−Ý−¼¦¸³½š=½ˇ=×ˇ¹ˇð˙½ğ=Ł¸ýˇ½ˇ=łÐˇ=Þˇ=
š×ÐÝ˚þš½š=½ž=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=³šÝÐŠ−×−˝ž³ž²K=

≥ Â=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=?fl¼½şýˇ½ž=š×ÐÝ−ł¸=³šÝÐŠ−×−˝ž³ž²?=
ý×−¹š˝=š×˝³ž²=Þˇ=₣¹ž³Ðý−×−Ðž¦š˝=łÐˇ=½žÞ=ˇÝÝˇł¸=½ž²=
×¹−š×ÐÝšłý˚Þž²=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ²=×ˇ¹ˇłğł¸²K==(σελ.90)=

• ·Ðˇ=Þˇ=ˇð¼¹ć³š½š=½žÞ=š¹łˇ³˝ˇ=ÒšÝÐŠ−×−˝ž³žL=
ÌýˇŠ−×−˝ž³žI=×Ð˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=xflËÛÔ˜ÒÂz=E FK=

≥ ·Ðˇ=Þˇ=ˇð¼¹ć³š½š=½žÞ=š¹łˇ³˝ˇ=ÒšÝÐŠ−×−˝ž³ž=
¸=ÌýˇŠ−×−˝ž³žI=×Ð˚³½š=š×ˇÞˇÝˇýŁˇÞşýšÞˇ=
½−=×Ý¸ð½¹−=xÒ„ÈÁ‚ÌÓÌÁÂÒÂLÌÍfl‚ÌÓÌÁÂÒÂz=
E F=ý˚₣¹Ð=Þˇ=³Ł¸³−¼Þ=ðˇÐ=−Ð=ŠĆ−=
šÞŠš˝þšÐ²=E L FK

„˙Þ=łšý˝³šÐ=ž=ýÞ¸ýž
• Αν η μνήμη γεμίσει κατά τη σάρωση των πρωτοτύπων, 

η ένδειξη ΣΦΑΛΜΑ ( ) θα ανάψει, θα εμφανιστεί η 
ένδειξη "FUL" στην ένδειξη αριθμού αντιγράφων και το 
μηχάνημα θα διακόψει την παραγωγή αντιγράφων.

• ·Ðˇ=Þˇ=ˇÞ½Ðł¹˙Ğš½š=½ˇ=×¹ğ½ş½¼×ˇ=×−¼=˚₣−¼Þ=
³ˇ¹ğ¦š˝=ý˚₣¹Ð=šðš˝Þž=½ž=³½Ðłý¸I=×Ð˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=
x„ÎflÔÏÂz=E FK

• ·Ðˇ=Þˇ=ŠÐˇł¹˙Ğš½š=½ˇ=ŠšŠ−ý˚Þˇ=×−¼=̊ ₣−¼Þ=³ˇ¹ğ¦š˝=
³½ž=ýÞ¸ýžI=×Ð˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=xflËÛÔ˜ÒÂ=ÌÈ˜Îz=
E F=¸=½−=×Ý¸ð½¹−=xflËÛÔ˜ÒÂz=E FK

„˙Þ=łšý˝³šÐ=−=ðšÞ½¹Ððş²=Š˝³ð−²=šþşŠ−¼
⁄½ˇÞ=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾š˝=−=ý˚łÐ³½−²=ˇ¹Ð¦ýş²=¾ĆÝÝğÞ=E×š¹˝×−¼=
ORM=¾ĆÝÝˇF=×−¼=ý×−¹š˝=Þˇ=₣ğ¹˚³šÐ=−=ðšÞ½¹Ððş²=Š˝³ð−²=
šþşŠ−¼I=ž=×ˇ¹ˇłğł¸=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞ=¦ˇ=³½ˇýˇ½¸³šÐ=
×¹−³ğ¹ÐÞ˙K=⁄½ˇÞ=³¼ýŁš˝=ˇ¼½şI=ˇ¾ˇÐ¹˚³½š=ýš=×¹−³−₣¸=
½ˇ=ˇÞ½˝ł¹ˇ¾ˇ=ðˇÐ=×Ð˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=x„ÎflÔÏÂz=E F=łÐˇ=
Þˇ=³¼Þš₣˝³šÐ=ž=×ˇ¹ˇłğł¸=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞK
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3

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΣΕ ΕΝΑ 
ΦΥΛΛΟ ΧΑΡΤΙΟΥ (2 ΣΕ 1/ 4 ΣΕ 1)
Ó−ÝÝˇ×Ý˙=×¹ğ½ş½¼×ˇ=ý×−¹−ĆÞ=Þˇ=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾−ĆÞ=³š=˚Þˇ=ýşÞ−=¾ĆÝÝ−=₣ˇ¹½Ð−Ć=ýš=½žÞ=š×ÐÝ−ł¸²=½ž²=ðˇ½˙ÝÝžÝž²=ŠÐ˙½ˇþž²K
Â=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=ˇ¼½¸=š˝ÞˇÐ=Ł−ÝÐð¸=łÐˇ=³¼łð˚Þ½¹ğ³ž=×−Ý¼³˚ÝÐŠğÞ=³½−Ð₣š˝ğÞ=³š=ý˝ˇ=³¼Þ−×½Ðð¸=ý−¹¾¸I=¸=łÐˇ=
ý˝ˇ=łšÞÐð¸=š×Ð³ðş×Ð³ž=şÝğÞ=½ğÞ=³šÝ˝ŠğÞ=šÞş²=×¹ğ½−½Ć×−¼=³š=ý˝ˇ=ýşÞ−=³šÝ˝ŠˇK

ı¹ž³Ðý−×−ÐćÞ½ˇ²=½−=ð¹Ć³½ˇÝÝ−

1 Ú−×−¦š½¸³½š=½−=×¹ć½−=×¹ğ½ş½¼×−K==
(σελ.40)

2 „×ÐÝ˚þ½š=½−=ý˚łš¦−²=×¹ğ½−½Ć×−¼K==
(σελ.40)
„˙Þ=½−=ý˚łš¦−²=×¹ğ½−½Ć×−¼=ŠšÞ=˚₣šÐ=š×ÐÝšłš˝=ž=
ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=O=Ò„=N=L=Q=Ò„=N=ŠšÞ=ý×−¹š˝=Þˇ=
₣¹ž³Ðý−×−Ðž¦š˝K

3 ÓÐ˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=xO=Ò„=N=L=Q=Ò„=Nz=
E F=łÐˇ=Þˇ=š×ÐÝ˚þš½š=½žÞ=š×Ð¦¼ýž½¸=
ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇK

ÌÐ=ÝšÐ½−¼¹ł˝š²=
š×ÐÝ˚ł−Þ½ˇÐ=ýš=½ž=³šÐ¹˙=
?O=Ò„=N?=E FI=?Q=Ò„=N?=
E FI=?flÞšÞš¹ł¸?K

4 Ì¹˝³½š=½−Þ=ˇ¹Ð¦ýş=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞ=ðˇÐ=
˙ÝÝš²=¹¼¦ý˝³šÐ²=ðˇÐ=ðˇ½ş×ÐÞ=×Ð˚³½š=
½−=×Ý¸ð½¹−=x„ÎflÔÏÂz=E FK
Â=˚ÞŠšÐþž=šÐŠ−×−˝ž³ž²=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=E F=
ˇÞˇŁ−³Ł¸ÞšÐ=ðˇÐ=½−=×¹ğ½ş½¼×−=³ˇ¹ćÞš½ˇÐ=³½ž=
ýÞ¸ýžK

5 ⁄½ˇÞ=ˇÞ˙ĞšÐ=ž=˚ÞŠšÐþž=÷Þˇ¹þžI=
ˇÞ½Ððˇ½ˇ³½¸³½š=½−=×¹ğ½ş½¼×−=ýš=½−=š×şýšÞ−=
ðˇÐ=ðˇ½ş×ÐÞ=×Ð˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=x„ÎflÔÏÂz=E FK=
„×ˇÞˇÝ˙Łš½š=½−=Ł¸ýˇ=R=ý˚₣¹Ð=Þˇ=³ˇ¹ć³š½š=şÝˇ=½ˇ=
×¹ğ½ş½¼×ˇ=³½ž=ýÞ¸ýžK

6 ⁄½ˇÞ=³ˇ¹ć³š½š=şÝˇ=½ˇ=×¹ğ½ş½¼×ˇ=
³½−=½˚Ý−²=×Ð˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=xÚ„ÈÌÒ=
flÎfl·Î˜ÒÂÒz=E FK
Úˇ=ˇÞ½˝ł¹ˇ¾ˇ=×ˇ¹ˇÝˇýŁ˙Þ−Þ½ˇÐ=³½−Þ=ðšÞ½¹Ððş=
Š˝³ð−=šþşŠ−¼K

ı¹ž³Ðý−×−ÐćÞ½ˇ²=½žÞ=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=O=Ò„=N=L=Q=Ò„=N=³š=
³¼ÞŠ¼ˇ³ýş=ýš=½žÞ=³šÝÐŠ−×−˝ž³ž=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞ
• Όταν 2 ΣΕ 1/4 ΣΕ 1 αντιγραφή χρησιμοποιείται, η 

λειτουργία της ομάδας  (σελ.55), επιλέγεται 
αυτόματα για έξοδο.

• Εάν έχει επιλεγεί 2 ΣΕ 1/4 ΣΕ 1 αντιγραφή μετά την 
επιλογή του είδους αντιγραφή, τα αντίγραφα θα 
πρέπει να χωρίζονται σε ομάδες.

‚Ð˙½ˇþž=N ‚Ð˙½ˇþž=O

‚Ð˙½ˇþž=N ‚Ð˙½ˇþž=O ‚Ð˙½ˇþž=P ‚Ð˙½ˇþž=Q

flÞ½Ðł¹ˇ¾¸=O=Ò„=N flÞ½Ðł¹ˇ¾¸=Q=Ò„=N

≥ „×ÐÝ˚þ½š=×¹ć½ˇ=½ž=ý−¹¾¸=ŠÐ˙½ˇþž²=ş×ğ²=×š¹Ðł¹˙¾š½ˇÐ=³½žÞ=šÞş½ž½ˇ=="Ορίζοντας τη μορφή διάταξης" (σελ.58)=ðˇÐ=
?·¹ˇýý¸=×š¹Ðł¹˙ýýˇ½−²=O=Ò„=N=L=Q=Ò„=N?=E³¼ý×ˇł¸²=ž=ŠÐˇðšð−ýý˚Þž=ł¹ˇýý¸F=³½Ð²=¹¼¦ý˝³šÐ²=³¼³½¸ýˇ½−²==(σελ.88)K=
⁄½ˇÞ=½šÝšÐć³š½š=ˇð−Ý−¼¦¸³½š=½ˇ=×ˇ¹ˇð˙½ğ=Ł¸ýˇ½ˇK

≥ Â=ðˇ½˙ÝÝžÝž=ðÝ˝ýˇðˇ=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸²=¦ˇ=š×ÐÝšłš˝=ˇ¼½şýˇ½ˇ=Łˇ³Ð³ý˚Þž=³½−=ý˚łš¦−²=½ğÞ=×¹ğ½−½Ć×ğÞI=½−=ý˚łš¦−²=½−¼=
₣ˇ¹½Ð−Ć=ðˇÐ=½−=š×ÐÝšłý˚Þ−=×Ý¸¦−²=½ğÞ=×¹ğ½−½Ć×ğÞK=⁄½ˇÞ=₣¹ž³Ðý−×−Ðš˝½š=½−=ð¹Ć³½ˇÝÝ−I=ž=³ý˝ð¹¼Þ³ž=š˝ÞˇÐ=Š¼Þˇ½¸=
˚ğ²=ORBK=⁄½ˇÞ=₣¹ž³Ðý−×−Ðš˝½š=½−=opmcI=ž=³ý˝ð¹¼Þ³ž=š˝ÞˇÐ=Š¼Þˇ½¸=˚ğ²=RMBK=Ì¹Ð³ý˚Þ−Ð=³¼ÞŠ¼ˇ³ý−˝=ýšł˚¦−¼²=
×¹ğ½−½Ć×−¼I=ýšł˚¦−¼²=ðˇÐ=×Ý¸¦−¼²=šÐðşÞğÞ=ý×−¹š˝=Þˇ=˚₣−¼Þ=³ˇÞ=ˇ×−½˚Ýš³ýˇ=ˇ×−ð−×¸=½ğÞ=šÐðşÞğÞK

≥ flðşýž=ðÐ=ˇÞ=˚₣šÐ=ˇ×šÞš¹ł−×−Ðž¦š˝=ž=?flÞ½Ðł¹ˇ¾¸=ýš=×š¹Ð³½¹−¾¸?=³½Ð²=¹¼¦ý˝³šÐ²=³¼³½¸ýˇ½−²I=−Ð=×¹ğ½ş½¼×š²=
šÐðşÞš²=ý×−¹š˝=Þˇ=×š¹Ð³½¹ˇ¾−ĆÞ=ˇÞ=š˝ÞˇÐ=ˇ×ˇ¹ˇ˝½ž½−I=ˇÞ˙Ý−łˇ=ýš=½−Þ=×¹−³ˇÞˇ½−ÝÐ³ýş=½−¼²=ðˇÐ=½−Þ=
×¹−³ˇÞˇ½−ÝÐ³ýş=½−¼=₣ˇ¹½Ð−ĆK

≥ Â=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸²=O=Ò„=N=L=Q=Ò„=N=ŠšÞ=ý×−¹š˝=Þˇ=₣¹ž³Ðý−×−Ðž¦š˝=³š=³¼ÞŠ¼ˇ³ýş=ýš=½žÞ=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸=ŠÐ×Ý¸²=
³šÝ˝Ššˇ²==(σελ.52)I=ıÛ=‰ÌÛÍ==(σελ.46)I=ýš½ˇ½ş×Ð³ž=×š¹Ð¦ğ¹˝−¼==(σελ.59)I=¸=½žÞ=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸=ýš=ˇ×ˇÝ−Ð¾¸K==(σελ.60)

·Ðˇ=Þˇ=ŠÐˇł¹˙Ğš½š=½ˇ=ŠšŠ−ý˚Þˇ=ˇ×ş=½ž=ýÞ¸ýžI=
×Ð˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=xflËÛÔ˜ÒÂz=E FK

• ·Ðˇ=Þˇ=̌ ð¼¹ć³š½š=½žÞ=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸=O=Ò„=NL=Q=Ò„=
N=×Ð˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=xflËÛÔ˜ÒÂz=E FK

• ·Ðˇ=Þˇ=ˇð¼¹ć³š½š=½žÞ=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=O=Ò„=N=L=Q=
Ò„=NI=×Ð˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=xO=Ò„=N=L=Q=Ò„=Nz=
E F=š×ˇÞˇÝˇýŁˇÞşýšÞˇ=ý˚₣¹Ð=Þˇ=
³Ł¸³−¼Þ=ðˇÐ=−Ð=ŠĆ−=šÞŠš˝þšÐ²=E L FK
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ı¹¸³ž=½−¼=opmc

1 Ú−×−¦š½¸³½š=½ˇ=×¹ğ½ş½¼×ˇK==(σελ.41)

2 ÓÐ˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=xO=Ò„=N=L=Q=Ò„=Nz=E F=
łÐˇ=Þˇ=š×ÐÝ˚þš½š=½ž=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇK=

ÌÐ=ÝšÐ½−¼¹ł˝š²=
š×ÐÝ˚ł−Þ½ˇÐ=ýš=½ž=³šÐ¹˙=
?O=Ò„=N?=E FI=?Q=Ò„=N?=
E FI=?flÞšÞš¹ł¸?K

3 Ì¹˝³½š=½−Þ=̌ ¹Ð¦ýş=̌ Þ½Ðł¹˙¾ğÞ=ðˇÐ=̇ ÝÝš²=
¹¼¦ý˝³šÐ²I=ðˇÐ=×Ð˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=
x„ÎflÔÏÂz=E FK
Ú−=ˇÞ½˝ł¹ˇ¾−=×ˇ¹ˇÝˇýŁ˙Þš½ˇÐ=³½−Þ=ðšÞ½¹Ððş=Š˝³ð−=šþşŠ−¼K

Ορίζοντας τη μορφή διάταξης
Í×−¹š˝½š=Þˇ=š×ÐÝ˚þš½š=½ž=ý−¹¾¸=ŠÐ˙½ˇþž²=łÐˇ=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸=O=³šÝ˝ŠğÞ=×¹ğ½−½Ć×ğÞ=¸=Q=³šÝ˝ŠğÞ=×¹ğ½−½Ć×ğÞ=³š=˚Þˇ=
¾ĆÝÝ−=₣ˇ¹½˝K=ÌÐ=ŠÐˇ¦˚³Ðýš²=ý−¹¾˚²=ŠÐ˙½ˇþž²=¾ˇ˝Þ−Þ½ˇÐ=³½žÞ=×¹ć½ž=³šÝ˝Šˇ=ˇ¼½¸²=½ž²=šÞş½ž½ˇ²K

1 ı¹ž³Ðý−×−Ð¸³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=xO=Ò„=N=L=
Q=Ò„=Nz=E F=łÐˇ=Þˇ=ˇ×−ð½¸³š½š=
×¹ş³Łˇ³ž=³½ž=¹Ć¦ýÐ³žK

„×ÐÝ˚ł−Þ½ˇ²=½ž=ý−¹¾¸=ŠÐ˙½ˇþž²=ˇÞ½Ðł¹˙¾−¼=
O=Ò„=N
Íš=½Ð²=šÞŠš˝þšÐ²=O=Ò„=N=L=Q=Ò„=N=³Łž³½˚²I=ð¹ˇ½¸³½š=
×Ðš³ý˚Þ−=½−=×Ý¸ð½¹−=E F=ý˚₣¹Ð=Þˇ=ˇ¹₣˝³šÐ=Þ∞=
ˇÞˇŁ−³Ł¸ÞšÐ=ž=˚ÞŠšÐþž=O=Ò„=N=E FK

Ì=ðğŠÐðş²=¹Ć¦ýÐ³ž²=½ž²=
½¹˚₣−¼³ˇ²=ý−¹¾¸²=
ŠÐ˙½ˇþž²=¦ˇ=ˇÞˇŁ−³Ł¸ÞšÐ=
³½−=×¹ć½−=Ğž¾˝−=½ž²=
−¦şÞž²K

„×ÐÝ˚ł−Þ½ˇ²=½ž=ý−¹¾¸=ŠÐ˙½ˇþž²=ˇÞ½Ðł¹˙¾−¼=Q=Ò„=N
Íš=ˇÞˇý˚Þž=½žÞ=˚ÞŠšÐþž=O=Ò„=N=E FI=ð¹ˇ½¸³½š=
×Ðš³ý˚Þ−=½−=×Ý¸ð½¹−=xO=Ò„=N=L=Q=Ò„=Nz=E F=ý˚₣¹Ð=Þˇ=
ˇ¹₣˝³šÐ=Þˇ=ˇÞˇŁ−³Ł¸ÞšÐ=ž=˚ÞŠšÐþž=Q=Ò„=N=E FK

Ì=ðğŠÐðş²=¹Ć¦ýÐ³ž²=½ž²=
½¹˚₣−¼³ˇ²=ý−¹¾¸²=
ŠÐ˙½ˇþž²=¦ˇ=ˇÞˇŁ−³Ł¸ÞšÐ=
³½−=×¹ć½−=Ğž¾˝−=½ž²=
−¦şÞž²K

2 „×ÐÝ˚þ½š=½−Þ=ðğŠÐðş=¹Ć¦ýÐ³ž²=
×Ð˚Ž−Þ½ˇ²=˚Þˇ=ˇ¹Ð¦ýž½Ððş=×Ý¸ð½¹−K

·Ðˇ=Þˇ=š×ÐÝ˚þš½š=?‚Ð˙½ˇþž=
O?=×Ð˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=xOzK

‚š˝½š=³šÝ˝Šˇ=RT=łÐˇ=½Ð²=ý−¹¾˚²=ŠÐ˙½ˇþž²K
ÌÐ=ˇ¹₣Ðð˚²=š¹ł−³½ˇ³Ðˇð˚²=¹¼¦ý˝³šÐ²=¼×−ŠšÐðÞĆ−Þ½ˇÐ=ýš=?=G=?K
Ì=š×ÐÝšłý˚Þ−²=ˇ¹Ð¦ýş²=¹Ć¦ýÐ³ž²=ˇÞˇŁ−³Ł¸ÞšÐ=³½−=×¹ć½−=Ğž¾˝−=½ž²=−¦şÞž²K

3 ÓÐ˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=x„ÎflÔÏÂz=E FK

Ì=š×ÐÝšłý˚Þ−²=ðğŠÐðş²=¹Ć¦ýÐ³ž²=³½ˇýˇ½˙=Þˇ=ˇÞˇŁ−³Ł¸ÞšÐ=
ðˇÐ=ˇÞ˙ŁšÐ=³½ˇ¦š¹˙K=fl¼½ş=−Ý−ðÝž¹ćÞšÐ=½ž=¹Ć¦ýÐ³žK

4 ÓÐ˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=xO=Ò„=N=L=Q=Ò„=Nz=
E F=łÐˇ=Þˇ=šþ˚Ý¦š½š=ˇ×ş=½ž=
ŠÐˇŠÐðˇ³˝ˇ=¹Ć¦ýÐ³ž²K
Â=−¦şÞž=š×Ð³½¹˚¾šÐ=³½žÞ=×¹−Ł−Ý¸=½−¼=ˇ¹Ð¦ý−Ć=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞK

• ·Ðˇ=Þˇ=̌ ð¼¹ć³š½š=½žÞ=̌ Þ½Ðł¹ˇ¾¸=O=Ò„=N=L=Q=Ò„=
N=×Ð˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=xflËÛÔ˜ÒÂz=E FK

• ·Ðˇ=Þˇ=ˇð¼¹ć³š½š=½žÞ=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=O=Ò„=N=L=Q=
Ò„=NI=×Ð˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=xO=Ò„=N=L=Q=Ò„=Nz=
E F=š×ˇÞˇÝˇýŁˇÞşýšÞˇ=ý˚₣¹Ð=Þˇ=
³Ł¸³−¼Þ=ðˇÐ=−Ð=ŠĆ−=šÞŠš˝þšÐ²=E L FK

„˙Þ=łšý˝³šÐ=ž=ýÞ¸ýž
• flÞ=ž=ýÞ¸ýž=łšý˝³šÐ=ðˇ½˙=½ž=³˙¹ğ³ž=½ğÞ=

×¹ğ½−½Ć×ğÞI=ž=˚ÞŠšÐþž=šÐŠ−×−˝ž³ž²=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=
E F=¦ˇ=ˇÞˇŁ−³Ł¸³šÐI=¦ˇ=šý¾ˇÞÐ³½š˝=ž=˚ÞŠšÐþž=
?cri?=³½žÞ=−¦şÞž=ðˇÐ=½−=ýž₣˙Þžýˇ=¦ˇ=ŠÐˇðşĞšÐ=
½žÞ=×ˇ¹ˇłğł¸=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞK

• ·Ðˇ=Þˇ=ˇÞ½Ðł¹˙Ğš½š=½ˇ=×¹ğ½ş½¼×ˇ=×−¼=˚₣−¼Þ=³ˇ¹ğ¦š˝=
ý˚₣¹Ð=šðš˝Þž=½ž=³½Ðłý¸I=×Ð˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=x„ÎflÔÏÂz=E FK=

• ·Ðˇ=Þˇ=ŠÐˇł¹˙Ğš½š=½ˇ=ŠšŠ−ý˚Þˇ=×−¼=̊ ₣−¼Þ=³ˇ¹ğ¦š˝=
³½ž=ýÞ¸ýžI=×Ð˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=xflËÛÔ˜ÒÂ=ÌÈ˜Îz=
E F=¸=½−=×Ý¸ð½¹−=xflËÛÔ˜ÒÂz=E FK

Â=ý−¹¾¸=ŠÐ˙½ˇþž²=ý×−¹š˝=š×˝³ž²=Þˇ=š×ÐÝšłš˝=³½Ð²=¹¼¦ý˝³šÐ²=³¼³½¸ýˇ½−²K==(σελ.89)

ÈšÐ½−¼¹ł˝ˇ ËğŠÐðş²=¹Ć¦ýÐ³ž²==(σελ.89)

‚Ð˙½ˇþž=O=Ò„=N G N E‚Ð˙½ˇþž=NF
O E‚Ð˙½ˇþž=OF

‚Ð˙½ˇþž=Q=Ò„=N

G N E‚Ð˙½ˇþž=NF
O E‚Ð˙½ˇþž=OF
P E‚Ð˙½ˇþž=PF
Q E‚Ð˙½ˇþž=QF
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3

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΟΤΑΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΤΕ
(Μετατόπιση περιθωρίου)
Â=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=ýš½ˇ½ş×Ð³ž²=×š¹Ð¦ğ¹˝−¼I=³½žÞ=ˇ¹₣Ðð¸=½ž²=¹Ć¦ýÐ³žI=ýš½ˇ½−×˝ŽšÐ=ˇ¼½şýˇ½ˇ=½−=ðš˝ýšÞ−=¸=½žÞ=
šÐðşÞˇ=łÐˇ=Þˇ=ˇ¼þ¸³šÐ=½−=×š¹Ð¦ć¹Ð−=ðˇ½˙=NM=₣ÐÝK=×š¹˝×−¼K
Â=¦˚³ž=½−¼=×š¹Ð¦ğ¹˝−¼=×−¼=¦ˇ=ˇ¼þž¦š˝=ý×−¹š˝=Þˇ=Ł¹˝³ðš½ˇÐ=š˝½š=³½žÞ=ˇ¹Ð³½š¹¸=˙ð¹ž=š˝½š=³½−=š×˙Þğ=
ý˚¹−²=½ž²=³šÝ˝Šˇ²K
Óˇ¹˙ŠšÐłýˇW=Í−Þ½˚Ý−=×−¼=¼×−³½ž¹˝ŽšÐ=ˇ¼½şýˇ½ž=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸=ŠÐ×Ý¸²=şĞž²

1 Ú−×−¦š½¸³½š=½−E½ˇF=×¹ğ½ş½¼×−EˇFK=

„˙Þ=₣¹ž³Ðý−×−Ðš˝½š=½−=
ð¹Ć³½ˇÝÝ−I=½−×−¦š½¸³½š=
½žÞ=×Ýš¼¹˙=½−¼=
×¹ğ½−½Ć×−¼=×−¼=¦˚Ýš½š=
Þˇ=ŠžýÐ−¼¹ł¸³š½š=½−=
×š¹Ð¦ć¹Ð−=×¹−²=½ˇ=ŠšþÐ˙K

flÞ=₣¹ž³Ðý−×−Ðš˝½š=½−=
opmcI=½−×−¦š½¸³½š=½žÞ=
×Ýš¼¹˙=½−¼=×¹ğ½−½Ć×−¼=
ş×−¼=¦˚Ýš½š=Þˇ=
ŠžýÐ−¼¹ł¸³š½š=½−=
×š¹Ð¦ć¹Ð−=×¹−²=½ˇ=
ˇ¹Ð³½š¹˙K

2 „˙Þ=½ˇ=×¹ğ½ş½¼×ˇ=š˝ÞˇÐ=½−×−¦š½žý˚Þˇ=
³½−=ð¹Ć³½ˇÝÝ−I=š×ÐÝ˚þ½š=½−=ý˚łš¦−²=
×¹ğ½−½Ć×−¼K==(σελ.40)
⁄½ˇÞ=₣¹ž³Ðý−×−Ðš˝½š=½−=opmcI=ŁšŁˇÐğ¦š˝½š=ş½Ð=
šý¾ˇÞ˝Žš½ˇÐ=³½žÞ=˚ÞŠšÐþž=ýšł˚¦−¼²=½−=˝ŠÐ−=
ý˚łš¦−²=ýš=½−=ý˚łš¦−²=½−¼=½−×−¦š½žý˚Þ−¼=
×¹ğ½−½Ć×−¼K

3 ÓÐ˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=xÍ„ÚflÚÌÓÁÒÂ=
Ó„ÔÁÊ˜ÔÁÌÛz=E FK

Οι ενδεικτικές λυχνίες 
περιθώριο.

4 Ì¹˝³½š=½−Þ=ˇ¹Ð¦ýş=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞ=ðˇÐ=
˙ÝÝš²=¹¼¦ý˝³šÐ²=ðˇÐ=ðˇ½ş×ÐÞ=×Ð˚³½š=
½−=×Ý¸ð½¹−=x„ÎflÔÏÂz=E FK
Ú−=ˇÞ½˝ł¹ˇ¾−=×ˇ¹ˇÝˇýŁ˙Þš½ˇÐ=³½−Þ=ðšÞ½¹Ððş=
Š˝³ð−=šþşŠ−¼K

„×ÐÝ˚þ½š=½žÞ=¦˚³ž=½−¼=×š¹Ð¦ğ¹˝−¼=

1 Ë¹ˇ½¸³½š=×Ðš³ý˚Þ−=½−=×Ý¸ð½¹−=
xÍ„ÚflÚÌÓÁÒÂ=Ó„ÔÁÊ˜ÔÁÌÛz=E F=
ý˚₣¹Ð=Þˇ=ˇ¹₣˝³šÐ=Þˇ=ˇÞˇŁ−³Ł¸ÞšÐ=ž=
˚ÞŠšÐþž=Í„ÚflÚÌÓÁÒÂ=Ó„ÔÁÊ˜ÔÁÌÛ=
E FK
Ì=½¹˚₣ğÞ=ðğŠÐðş²=¹Ć¦ýÐ³ž²=łÐˇ=½ž=¦˚³ž=×š¹Ð¦ğ¹˝−¼=
ˇÞˇŁ−³Ł¸ÞšÐ=³½žÞ=−¦şÞžK
NW=fl¹Ð³½š¹¸=×Ýš¼¹˙===OW=„×˙Þğ=×Ýš¼¹˙

2 ÓÐ˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=xNz=¸=½−=×Ý¸ð½¹−=xOz=
ðˇÐ=ðˇ½ş×ÐÞ=×Ð˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=
x„ÎflÔÏÂz=E FK
Ì=š×ÐÝšłý˚Þ−²=ðğŠÐðş²=¹Ć¦ýÐ³ž²=łÐˇ=½ž=¦˚³ž=×š¹Ð¦ğ¹˝−¼=
ˇÞ˙ŁšÐK

3 ÓÐ˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=xÍ„ÚflÚÌÓÁÒÂ=
Ó„ÔÁÊ˜ÔÁÌÛz=E FK
Â=˚ÞŠšÐþž=Í„ÚflÚÌÓÁÒÂ=Ó„ÔÁÊ˜ÔÁÌÛ=E F=³½ˇýˇ½˙=Þˇ=
ˇÞˇŁ−³Ł¸ÞšÐK

A A AÓš¹Ð¦ć¹Ð−

Ó¹ğ½ş½¼×− fl¹Ð³½š¹¸=×Ýš¼¹˙

Óš¹Ð¦ć¹Ð−

„×˙Þğ=×Ýš¼¹˙

• Ú−=×Ý˙½−²=½−¼=×š¹Ð¦ğ¹˝−¼=ý×−¹š˝=Þˇ=ˇÝÝ˙þšÐ=³½Ð²=¹¼¦ý˝³šÐ²=³¼³½¸ýˇ½−²K==(σελ.89)
• ÒžýšÐć³½š=ş½Ð=½−=×š¹Ð¦ć¹Ð−=ŠžýÐ−¼¹łš˝½ˇÐ=ýš=ýš½ˇ½ş×Ð³ž=½ž²=šÐðşÞˇ²I=ðˇÐ=łÐˇ=½−=Ýşł−=ˇ¼½ş=š˙Þ=ž=šÐðşÞˇ=

ýš½ˇðÐÞž¦š˝=×−ÝĆI=ž=˙ð¹ž=½ž²=ý×−¹š˝=Þˇ=ˇ×−ð−×š˝K
• „˙Þ=ˇÞˇŁ−³Ł¸ÞšÐ=ž=˚ÞŠšÐþž=Í„·„ÊÌÒ=ÓÔ˜ÚÌÚÛÓÌÛ=ş½ˇÞ=š×ÐÝš₣¦š˝=ýš½ˇ½ş×Ð³ž=×š¹Ð¦ğ¹˝−¼I=×š¹Ð³½¹˚Ğ½š=½−=

×¹ğ½ş½¼×−=˚½³Ð=ć³½š=Þˇ=˚₣šÐ=½−Þ=˝ŠÐ−=×¹−³ˇÞˇ½−ÝÐ³ýş=ýš=½žÞ=˚ÞŠšÐþž=Í„·„ÊÌÒ=ÓÔ˜ÚÌÚÛÓÌÛ=×−¼=ˇÞˇŁ−³Ł¸ÞšÐK
• Η πάνω πλευρά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μοντέλο AR-7024.

1

·Ðˇ=Þˇ=ˇð¼¹ć³š½š=½žÞ=ýš½ˇ½ş×Ð³ž=×š¹Ð¦ğ¹˝−¼I=
×Ð˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=xÍ„ÚflÚÌÓÁÒÂ=Ó„ÔÁÊ˜ÔÁÌÛz=
E F=š×ˇÞˇÝˇýŁˇÞşýšÞˇ=ý˚₣¹Ð=Þˇ=³Ł¸³šÐ=ž=
˚ÞŠšÐþž=Í„ÚflÚÌÓÁÒÂ=Ó„ÔÁÊ˜ÔÁÌÛ=E FK
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ΑΠΑΛΟΙΦΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΣΚΙΕΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ 
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ (Αντιγραφή με απαλοιφή)

fl¼½¸=ž=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=₣¹ž³Ðý−×−Ðš˝½ˇÐ=łÐˇ=Þˇ=šþˇÝšÐ¾¦−ĆÞ=−Ð=³ðÐ˚²=×š¹Ðýš½¹Ðð˙=½ğÞ=×Ýš¼¹ćÞ=½ğÞ=
ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞ=ˇ×ş=ŁÐŁÝ˝ˇ=ðˇÐ=˙ÝÝˇ=₣−Þ½¹˙=×¹ğ½ş½¼×ˇK=EflÓflÈÌÁÙÂ=flËÔ˜ÎF
Â=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=ˇ¼½¸=ý×−¹š˝=š×˝³ž²=Þˇ=šþˇÝš˝ĞšÐ=½žÞ=³ðÐ˙=×−¼=šý¾ˇÞ˝Žš½ˇÐ=³½−=ð˚Þ½¹−=½ğÞ=ŁÐŁÝ˝ğÞ=ðˇÐ=
˙ÝÝğÞ=×¹ğ½−½Ć×ğÞ=×−¼=ˇÞ−˝ł−¼Þ=³½ž=ý˚³žK=EflÓflÈÌÁÙÂ=Ë„ÎÚÔÌÛF
Â=ˇ¹₣Ðð¸=š¹ł−³½ˇ³Ðˇð¸=¹Ć¦ýÐ³ž=łÐˇ=½−=×Ý˙½−²=½ž²=ˇ×ˇÝ−Ð¾¸²=š˝ÞˇÐ=×š¹˝×−¼=NM=₣ÐÝK=Ú−=×Ý˙½−²=ý×−¹š˝=Þˇ=
ˇÝÝ˙þšÐ=³½Ð²=¹¼¦ý˝³šÐ²=³¼³½¸ýˇ½−²K==(σελ.89)

1 Ú−×−¦š½¸³½š=½−E½ˇF=×¹ğ½ş½¼×ˇE−FK==
(σελ.40)

2 „˙Þ=½ˇ=×¹ğ½ş½¼×ˇ=š˝ÞˇÐ=
½−×−¦š½žý˚Þˇ=³½−=ð¹Ć³½ˇÝÝ−I=
š×ÐÝ˚þ½š=½−=ý˚łš¦−²=×¹ğ½−½Ć×−¼K==
(σελ.40)
⁄½ˇÞ=₣¹ž³Ðý−×−Ðš˝½š=½−=opmcI=ŁšŁˇÐğ¦š˝½š=ş½Ð=
šý¾ˇÞ˝Žš½ˇÐ=³½žÞ=˚ÞŠšÐþž=ýšł˚¦−¼²=½−=˝ŠÐ−=
ý˚łš¦−²=ýš=½−=ý˚łš¦−²=½−¼=½−×−¦š½žý˚Þ−¼=
×¹ğ½−½Ć×−¼K

3 ÓÐ˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=xflÓflÈÌÁÙÂz=
E F=łÐˇ=Þˇ=š×ÐÝ˚þš½š=½žÞ=š×Ð¦¼ýž½¸=
ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=ˇ×ˇÝ−Ð¾¸²K

·Ðˇ=Þˇ=š×ÐÝ˚þš½š=½ž=
ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=?flÓflÈÌÁÙÂ=
flËÔ˜Î=H=Ë„ÎÚÔÌÛ?=
×Ð˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=
xflÓflÈÌÁÙÂz=E FK

4 Ì¹˝³½š=½−Þ=ˇ¹Ð¦ýş=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞ=ðˇÐ=
˙ÝÝš²=¹¼¦ý˝³šÐ²=ðˇÐ=ðˇ½ş×ÐÞ=×Ð˚³½š=
½−=×Ý¸ð½¹−=x„ÎflÔÏÂz=E FK
Ú−=ˇÞ½˝ł¹ˇ¾−=×ˇ¹ˇÝˇýŁ˙Þš½ˇÐ=³½−Þ=ðšÞ½¹Ððş=
Š˝³ð−=šþşŠ−¼K

Ó¹ğ½ş½¼×− flÞ½˝ł¹ˇ¾−

Ó¹ğ½ş½¼×− flÞ½˝ł¹ˇ¾−

Ó¹ğ½ş½¼×− flÞ½˝ł¹ˇ¾−

flÓflÈÌÁÙÂ=flËÔ˜Î

flÓflÈÌÁÙÂ=Ë„ÎÚÔÌÛ

flÓflÈÌÁÙÂ=flËÔ˜Î=H=Ë„ÎÚÔÌÛ

• Â=ˇ×ˇÝ−Ð¾¸=ð˚Þ½¹−¼=ŠšÞ=ý×−¹š˝=Þˇ=₣¹ž³Ðý−×−Ðž¦š˝=³š=³¼ÞŠ¼ˇ³ýş=ýš=½žÞ=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸=ŠÐ×Ý¸²=³šÝ˝Šˇ²K
• Â=ˇ×ˇÝ−Ð¾¸=ŠšÞ=ý×−¹š˝=Þˇ=₣¹ž³Ðý−×−Ðž¦š˝=³š=³¼ÞŠ¼ˇ³ýş=ýš=½ž=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=O=Ò„=N=L=Q=Ò„=NK==(σελ.57)
• Â=ˇ×ˇÝ−Ð¾¸=ŠšÞ=ý×−¹š˝=Þˇ=₣¹ž³Ðý−×−Ðž¦š˝=ş½ˇÞ=½−=₣ˇ¹½˝=˚₣šÐ=šÐŠÐðş=ý˚łš¦−²=¸=ˇÞ½Ðł¹˙¾š½š=ˇ×ş=½−=Š˝³ð−=Äóé~ëëK
• ÒžýšÐć³½š=ş½Ð=š˙Þ=½−=×Ý˙½−²=½ž²=×š¹Ð−₣¸²=ˇ×ˇÝ−Ð¾¸²=š˝ÞˇÐ=×−ÝĆ=ýšł˙Ý−I=ý×−¹š˝=Þˇ=ŠÐˇł¹ˇ¾−ĆÞ=½ý¸ýˇ½ˇ=ˇ×ş=½Ð²=

˙ð¹š²=½ž²=šÐðşÞˇ²K

• ·Ðˇ=Þˇ=ˇð¼¹ć³š½š=½žÞ=ˇ×ˇÝ−Ð¾¸=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸²=

×Ð˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=xflÓflÈÌÁÙÂz=E F=

š×ˇÞˇÝˇýŁˇÞşýšÞˇ=ý˚₣¹Ð=−Ð=šÞŠš˝þšÐ²=

flÓflÈÌÁÙÂ=E L F=Þˇ=³Ł¸³−¼ÞK

• „˙Þ=ŠšÞ=˚₣šÐ=š×ÐÝš₣¦š˝=ý˚łš¦−²=×¹ğ½−½Ć×−¼=
³½−=Ł¸ýˇ=OI=ŠšÞ=ý×−¹š˝=Þˇ=₣¹ž³Ðý−×−Ðž¦š˝=ž=
ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=ˇ×ˇÝ−Ð¾¸=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸²K
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3

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Í˚³ğ=ˇ¼½¸²=½ž²=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ²I=ž=−×−˝ˇ=ý×−¹š˝=Þˇ=₣¹ž³Ðý−×−Ðž¦š˝I=š×˝³ž²I=ğ²=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=ˇÝÝˇł¸²=
×š¹Ð¦ğ¹˝ğÞI=ý×−¹š˝½š=Þˇ=ŠžýÐ−¼¹ł¸³š½š=ˇÞ½˝ł¹ˇ¾ˇ=½ž²=ý×¹−³½ÐÞ¸²=ðˇÐ=½ž²=×˝³ğ=×Ýš¼¹˙²=ýÐˇ²=½ˇ¼½ş½ž½ˇ²=
³š=ýÐˇ=³šÝ˝ŠˇK=Óˇ¹ˇð˙½ğ=ˇ×šÐð−Þ˝Ž−Þ½ˇÐ=½ˇ=ðˇ¦−¹Ð³ý˚Þˇ=ý−½˝Łˇ=łÐˇ=½ž=ŠžýÐ−¼¹ł˝ˇ=ˇÞ½Ðł¹˙¾−¼=½ˇ¼½ş½ž½ˇ²K
·Ðˇ=Þˇ=₣¹ž³Ðý−×−Ð¸³š½š=½ž=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=ŠžýÐ−¼¹ł˝ˇ²=ˇÞ½Ðł¹˙¾−¼=½ˇ¼½ş½ž½ˇ²I=½−×−¦š½¸³½š=½žÞ=š½Ðð˚½ˇ=
×Ý¸ð½¹−¼=xÚflÛÚÌÚÂÚflz=×−¼=×ˇ¹˚₣š½ˇÐ=³½−=×Ý¸ð½¹−=Í„ÚflÚÌÓÁÒÂ=Ó„ÔÁÊ˜ÔÁÌÛK

1 ÓÐ˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=xÚflÛÚÌÚÂÚflzK

Êˇ=ˇÞ˙ĞšÐ=ž=˚ÞŠšÐþž=
‚ÂÍÁÌÛÔ·Áfl=
flÎÚÁ·ÔflÙÌÛ=
ÚflÛÚÌÚÂÚflÒK

2 Ú−×−¦š½¸³½š=½žÞ=½ˇ¼½ş½ž½ˇ=³½−=
ð¹Ć³½ˇÝÝ−I=š¼¦¼ł¹ˇýý˝³½š=½žÞ=ýš=
½žÞ=˚ÞŠšÐþž=½ˇ¼½ş½ž½ˇ²=ðˇÐ=×Ð˚³½š=½−=
×Ý¸ð½¹−=x„ÎflÔÏÂz=E FK
Κατά τη διάρκεια της σάρωσης, η ένδειξη 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ αναβοσβήνει. Όταν 
η σάρωση ολοκληρωθεί, η ένδειξη ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ σβήνει και γίνεται σάρωση της 
μίας όψης του δελτίου ταυτότητας στη μνήμη. (Σε 
αυτήν την περίπτωση, η εκτύπωση ξεκινά με 
πάτημα του πλήκτρου [ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ] 
( ).)

3 ·¼¹˝³½š=½žÞ=½ˇ¼½ş½ž½ˇ=ˇ×ş=½žÞ=˙ÝÝž=
×Ýš¼¹˙=ðˇÐ=×Ð˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=
x„ÎflÔÏÂz=E FK
⁄½ˇÞ=−Ý−ðÝž¹ğ¦š˝=ž=³˙¹ğ³žI=¦ˇ=þšðÐÞ¸³šÐ=ž=
×ˇ¹ˇłğł¸=ˇÞ½Ðł¹˙¾−¼K

Í−½˝Ł−=N Í−½˝Ł−=O

Í×¹−³½ÐÞ¸=
şĞž

Ó˝³ğ=
şĞž

Í
×¹

−³
½ÐÞ

¸=
şĞ

ž

Ó˝
³ğ

=
şĞ

žËšÞ½¹Ðð¸=ł¹ˇýý¸

• Ó¹ć½ˇ=š×ÐÝ˚þ½š=½ˇ=ý−½˝Łˇ=ŠÐ˙½ˇþž²I=½ˇ=−×−˝ˇ=ˇÞˇÝĆ−Þ½ˇÐ=³½−=½ý¸ýˇ=?Úˇ¼½ş½ž½ˇ?=½ž²=šÞş½ž½ˇ²=
ÔÛÊÍÁÒ„ÁÒ=ÒÛÒÚÂÍflÚÌÒ==(σελ.90)=ðˇÐI=³½ž=³¼Þ˚₣šÐˇI=ˇð−Ý−¼¦¸³½š=½ˇ=×ˇ¹ˇð˙½ğ=Ł¸ýˇ½ˇ=łÐˇ=Þˇ=
šð½šÝ˚³š½š=½ž=ŠžýÐ−¼¹ł˝ˇ=ˇÞ½Ðł¹˙¾−¼K=·Ðˇ=×Ýž¹−¾−¹˝š²=³₣š½Ðð˙=ýš=½žÞ=ˇÝÝˇł¸=ýÐˇ²=¹Ć¦ýÐ³ž²=
³¼³½¸ýˇ½−²=ˇÞˇ½¹˚þ½š=³½žÞ=šÞş½ž½ˇ=="ΕΠΙΛΟΓΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ" (σελ.91)K

≥ Â=Š¼Þˇ½ş½ž½ˇ=ŠžýÐ−¼¹ł˝ˇ²=ˇÞ½Ðł¹˙¾−¼=½ˇ¼½ş½ž½ˇ²=ŠšÞ=ý×−¹š˝=Þˇ=₣¹ž³Ðý−×−Ðž¦š˝=³š=³¼ÞŠ¼ˇ³ýş=ýš=½ž=
ŠÐˇð−×¸=×ˇ¹ˇłğł¸²=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞI=½žÞ=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸=ŠÐ×Ý¸²=şĞž²I=½žÞ=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸=ŠÐ×Ý¸²=³šÝ˝Šˇ²I=½žÞ=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸=
uv=Ž−¼ýI=½žÞ=ˇÝÝˇł¸=×š¹Ð¦ğ¹˝ğÞI=½žÞ=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸=ýš=ˇ×ˇÝ−Ð¾¸=˙ð¹ğÞ=H=ð˚Þ½¹−¼I=½žÞ=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸=O=³š=NLQ=³š=NI=
½ž=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=³šÝÐŠ−×−Ðžý˚ÞğÞ=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞL−ýˇŠ−×−Ðžý˚ÞğÞ=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞ=ðˇÐ=½žÞ=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸=ýš=×š¹Ð³½¹−¾¸K

• Í×−¹−ĆÞ=Þˇ=₣¹ž³Ðý−×−Ðž¦−ĆÞ=½ˇ=×ˇ¹ˇð˙½ğ=ýšł˚¦ž=₣ˇ¹½Ð−ĆW=^RI=^RoI=^QI=^QoI=_QI=_RI=_RoI=^PK=EÚˇ=
ýšł˚¦ž=^RI=^Ro=ý×−¹−ĆÞ=Þˇ=₣¹ž³Ðý−×−Ðž¦−ĆÞ=ýşÞ−=³½−=Š˝³ð−=Äóé~ëëKF

• Η προεπιλεγμένη ρύθμιση του συστήματος για τα μοτίβα διάταξης, όπως περιγράφεται στην ενότητα "Δελτίο 
ταυτότητας", είναι "0: Αυτόματη επιλογή". Όταν χρησιμοποιείται χαρτί A4/B5/16K/B4/8K/A3, η διαδικασία μπορεί 
να εκτελείται αυτόματα με το μοτίβο 1 ενώ όταν χρησιμοποιούνται μεγέθη χαρτιού διαφορετικά από τα 
παραπάνω, η διαδικασία μπορεί να εκτελείται αυτόματα με το μοτίβο 2.

• Ëˇ½˙=½ž=₣¹¸³ž=½−¼=ý−½˝Ł−¼=N=ž=šÐðşÞˇ=šÞŠ˚₣š½ˇÐ=Þˇ=×š¹Ðð−×š˝=ˇðşýˇ=ðÐ=ˇÞ=₣¹ž³Ðý−×−Ðš˝½š=ðˇÞ−ÞÐðş=ý˚łš¦−²=₣ˇ¹½Ð−ĆK
• Στη λειτουργία ταυτότητας, ανατρέξτε στην ενότητα ="ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Ρυθμίσεις 

συστήματος)" (σελ.88), εάν θέλετε να ορίσετε τον αριθμό των copyies. Σάρωση περιοχή είναι: Χ: 98 χιλιοστά, Y: 
66 χιλιοστά.

• Ò½ž=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=ŠžýÐ−¼¹ł˝ˇ²=ˇÞ½Ðł¹˙¾−¼=½ˇ¼½ş½ž½ˇ²=ž=ˇ¼½şýˇ½ž=š×ÐÝ−ł¸=₣ˇ¹½Ð−Ć=ðˇÐ=ž=ˇ¼½şýˇ½ž=
šÞˇÝÝˇł¸=Š˝³ðğÞ=ŠšÞ=š˝ÞˇÐ=ŠÐˇ¦˚³Ðýš²K=„×ÐÝ˚þ½š=½−=₣ˇ¹½˝=ðˇÐ=½−=Š˝³ð−=₣šÐ¹−ð˝Þž½ˇK

• Το δελτίο ταυτότητας πρέπει να τοποθετηθεί 5 mm, από την αρχική κλίμακα μεγέθους, ώστε η εικόνα δεν θα 
αποκοπεί κατά την αντιγραφή.

• Για την αντιγραφή ταυτότητας, μπορεί να επιλεγμένων αριθμοδεικτών διεύρυνσης. Ωστόσο, ανάλογα με το 
μέγεθος του χαρτιού, να αντιγράψετε την εικόνα μπορεί να είναι μια παράλειψη.

·Ðˇ=Þˇ=ˇð¼¹ć³š½š=½ž=ŠžýÐ−¼¹ł˝ˇ=
ˇÞ½Ðł¹˙¾−¼=½ˇ¼½ş½ž½ˇ²I=×Ð˚³½š=½−=
×Ý¸ð½¹−=xflËÛÔ˜ÒÂ=ÌÈ˜Îz=E F=ðˇÐ=
ŁšŁˇÐğ¦š˝½š=ş½Ð=ž=˚ÞŠšÐþž=‚ÂÍÁÌÛÔ·Áfl=
flÎÚÁ·ÔflÙÌÛ=ÚflÛÚÌÚÂÚflÒ=š˝ÞˇÐ=³Łž³½¸K
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fl¼½ş=½−=ðš¾˙ÝˇÐ−=š×šþžłš˝=½−Þ=½¹ş×−=₣¹¸³ž²=½ğÞ=ÝšÐ½−¼¹łÐćÞ=šð½¼×ğ½¸K
Â=ŠÐˇŠÐðˇ³˝ˇ=łÐˇ=½žÞ=½−×−¦˚½ž³ž=₣ˇ¹½Ð−Ć=š˝ÞˇÐ=˝ŠÐˇ=ýš=½ž=ŠÐˇŠÐðˇ³˝ˇ=½−×−¦˚½ž³ž²=₣ˇ¹½Ð−Ć=łÐˇ=½žÞ=
×ˇ¹ˇłğł¸=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞK=flÞˇ½¹˚þ½š=³½ž=šÞş½ž½ˇ=="ΤΟΠΟΘΕΤΩΝΤΑΣ ΧΑΡΤΙ" (σελ.34)K

ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
Ú−=×ˇ¹˙ŠšÐłýˇ=×−¼=ˇð−Ý−¼¦š˝=šþžłš˝=×ć²=Þˇ=šð½¼×ć³š½š=˚Þˇ=˚łł¹ˇ¾−=ˇ×ş=½−=tçêÇm~ÇK
Ó¹ÐÞ=ˇ×ş=½žÞ=šð½Ć×ğ³žI=ŁšŁˇÐğ¦š˝½š=ş½Ð=³½ž=³¼³ðš¼¸=˚₣šÐ=½−×−¦š½ž¦š˝=₣ˇ¹½˝=ýš=½−=ðˇ½˙ÝÝžÝ−=ý˚łš¦−²=
łÐˇ=½−=˚łł¹ˇ¾ş=³ˇ²K

1 ‡šŁˇÐğ¦š˝½š=ş½Ð=ž=˚ÞŠšÐþž=lk=ifkb=
³½−Þ=Ó˝Þˇðˇ=₣šÐ¹Ð³ý−Ć=š˝ÞˇÐ=
ˇÞˇýý˚ÞžK

„˙Þ=ž=̊ ÞŠšÐþž=lk=ifkb=ŠšÞ=
ˇÞ˙ŁšÐI=×ˇ½¸³½š=½−=
×Ý¸ð½¹−=xlk=ifkbz=E FK

⁄½ˇÞ=ž=˚ÞŠšÐþžW
≥flÞ˙ŁšÐI=ž=³¼³ðš¼¸=š˝ÞˇÐ=³š=ðˇ½˙³½ˇ³ž=³ĆÞŠš³ž²=ðˇÐ=

˚½−Ðýž=łÐˇ=šð½Ć×ğ³ž=¸=šð½šÝš˝=šð½Ć×ğ³žK
≥„˝ÞˇÐ=³Łž³½¸I=ž=³¼³ðš¼¸=Ł¹˝³ðš½ˇÐ=šð½ş²=³ĆÞŠš³ž²=

ðˇÐ=ŠšÞ=ý×−¹š˝=Þˇ=šð½¼×ć³šÐK

2 flÞ−˝þ½š=½−=tçêÇm~Ç=ðˇÐ=ˇÞ−˝þ½š=½−=
˚łł¹ˇ¾−=×−¼=¦˚Ýš½š=Þˇ=šð½¼×ć³š½šK

3 „×ÐÝ˚þ½š=?„ð½Ć×ğ³ž?=ˇ×ş=½−=ýšÞ−Ć=
½ž²=š¾ˇ¹ý−ł¸²=?fl¹₣š˝−?K

„ý¾ˇÞ˝Žš½ˇÐ=½−=×Ýˇ˝³Ð−=
ŠÐˇÝşł−¼=?„ð½Ć×ğ³ž?K

4 ‡šŁˇÐğ¦š˝½š=ş½Ð=−=?uuJññññ?=š˝ÞˇÐ=
š×ÐÝšłý˚Þ−²=ğ²=šð½¼×ğ½¸²K=
„˙Þ=₣¹šÐ˙Žš³½š=Þˇ=ˇÝÝ˙þš½š=ð˙×−Ðš²=¹¼¦ý˝³šÐ²=
šð½Ć×ğ³ž²I=ð˙Þ½š=ðÝÐð=³½−=ð−¼ý×˝=?Ó¹−½Ðý¸³šÐ²?=
łÐˇ=Þˇ=ˇÞ−˝þš½š=½žÞ=−¦şÞž=¹Ć¦ýÐ³ž²=½−¼=
×¹−ł¹˙ýýˇ½−²=−Š¸łž³ž²=šð½¼×ğ½¸K==

„ý¾ˇÞ˝Žš½ˇÐ=ž=
−¦şÞž=¹Ć¦ýÐ³ž²=
½−¼=×¹−ł¹˙ýýˇ½−²=
−Š¸łž³ž²=
šð½¼×ğ½¸K

="ΟΘΟΝΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ" (σελ.65)
="ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΓΙΑ 
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ" (σελ.66)

5 Ë˙Þ½š=ðÝÐð=³½−=ð−¼ý×˝=?„ð½Ć×ğ³ž?K

Â=šð½Ć×ğ³ž=ˇ¹₣˝ŽšÐK⁄½ˇÞ=½−=ýž₣˙Þžýˇ=š˝ÞˇÐ=
³¼ÞŠšŠšý˚Þ−=ý˚³ğ=rp_=ðˇÐ=ˇ¹₣˝ŽšÐ=ž=š¹łˇ³˝ˇ=
šð½Ć×ğ³ž²I=šý¾ˇÞ˝Žš½ˇÐ=½−=×ˇ¹˙¦¼¹−=ðˇ½˙³½ˇ³ž²=
šð½Ć×ğ³ž²K
="ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ" (σελ.72)
Â=š¹łˇ³˝ˇ=šð½Ć×ğ³ž²=¦ˇ=šþ˚Ý¦šÐ=̌ ×ş=½−Þ=ðšÞ½¹Ððş=
Š˝³ð−=šþşŠ−¼K

≥ ÌÐ=š¹łˇ³˝š²=šð½Ć×ğ³ž²=×−¼=ÝˇýŁ˙Þ−Þ½ˇÐ=šÞć=ž=³¼³ðš¼¸=ÝšÐ½−¼¹łš˝=ğ²=¾ğ½−½¼×Ððş=¸=³ˇ¹ğ½¸²=¦ˇ=ˇ×−¦žðš¼½−ĆÞ=
³½ž=ýÞ¸ýžK=⁄½ˇÞ=−Ý−ðÝž¹ğ¦š˝=ž=š¹łˇ³˝ˇ=×ˇ¹ˇłğł¸²=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞI=−Ð=š¹łˇ³˝š²=šð½Ć×ğ³ž²=¦ˇ=ˇ¹₣˝³−¼Þ=Þˇ=
šð½¼×ćÞ−Þ½ˇÐK

≥ Â=šð½Ć×ğ³ž=ŠšÞ=š˝ÞˇÐ=Š¼Þˇ½¸=ş½ˇÞ=½−=šý×¹ş²=¸=½−=×Ýš¼¹Ððş=ðˇ×˙ðÐ=š˝ÞˇÐ=ˇÞ−Ð₣½ş=łÐˇ=½ž=³¼Þ½¸¹ž³ž=½ž²=³¼³ðš¼¸²=¸=
ş½ˇÞ=³¼ýŁš˝=šý×Ý−ð¸=₣ˇ¹½Ð−Ć=¸=ž=³¼³ðš¼¸=ŠšÞ=˚₣šÐ=₣ˇ¹½˝=¸=ł¹ˇ¾˝½ž=¸=ş½ˇÞ=ž=ý−Þ˙Šˇ=½−=½¼ý×˙Þ−¼=₣¹šÐ˙Žš½ˇÐ=
ˇÞ½Ððˇ½˙³½ˇ³žK=

≥ „˙Þ=×ˇ¹−¼³Ðˇ³½š˝=šý×Ý−ð¸=×¹ğ½−½Ć×−¼=³½−=opmcI=ŠšÞ=¦ˇ=š˝ÞˇÐ=Š¼Þˇ½¸=ž=šð½Ć×ğ³ž=˚ğ²=ş½−¼=½−=ý×Ý−ðˇ¹Ð³ý˚Þ−=
×¹ğ½ş½¼×−=ˇ¾ˇÐ¹š¦š˝=ðˇÐ=½−=opmc=š×ˇÞ˚Ý¦šÐ=³š=ðˇ½˙³½ˇ³ž=₣¹¸³ž²K

Κατάσταση :  Έτοιμο
Θέση :
Σχόλιο :

XX-xxxx

Γενικά

Επιλογή εκτυπωτή

ÐñïôéìÞóåéò

Εύρεση εκτυπωτή

Εκτύπωση σε αρχείο
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4

flÞ=šþˇÞ½Ýž¦š˝=½−=₣ˇ¹½˝=³½−=Š˝³ð−=₣ˇ¹½Ð−Ć=ðˇ½˙=½žÞ=šð½Ć×ğ³ž
Ó¹−³¦˚³½š=₣ˇ¹½˝=³½−=Š˝³ð−=¸=×ˇ½¸³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=x‚ÁÒËÌÒz=łÐˇ=Þˇ=š×ÐÝ˚þš½š=ŠÐˇ¾−¹š½Ððş=Š˝³ð−=ðˇÐI=³½ž=³¼Þ˚₣šÐˇI=
×ˇ½¸³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=xlk=ifkbz=E F=łÐˇ=Þˇ=³¼Þš₣˝³š½š=½žÞ=šð½Ć×ğ³žK
ÒžýšÐć³½š=ş½Ð=ˇÞ=˚₣šÐ=šÞš¹ł−×−Ðž¦š˝=ž=¹Ć¦ýÐ³ž=?fl¼½şýˇ½ž=šÞˇÝÝˇł¸=Š˝³ðğÞ?=³½Ð²=¹¼¦ý˝³šÐ²=³¼³½¸ýˇ½−²=³š=ý−Þ½˚Ý−=
×−¼=ŠÐˇ¦˚½šÐ=ŠĆ−=¸=×š¹Ð³³ş½š¹−¼²=Š˝³ð−¼²=ðˇÐ=¼×˙¹₣šÐ=½−=˝ŠÐ−=ý˚łš¦−²=₣ˇ¹½Ð−Ć=³š=˙ÝÝ−=Š˝³ð−I=ž=³¼³ðš¼¸=¦ˇ=
×¹ˇłýˇ½−×−Ð¸³šÐ=ˇ¼½şýˇ½ˇ=½žÞ=šÞˇÝÝˇł¸=³½−Þ=˙ÝÝ−=Š˝³ð−=ðˇÐ=¦ˇ=³¼Þš₣˝³šÐ=½žÞ=šð½Ć×ğ³žK

ÓˇĆ³ž=ýÐˇ²=š¹łˇ³˝ˇ²=šð½Ć×ğ³ž²
·Ðˇ=Þˇ=ð˙Þš½š=×ˇĆ³ž=ðˇ½˙=½ž=ŠÐ˙ð¹šÐˇ=šð½Ć×ğ³ž²=ýÐˇ²=š¹łˇ³˝ˇ²I=×Ð˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=xlk=ifkbz=E F=³½−Þ=×˝Þˇðˇ=₣šÐ¹Ð³ý−Ć=
łÐˇ=Þˇ=ł¼¹˝³š½š=½žÞ=ýžÞˇÞ¸=çÑÑJäáåÉK=Η εκτύπωση σταματά και η ένδειξη ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ αρχίζει να αναβοσβήνει.
≥ ·Ðˇ=Þˇ=ˇð¼¹ć³š½š=ý˝ˇ=š¹łˇ³˝ˇ=šð½Ć×ğ³ž²I=×Ð˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=xflËÛÔ˜ÒÂz=E F=¸=½−=×Ý¸ð½¹−=xflËÛÔ˜ÒÂ=ÌÈ˜Îz=E FK
≥ ·Ðˇ=Þˇ=š×ˇÞˇððÐÞ¸³š½š=½žÞ=šð½Ć×ğ³žI=×˝š³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=xlk=ifkbz=E F=łÐˇ=Þˇ=ł¼¹˝³š½š=½ž=ýž₣ˇÞ¸=çå=äáåÉK

⁄½ˇÞ=ž=?Ó¹−˚Ýš¼³ž=₣ˇ¹½Ð−Ć?=˚₣šÐ=¹¼¦ýÐ³½š˝=³š=?fl¼½şýˇ½ž=š×ÐÝ−ł¸?
flÞ=ž=?Ó¹−˚Ýš¼³ž=₣ˇ¹½Ð−Ć?=˚₣šÐ=¹¼¦ýÐ³½š˝=³š=?fl¼½şýˇ½ž=š×ÐÝ−ł¸?=³½žÞ=ðˇ¹½˚Ýˇ=?ıˇ¹½˝?=½ž²=−¦şÞž²=¹¼¦ý˝³šğÞ=½−¼=
×¹−ł¹˙ýýˇ½−²=−Š¸łž³ž²=šð½¼×ğ½¸=ðˇÐ=³½ž=³¼³ðš¼¸=ŠšÞ=˚₣šÐ=½−×−¦š½ž¦š˝=₣ˇ¹½˝=ýš=½−=ðˇ½˙ÝÝžÝ−=ý˚łš¦−²=łÐˇ=ýÐˇ=
š¹łˇ³˝ˇ=šð½Ć×ğ³ž²I=ž=ŠÐˇŠÐðˇ³˝ˇ=šð½Ć×ğ³ž²=¦ˇ=×−Ðð˝ÝšÐ=ˇÞ˙Ý−łˇ=ýš=½ž=¹Ć¦ýÐ³ž=½ž²=?ı¹¸³ž=×Ýž³Ð˚³½š¹−¼=ýšł˚¦−¼²=
₣ˇ¹½Ð−Ć?=³½Ð²=¹¼¦ý˝³šÐ²=³¼³½¸ýˇ½−²==(σελ.90)K

⁄½ˇÞ=ž=¹Ć¦ýÐ³ž=?ı¹¸³ž=×Ýž³Ð˚³½š¹−¼=ýšł˚¦−¼²=₣ˇ¹½Ð−Ć?=š˝ÞˇÐ=
ˇ×šÞš¹ł−×−Ðžý˚Þž
Â=̊ ÞŠšÐþž=Í„·„ÊÌÒ=ıflÔÚÁÌÛ=³½−Þ=×˝Þˇðˇ=₣šÐ¹Ð³ý−Ć=¦ˇ=̌ ÞˇŁ−³Ł¸³šÐK=Í×−¹š˝½š=Þˇ=×ˇ½¸³š½š=½−=×Ý¸ð½¹−=x‚ÁÒËÌÒz=łÐˇ=
₣šÐ¹−ð˝Þž½ž=š×ÐÝ−ł¸=Š˝³ð−¼=¸=Þˇ=½−×−¦š½¸³š½š=₣ˇ¹½˝=³½−=Š˝³ð−=Äóé~ëë=ðˇÐ=Þˇ=×ˇ½¸³š½š=½−=×Ý¸ð½¹−=xlk=ifkbz=E F=łÐˇ=
Þˇ=þšðÐÞ¸³šÐ=ž=šð½Ć×ğ³žK

⁄½ˇÞ=ž=š×ÐÝ−ł¸=?ı¹¸³ž=×Ýž³Ð˚³½š¹−¼=ýšł˚¦−¼²=₣ˇ¹½Ð−Ć?=š˝ÞˇÐ=šÞš¹ł−×−Ðžý˚Þž
Â=šð½Ć×ğ³ž=¦ˇ=ł˝ÞšÐ=₣¹ž³Ðý−×−ÐćÞ½ˇ²=ý˚łš¦−²=₣ˇ¹½Ð−Ć=×−¼=š˝ÞˇÐ=×ˇ¹ˇ×Ý¸³Ð−=ýš=½−=ý˚łš¦−²=½ž²=šÐðşÞˇ²=½ž²=šð½Ć×ğ³ž²K

≥ ·Ðˇ=×š¹Ð−¹Ð³ý−Ć²=³½žÞ=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸=ðˇ½˙=½ž=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=šð½Ć×ğ³ž²=ðˇÐ=×š¹Ð−¹Ð³ý−Ć²=½ž²=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ²=³˙¹ğ³ž²=ðˇÐ=
×š¹Ð−¹Ð³ý−Ć²=½ž²=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ²=šð½Ć×ğ³ž²=ðˇ½˙=½ž=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸²=ðˇÐ=³˙¹ğ³ž²I=ˇÞˇ½¹˚þ½š=³½−=="ΧΡΗΣΗ 
ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΚΑΙ ΣΑΡΩΤΗ" (σελ.39)K

≥ Â=šÐðşÞˇ=šð½Ć×ğ³ž²=×š¹Ð³½¹˚¾š½ˇÐ=ˇ¼½şýˇ½ˇ=łÐˇ=Þˇ=₣ğ¹˚³šÐ=³½−=₣ˇ¹½˝=³½žÞ=×š¹˝×½ğ³ž=×−¼=½−=₣ˇ¹½˝=š˝ÞˇÐ=
½−×−¦š½žý˚Þ−=ýš=×¹−³ˇÞˇ½−ÝÐ³ýş=ŠÐˇ¾−¹š½Ððş=ˇ×ş=½žÞ=šÐðşÞˇ=šð½Ć×ğ³ž²K
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ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ από το κουμπί "Έναρξη"
Í×−¹š˝½š=Þˇ=ˇÞ−˝þš½š=½−=×¹şł¹ˇýýˇ=−Š¸łž³ž²=½−¼=šð½¼×ğ½¸=ðˇÐ=Þˇ=ˇÝÝ˙þš½š=½Ð²=¹¼¦ý˝³šÐ²=½−¼=
×¹−ł¹˙ýýˇ½−²=−Š¸łž³ž²=½−¼=šð½¼×ğ½¸=̌ ×ş=½−=ð−¼ý×˝=?÷Þˇ¹þž?=½ğÞ=táåÇçïëK=ÌÐ=¹¼¦ý˝³šÐ²=×−¼=−¹˝Ž−Þ½ˇÐ=
ýš=̌ ¼½ş=½−Þ=½¹ş×−=¦ˇ=š˝ÞˇÐ=−Ð=̌ ¹₣Ðð˚²=¹¼¦ý˝³šÐ²=ş×−½š=šð½¼×ćÞš½š=̌ ×ş=ýÐˇ=˙ÝÝž=š¾ˇ¹ý−ł¸K=E„˙Þ=̌ ÝÝ˙þš½š=
½Ð²=¹¼¦ý˝³šÐ²=ˇ×ş=½žÞ=−¦şÞž=¹¼¦ý˝³šğÞ=½−¼=×¹−ł¹˙ýýˇ½−²=−Š¸łž³ž²=½−¼=šð½¼×ğ½¸=ðˇ½˙=½žÞ=šð½Ć×ğ³žI=
−Ð=ˇ¹₣Ðð˚²=¹¼¦ý˝³šÐ²=¦ˇ=š×ˇÞ˚Ý¦−¼Þ=ş½ˇÞ=šð½šÝ˚³š½š=˚þ−Š−=ˇ×ş=½žÞ=š¾ˇ¹ý−ł¸KF

1 Κάντε κλικ στο κουμπί "Έναρξη" ( ) 
και επιλέξτε διαδοχικά "Σύστημα 
Windows", "Πίνακας ελέγχου" και 
"Προβολή συσκευών και 
εκτυπωτών"K
• Στα Windows Server 2012, επιλέξτε διαδοχικά 

"Πίνακας ελέγχου" → "Υλικό" → "Συσκευές και 
εκτυπωτές" → "Εκτυπωτές".

• Στα Windows 8.1, κάντε κλικ στο εικονίδιο ( ) 
στην οθόνη έναρξης και μετά επιλέξτε "Πίνακας 
ελέγχου" → "Υλικό και ήχος" → "Προβολή 
συσκευών και εκτυπωτών".

2 Ë˙Þ½š=Ššþ˝=ðÝÐð=³½−=šÐð−Þ˝ŠÐ−=½−¼=
×¹−ł¹˙ýýˇ½−²=−Š¸łž³ž²=šð½¼×ğ½¸=
?uuJññññ?=ðˇÐ=ð˙Þ½š=ðÝÐð=³½−=
?ÁŠÐş½ž½š²=šð½¼×ğ½¸?K

3 Ë˙Þ½š=ðÝÐð=³½−=ð−¼ý×˝=?Ó¹−½Ðý¸³šÐ²?=
³½žÞ=ðˇ¹½˚Ýˇ=?·šÞÐð˙?K
Θα εμφανιστεί η οθόνη ρύθμισης του προγράμματος 
οδήγησης του εκτυπωτή.
="ΟΘΟΝΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ" (σελ.65)
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4

ΟΘΟΝΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ
Û×˙¹₣−¼Þ=−¹Ð³ý˚Þ−Ð=×š¹Ð−¹Ð³ý−˝=łÐˇ=½−=³¼ÞŠ¼ˇ³ýş=½ğÞ=¹¼¦ý˝³šğÞ=×−¼=ý×−¹−ĆÞ=Þˇ=š×ÐÝšł−ĆÞ=ˇ×ş=½žÞ=−¦şÞž=
¹¼¦ý˝³šğÞ=½−¼=×¹−ł¹˙ýýˇ½−²=−Š¸łž³ž²=½−¼=šð½¼×ğ½¸K=⁄½ˇÞ=Ð³₣ĆšÐ=˚Þˇ²=×š¹Ð−¹Ð³ýş²=Š˝×Ýˇ=³½ž=¹Ć¦ýÐ³ž=E F=
šý¾ˇÞ˝Žš½ˇÐ=˚Þˇ=šÐð−Þ˝ŠÐ−=×Ýž¹−¾−¹ÐćÞK=Ë˙Þ½š=ðÝÐð=³½−=šÐð−Þ˝ŠÐ−=łÐˇ=Þˇ=×¹−Ł˙Ýš½š=š×šþ¸łž³ž=½−¼=×š¹Ð−¹Ð³ý−ĆK

Ëˇ¹½˚Ýˇ
ÌÐ=¹¼¦ý˝³šÐ²=š˝ÞˇÐ=−ýˇŠ−×−Ðžý˚Þš²=³š=ðˇ¹½˚Ýš²K=
Ë˙Þ½š=ðÝÐð=³š=ýÐˇ=ðˇ¹½˚Ýˇ=łÐˇ=Þˇ=šý¾ˇÞÐ³½š˝=³½−=
×¹−³ð¸ÞÐ−K
ÓÝˇ˝³Ð−=š×ÐÝ−ł¸²
Ë˙Þ½š=ðÝÐð=³š=˚Þˇ=×Ýˇ˝³Ð−=š×ÐÝ−ł¸²=łÐˇ=Þˇ=
šÞš¹ł−×−Ð¸³š½š=¸=Þˇ=ˇ×šÞš¹ł−×−Ð¸³š½š=ýÐˇ=
ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇK
„ÐðşÞˇ=¹¼¦ý˝³šğÞ=šð½Ć×ğ³ž²
Òš=ˇ¼½¸=½žÞ=×š¹Ð−₣¸=šý¾ˇÞ˝Žš½ˇÐ=½−=ˇ×−½˚Ýš³ýˇ=
½ğÞ=š×ÐÝšłý˚ÞğÞ=¹¼¦ý˝³šğÞ=šð½Ć×ğ³ž²K
flÞˇ×½¼³³şýšÞž=Ý˝³½ˇ
Òˇ²=š×Ð½¹˚×šÐ=Þˇ=š×ÐÝ˚þš½š=ˇ×ş=ýÐˇ=Ý˝³½ˇ=š×ÐÝ−łćÞK
„ÐðşÞˇ=‚˝³ðğÞ=₣ˇ¹½Ð−Ć
Ì=Š˝³ð−²=×−¼=š˝ÞˇÐ=š×ÐÝšłý˚Þ−²=³½žÞ=?„×ÐÝ−ł¸=
ıˇ¹½Ð−Ć?=³½žÞ=ðˇ¹½˚Ýˇ=?ıˇ¹½˝?=šý¾ˇÞ˝Žš½ˇÐ=
ý×ÝšK=Í×−¹š˝½š=š×˝³ž²=Þˇ=ð˙Þš½š=ðÝÐð=³š=˚ÞˇÞ=
Š˝³ð−=łÐˇ=Þˇ=½−Þ=š×ÐÝ˚þš½šK

Ë−¼ý×˝=šÝ˚ł₣−¼
Òˇ²=š×Ð½¹˚×šÐ=Þˇ=š×ÐÝ˚þš½š=˚Þˇ=³½−Ð₣š˝−=ˇ×ş=ýÐˇ=
Ý˝³½ˇ=š×ÐÝ−łćÞK
Ë−¼ý×˝=?lh?
Ë˙Þ½š=ðÝÐð=³š=ˇ¼½ş=½−=ð−¼ý×˝=łÐˇ=Þˇ=
ˇ×−¦žðšĆ³š½š=½Ð²=¹¼¦ý˝³šÐ²=ðˇÐ=Þˇ=šð½šÝ˚³š½š=
˚þ−Š−=ˇ×ş=½−=×Ýˇ˝³Ð−=ŠÐˇÝşł−¼K
Ë−¼ý×˝=?¿ð¼¹−?
Ë˙Þ½š=ðÝÐð=³š=ˇ¼½ş=½−=ð−¼ý×˝=łÐˇ=˚þ−Š−=ˇ×ş=½−=
×Ýˇ˝³Ð−=ŠÐˇÝşł−¼=₣ğ¹˝²=Þˇ=×¹ˇłýˇ½−×−Ðž¦−ĆÞ=
ˇÝÝˇł˚²=³½Ð²=¹¼¦ý˝³šÐ²K
Ë−¼ý×˝=?‡−¸¦šÐˇ?
Ë˙Þ½š=ðÝÐð=³š=ˇ¼½ş=½−=ð−¼ý×˝=łÐˇ=Þˇ=šý¾ˇÞÐ³½š˝=
½−=ˇ¹₣š˝−=Ł−¸¦šÐˇ²=łÐˇ=½−=×¹şł¹ˇýýˇ=−Š¸łž³ž²=
šð½¼×ğ½¸K

¢êõñïOK

Προτιµήσεις εκτύπωσης: XX-xxxx

Στυλ Eγγράφου

Kαθόλου

Χωρίς τίτλοΡυθµίσεις του χρήστη:

Μιας Όψης
Διπλής Όψης (Βιβλίο)
Διπλής Όψης (Πίνακας)
Στυλ Φυλλαδίου

ΠροεπιλογέςΑποθήκευση…

1-Up

ÂïÞèåéá

Διευθέτηση φυλλαδίου 

3

1

2

4

987

6

5

ÌÐ=¹¼¦ý˝³šÐ²=ðˇÐ=ž=šÐðşÞˇ=½ž=³¼³ðš¼¸²=×−Ðð˝ÝÝ−¼ÞI=ˇÞ˙Ý−łˇ=ýš=½−=ý−Þ½˚Ý−K

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 
ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ
fl¼½¸=ž=šÞş½ž½ˇ=š×šþžłš˝=³žýˇÞ½Ðð˚²=×¹−žłý˚Þš²=ÝšÐ½−¼¹ł˝š²=×ˇ¹ˇłğł¸²=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞK
·Ðˇ=Þˇ=ł˝ÞšÐ=ˇ¼½ş=×¹−Ş×−½˝¦š½ˇÐ=ş½Ð=½−=ý˚łš¦−²=₣ˇ¹½Ð−Ć=ðˇÐ=−Ð=˙ÝÝš²=Łˇ³Ðð˚²=¹¼¦ý˝³šÐ²=˚₣−¼Þ=¸Šž=
š×ÐÝšłš˝K=·Ðˇ=½ž=Łˇ³Ðð¸=ŠÐˇŠÐðˇ³˝ˇ=šð½Ć×ğ³ž²=ðˇÐ=½ˇ=Ł¸ýˇ½ˇ=łÐˇ=½−=˙Þ−Ðłýˇ=½−¼=×¹−ł¹˙ýýˇ½−²=−Š¸łž³ž²=
½−¼=šð½¼×ğ½¸I=ˇÞˇ½¹˚þ½š=³½žÞ=šÞş½ž½ˇ=="ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ" (σελ.62)K

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΣΕΛΙΔΑ 
(Εκτύπωση N-Up)
Â=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=ˇ¼½¸=ý×−¹š˝=Þˇ=₣¹ž³Ðý−×−Ðž¦š˝=łÐˇ=³ý˝ð¹¼Þ³ž=ýÐˇ²=šÐðşÞˇ²=šð½Ć×ğ³ž²=ðˇÐ=šð½Ć×ğ³ž=
×−ÝÝˇ×ÝćÞ=³šÝ˝ŠğÞ=³š=˚Þˇ=ýşÞ−=¾ĆÝÝ−=₣ˇ¹½Ð−ĆK
fl¼½ş=š˝ÞˇÐ=Ł−ÝÐðş=ş½ˇÞ=¦˚Ýš½š=Þˇ=šð½¼×ć³š½š=×−ÝÝˇ×Ý˚²=šÐðşÞš²=ş×ğ²=¾ğ½−ł¹ˇ¾˝š²=³š=˚Þˇ=¾ĆÝÝ−=
₣ˇ¹½Ð−ĆI=ðˇÐ=ş½ˇÞ=¦˚Ýš½š=Þˇ=šþ−Ðð−Þ−ý¸³š½š=₣ˇ¹½˝K=Â=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=ˇ¼½¸=ý×−¹š˝=š×˝³ž²=Þˇ=₣¹ž³Ðý−×−Ðž¦š˝=³š=
³¼ÞŠ¼ˇ³ýş=ýš=šð½Ć×ğ³ž=ŠĆ−=şĞšğÞ=łÐˇ=ý˚łÐ³½ž=šþ−Ðð−Þşýž³ž=₣ˇ¹½Ð−ĆK
Êˇ=ł˝ÞšÐ=Ý¸Ğž=½ğÞ=ˇð−Ý−Ć¦ğÞ=ˇ×−½šÝš³ý˙½ğÞ=šð½Ć×ğ³ž²I=ˇÞ˙Ý−łˇ=ýš=½žÞ=š×ÐÝšłý˚Þž=³šÐ¹˙K

1 Ë˙Þ½š=ðÝÐð=³½žÞ=ðˇ¹½˚Ýˇ=?ËĆ¹Ðš²=
b×ÐÝ−ł˚²?=³½žÞ=−¦şÞž=¹Ć¦ýÐ³ž²=½−¼=
×¹−ł¹˙ýýˇ½−²=−Š¸łž³ž²=šð½¼×ğ½¸K

2 „×ÐÝ˚þ½š=½−Þ=ˇ¹Ð¦ýş=³šÝ˝ŠğÞ=ˇÞ˙=
¾ĆÝÝ−K=

„˙Þ=š×Ð¦¼ýš˝½š=Þˇ=šð½¼×ć³š½š=
ł¹ˇýý˚²=×š¹Ðł¹˙ýýˇ½−²I=
š×ÐÝ˚þ½š=½−=×Ýˇ˝³Ð−=š×ÐÝ−ł¸²=
?Óš¹˝ł¹ˇýýˇ?K

3 „×ÐÝ˚þ½š=½ž=³šÐ¹˙=½ğÞ=³šÝ˝ŠğÞK

kJré
EÒšÝ˝Šš²=ˇÞ˙=¾ĆÝÝ−F

fl×−½šÝ˚³ýˇ½ˇ=šð½Ć×ğ³ž²

fl¹Ð³½š¹˙=Ó¹−²=‚šþÐ˙ ‚šþÐ˙=Ó¹−²=fl¹Ð³½š¹˙
„×˙Þğ=Ó¹−²=Ë˙½ğ=Eş½ˇÞ=−=

×¹−³ˇÞˇ½−ÝÐ³ýş²=šð½Ć×ğ³ž²=
š˝ÞˇÐ=ðˇ½ˇðş¹¼¾−²F

OJré
EO=³šÝ˝Šš²=ˇÞ˙=

¾ĆÝÝ−F

kJré
EÒšÝ˝Šš²=ˇÞ˙=¾ĆÝÝ−F

‚šþÐ˙=Ó¹−²=ð˙½ğ Ë˙½ğ=ðˇÐ=‚šþÐ˙ fl¹Ð³½š¹˙=ðˇÐ=Ë˙½ğ Ë˙½ğ=ðˇÐ=fl¹Ð³½š¹˙

QJré
EQ=³šÝ˝Šš²=ˇÞ˙=

¾ĆÝÝ−F

SJré
ES=³šÝ˝Šš²=ˇÞ˙=

¾ĆÝÝ−F

Ò½−=×¹şł¹ˇýýˇ=−Š¸łž³ž²=šð½¼×ğ½¸=m`iS=¸=mpI=ý×−¹š˝½š=Þˇ=−¹˝³š½š=½Ð²=š×ÐÝ−ł˚²=UJréI=VJré=ðˇÐ=NSJréK=Â=ŠÐ˙½ˇþž=½ğÞ=
³šÝ˝ŠğÞ=š˝ÞˇÐ=˝ŠÐˇ=ş×ğ²=³½−=QJréK=
Òš=×š¹ÐŁ˙ÝÝ−Þ=táåÇçïëI=ý×−¹š˝½š=Þˇ=×¹−Ł˙Ýš½š=½ž=ŠÐ˙½ˇþž=½ğÞ=³šÝ˝ŠğÞ=³½žÞ=šÐðşÞˇ=šð½Ć×ğ³ž²=³½−=×ˇ¹˙¦¼¹−=łÐˇ=
½Ð²=ÐŠÐş½ž½š²=½−¼=×¹−ł¹˙ýýˇ½−²=−Š¸łž³ž²=šð½¼×ğ½¸K

Εκτύπωση. N-Up

Περίγραμμα

Παραγγελία :

2-Up

Αριστερά Προς Δεξιά

αααραρααρ

Εκτύπωση. N-Up

Περίγραμμα

Παραγγελία :

2-Up

Αριστερά Προς Δεξιά
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ

4

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 
ΣΤΟ ΧΑΡΤΙ (Ανάλογο μεγέθ.Χαρτιού)
Ú−=×¹şł¹ˇýýˇ=−Š¸łž³ž²=šð½¼×ğ½¸=ý×−¹š˝=Þˇ=×¹−³ˇ¹ýş³šÐ=½−=ý˚łš¦−²=½ž²=šð½Ć×ğ³ž²=³Ćý¾ğÞˇ=ýš=½−=
ý˚łš¦−²=½−¼=₣ˇ¹½Ð−Ć=×−¼=š˝ÞˇÐ=½−×−¦š½žý˚Þ−=³½ž=³¼³ðš¼¸K
flð−Ý−¼¦¸³½š=½ˇ=Ł¸ýˇ½ˇ=×−¼=šý¾ˇÞ˝Ž−Þ½ˇÐ=×ˇ¹ˇð˙½ğ=łÐˇ=Þˇ=₣¹ž³Ðý−×−Ð¸³š½š=ˇ¼½¸=½ž=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇK=Ò½žÞ=
š×šþ¸łž³ž=×−¼=ˇð−Ý−¼¦š˝=₣¹ž³Ðý−×−Ðš˝½ˇÐ=ğ²=×ˇ¹˙ŠšÐłýˇ=ž=šð½Ć×ğ³ž=šÞş²=šłł¹˙¾−¼=ýšł˚¦−¼²=^P=³š=
₣ˇ¹½˝=ýšł˚¦−¼²=^QK

1 Ë˙Þ½š=ðÝÐð=³½žÞ=ðˇ¹½˚Ýˇ=?ıˇ¹½˝?=³½žÞ=
−¦şÞž=¹¼¦ý˝³šğÞ=½−¼=×¹−ł¹˙ýýˇ½−²=
−Š¸łž³ž²=šð½¼×ğ½¸K

2 „×ÐÝ˚þ½š=½−=ˇ¹₣Ððş=ý˚łš¦−²=E^PF=½ž²=
šÐðşÞˇ²=×−¼=¦ˇ=šð½¼×ğ¦š˝=ˇ×ş=½ž=
¹Ć¦ýÐ³ž=?Í˚łš¦−²=ıˇ¹½Ð−Ć?K

3 „×ÐÝ˚þ½š=½−=ð−¼ý×˝=?flÞ˙Ý−ł−=ýšł˚¦K=
ıˇ¹½Ð−Ć?K=

4 „×ÐÝ˚þ½š=½−=×¹ˇłýˇ½Ððş=ý˚łš¦−²=½−¼=
₣ˇ¹½Ð−Ć=×−¼=¦ˇ=₣¹ž³Ðý−×−Ðž¦š˝=łÐˇ=
½žÞ=šð½Ć×ğ³ž=E^QFK
Ú−=ý˚łš¦−²=½ž²=šð½Ć×ğ³ž²=¦ˇ=¹¼¦ýÐ³½š˝=
ˇ¼½şýˇ½ˇ=˚½³ÐI=ć³½š=Þˇ=½ˇÐ¹Ð˙ŽšÐ=ýš=½−=₣ˇ¹½˝=×−¼=
š˝ÞˇÐ=½−×−¦š½žý˚Þ−=³½ž=³¼³ðš¼¸K

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΤΑ 
180 ΜΟΙΡΕΣ (Περιστροφή 180 μοίρες)
Íš=ˇ¼½¸=½ž=Š¼Þˇ½ş½ž½ˇ=ł˝Þš½ˇÐ=×š¹Ð³½¹−¾¸=½ž²=šÐðşÞˇ²=ðˇ½˙=NUM=ý−˝¹š²=łÐˇ=Þˇ=š˝ÞˇÐ=Š¼Þˇ½¸=ž=³ğ³½¸=
šð½Ć×ğ³ž=³š=₣ˇ¹½˝=×−¼=ý×−¹š˝=Þˇ=½−×−¦š½ž¦š˝=ýşÞ−=ýš=³¼łðšð¹Ðý˚Þ−=×¹−³ˇÞˇ½−ÝÐ³ýş=E×K₣K=³š=¾ˇð˚Ý−¼²FK

1 Ë˙Þ½š=ðÝÐð=³½žÞ=ðˇ¹½˚Ýˇ=?ËĆ¹Ðš²=
„×ÐÝ−ł˚²?=³½žÞ=−¦şÞž=¹Ć¦ýÐ³ž²=½−¼=
×¹−ł¹˙ýýˇ½−²=−Š¸łž³ž²=šð½¼×ğ½¸K

2 „×ÐÝ˚þ½š=½−=×Ýˇ˝³Ð−=šÝ˚ł₣−¼=
?Óš¹Ð³½¹−¾¸=NUM=ý−˝¹š²?K

Ειδικό…

ÌÝãåèïò ×áñôéïý

A4

210 x 297 mm.

Ρυθμίσεις…

Ρυθµίσεις Zoom

Κανονικό

Εκτύπωση óå A3

ÁíÜëïãï ìåãÝè. ×áñôéïý
Zουμ

A4

Í˚łš¦−²=ıˇ¹½Ð−ĆW=^P
Ó¹−³ˇ¹ýK=³½−=ý˚łš¦K=₣ˇ¹½KW=^Q

÷łł¹ˇ¾−=
ýšł˚¦−¼²=^P

EÍ˚łš¦−²=ıˇ¹½Ð−ĆF

Í˚łš¦−²=₣ˇ¹½Ð−Ć=^Q=
EÓ¹−³ˇ¹ýK=³½−=
ý˚łš¦K=₣ˇ¹½KF

ABCD ABCD
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ

ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ/ΣΜΙΚΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ (Zουμ)
Â=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=ˇ¼½¸=₣¹ž³Ðý−×−Ðš˝½ˇÐ=łÐˇ=ýšł˚¦¼Þ³ž=¸=³ý˝ð¹¼Þ³ž=½ž²=šÐðşÞˇ²=³š=˚Þˇ=š×ÐÝšłý˚Þ−=×−³−³½şK=
fl¼½ş=³ˇ²=š×Ð½¹˚×šÐ=Þˇ=×¹−³¦˚³š½š=×š¹Ð¦ć¹Ðˇ=³½−=₣ˇ¹½˝=³ýÐð¹ˇ˝Þ−Þ½ˇ²=šÝˇ¾¹ć²=½žÞ=šÐðşÞˇI=¸=Þˇ=
ýšłšÞ¦ĆÞš½š=ý˝ˇ=ýÐð¹¸=šÐðşÞˇK

1 Ë˙Þ½š=ðÝÐð=³½žÞ=ðˇ¹½˚Ýˇ=?ıˇ¹½˝?=³½žÞ=
−¦şÞž=¹Ć¦ýÐ³ž²=½−¼=×¹−ł¹˙ýýˇ½−²=
−Š¸łž³ž²=šð½¼×ğ½¸K

2 „×ÐÝ˚þ½š=?‰−¼ý?=ðˇÐ=ð˙Þ½š=ðÝÐð=³½−=
ð−¼ý×˝=?Ô¼¦ý˝³šÐ²?K

„˝ÞˇÐ=Š¼Þˇ½¸=ž=š×ÐÝ−ł¸=½−¼=
×¹ˇłýˇ½Ðð−Ć=ýšł˚¦−¼²=½−¼=
₣ˇ¹½Ð−Ć=×−¼=¦ˇ=₣¹ž³Ðý−×−Ðž¦š˝=
łÐˇ=½žÞ=šð½Ć×ğ³ž=ˇ×ş=½−=
ˇÞˇŠ¼şýšÞ−=ýšÞ−ĆK

3 „×ÐÝ˚þ½š=½žÞ=ðÝ˝ýˇðˇ=Ž−¼ýK

ÓÝžð½¹−Ý−ł¸³½š=ˇ×š¼¦š˝ˇ²=
˚ÞˇÞ=ˇ¹Ð¦ýş=¸=ð˙Þ½š=ðÝÐð=³½−=
ð−¼ý×˝= =ˇÝÝ˙Ž−Þ½ˇ²=½žÞ=
ðÝ˝ýˇðˇ=ðˇ½˙=NB=ýš=ð˙¦š=
×˙½žýˇK=

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΧΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΕ 
ΜΑΥΡΟ (Κείμενο σε Μαύρο/Διάνυσμα σε Μαύρο)
Ëˇ½˙=½žÞ=šð½Ć×ğ³ž=ýÐˇ²=˚ł₣¹ğýž²=šÐðşÞˇ²I=š˝ÞˇÐ=Š¼Þˇ½¸=ž=šð½Ć×ğ³ž=³š=ýˇĆ¹−=˚ł₣¹ğý−¼=ðšÐý˚Þ−¼=ðˇÐ=
ł¹ˇýýćÞ=×−¼=š˝ÞˇÐ=Š¼³ŠÐ˙ð¹Ð½ˇK=E‚šÞ=š˝ÞˇÐ=Š¼Þˇ½¸=ž=×¹−³ˇ¹ý−ł¸=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=ê~ëíÉê=ş×ğ²=šÐðşÞğÞ=Äáíã~éKF=
fl¼½¸=ž=Š¼Þˇ½ş½ž½ˇ=³ˇ²=š×Ð½¹˚×šÐ=Þˇ=ˇÞˇŠš˝þš½š=˚ł₣¹ğý−=ðš˝ýšÞ−=ðˇÐ=ł¹ˇýý˚²=×−¼=š˝ÞˇÐ=ˇ₣Þ˚²K

1 Ë˙Þ½š=ðÝÐð=³½žÞ=ðˇ¹½˚Ýˇ=?·Ðˇ=
×¹−₣ğ¹žý˚Þ−¼²?=³½žÞ=−¦şÞž=
¹Ć¦ýÐ³ž²=½−¼=×¹−ł¹˙ýýˇ½−²=
−Š¸łž³ž²=šð½¼×ğ½¸K

2 „×ÐÝ˚þ½š=½−=×Ýˇ˝³Ð−=šÝ˚ł₣−¼=?Ëš˝ýšÞ−=
³š=ÍˇĆ¹−?=¸LðˇÐ=½−=×Ýˇ˝³Ð−=šÝ˚ł₣−¼=
?‚Ð˙Þ¼³ýˇ=³š=ÍˇĆ¹−?K

≥ „˝ÞˇÐ=Š¼Þˇ½¸=ž=š×ÐÝ−ł¸=½−¼=
×ÝˇÐ³˝−¼=?Ëš˝ýšÞ−=³š=
ÍˇĆ¹−?=łÐˇ=šð½Ć×ğ³ž=şÝğÞ=
½ğÞ=ðšÐý˚ÞğÞ=šð½ş²=½ğÞ=
Ýš¼ðćÞ=ðšÐý˚ÞğÞ=³š=ýˇĆ¹−K=

≥ „˝ÞˇÐ=Š¼Þˇ½¸=ž=š×ÐÝ−ł¸=½−¼=
×ÝˇÐ³˝−¼=?‚Ð˙Þ¼³ýˇ=³š=ÍˇĆ¹−?=
łÐˇ=šð½Ć×ğ³ž=şÝğÞ=½ğÞ=

Â=¹Ć¦ýÐ³ž=?‰−¼ý?=ŠšÞ=š˝ÞˇÐ=ŠÐˇ¦˚³Ðýž=ş½ˇÞ=˚₣šÐ=š×ÐÝšłš˝=ž=?„ð½Ć×ğ³ž=kJré?K

Ρυθμίσεις…

Ρυθµίσεις Zoom

Κανονικό

Εκτύπωση óå A4

ÁíÜëïãï ìåãÝè. ×áñôéïý
Zουμ

A4

κτκττκτττκτττττττ
• Í×−¹š˝½š=š×˝³ž²=Þˇ=š×ÐÝ˚þš½š=x„×˙Þğ=

fl¹Ð³½š¹˙z=¸=xË˚Þ½¹−z=łÐˇ=½−=Łˇ³Ððş=³žýš˝−=
½−¼=₣ˇ¹½Ð−ĆK

• ⁄½ˇÞ=₣¹ž³Ðý−×−Ðš˝½š=½−=×¹şł¹ˇýýˇ=
−Š¸łž³ž²=šð½¼×ğ½¸=mp=EtáåÇçïëFI=
ý×−¹š˝½š=Þˇ=¹¼¦ý˝³š½š=½ˇ=×−³−³½˙=
×Ý˙½−¼²=ðˇÐ=ý¸ð−¼²=þš₣ğ¹Ð³½˙=łÐˇ=Þˇ=
ˇÝÝ˙þš½š=½Ð²=ˇÞˇÝ−ł˝š²=½ž²=šÐðşÞˇ²K=EuvJ
w−¼ýF

Προεπιλογές

Κλéµάκωση:

ÅðÜíù ÁñéóôåñÜ

ÊÝíôñï

Σημείο Áναφοράς

¢êõñï

ABCD ABCD

Êåßìåíï óå Ìáýñï

ÄéÜíõóìá óå Ìáýñï

Ñýèìéóç Åéêüíáò
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4

ŠÐˇÞ¼³ýˇ½ÐðćÞ=ł¹ˇ¾ÐðćÞ=
šð½ş²=½ğÞ=Ýš¼ðćÞ=ł¹ˇýýćÞ=ðˇÐ=
×š¹Ð−₣ćÞ=³š=ýˇĆ¹−K=
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ (Ρύθμιση Εικόνας)
Â=¾ğ½šÐÞş½ž½ˇ=ðˇÐ=ž=ˇÞ½˝¦š³žI=ý×−¹−ĆÞ=Þˇ=¹¼¦ýÐ³½−ĆÞ=³½Ð²=¹¼¦ý˝³šÐ²=šð½Ć×ğ³ž²=ş½ˇÞ=šð½¼×ćÞš½š=ý˝ˇ=
¾ğ½−ł¹ˇ¾˝ˇ=¸=˙ÝÝž=šÐðşÞˇK=ÌÐ=¹¼¦ý˝³šÐ²=ˇ¼½˚²=ý×−¹−ĆÞ=Þˇ=₣¹ž³Ðý−×−Ðž¦−ĆÞ=łÐˇ=ˇ×Ý˚²=ŠÐ−¹¦ć³šÐ²=ş½ˇÞ=
ŠšÞ=ŠÐˇ¦˚½š½š=Ý−łÐ³ýÐðş=š×šþš¹łˇ³˝ˇ²=šÐðşÞˇ²=šłðˇ½š³½žý˚Þ−=³½−Þ=¼×−Ý−łÐ³½¸=³ˇ²K

1 Ë˙Þ½š=ðÝÐð=³½žÞ=ðˇ¹½˚Ýˇ=?·Ðˇ=
×¹−₣ğ¹žý˚Þ−¼²?=³½žÞ=−¦şÞž=
¹Ć¦ýÐ³ž²=½−¼=×¹−ł¹˙ýýˇ½−²=
−Š¸łž³ž²=šð½¼×ğ½¸K

2 Ë˙Þ½š=ðÝÐð=³½−=ð−¼ý×˝=?ÔĆ¦ýÐ³ž=
„ÐðşÞˇ²?K

3 Ó¹−³ˇ¹ýş³½š=½Ð²=¹¼¦ý˝³šÐ²=šÐðşÞˇ²K

·Ðˇ=Þˇ=ˇÝÝ˙þš½š=
ýÐˇ=¹Ć¦ýÐ³žI=
³Ć¹ˇ½š=½−=
¹¼¦ýÐ³½Ððş=  ¸=
ð˙Þ½š=ðÝÐð=³½ˇ=
×Ý¸ð½¹ˇ=  ¸=

K

ΠΡΟΣΘΕΤΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΥΔΑΤΟΓΡΑΦΗΜΑ ΣΤΙΣ 
ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ (Υδατογράφημα)
Í×−¹š˝=Þˇ=×¹−³½š¦š˝=ˇ₣Þş=ðš˝ýšÞ−=³ˇÞ=³ðÐ˙=³½−=¾şÞ½−=½ž²=šð½¼×ğý˚Þž²=šÐðşÞˇ²=ğ²=¼Šˇ½−ł¹˙¾žýˇK=Ú−=
ý˚łš¦−²I=ž=×¼ðÞş½ž½ˇ=ðˇÐ=ž=łğÞ˝ˇ=½−¼=ðšÐý˚Þ−¼=¼Šˇ½−ł¹ˇ¾¸ýˇ½−²=ý×−¹−ĆÞ=Þˇ=¹¼¦ýÐ³½−ĆÞK=Ú−=ðš˝ýšÞ−=
ý×−¹š˝=Þˇ=š×ÐÝšłš˝=ˇ×ş=ýÐˇ=×¹−Jˇ×−¦žðš¼ý˚Þž=Ý˝³½ˇ=¸=Þˇ=šÐ³ˇ₣¦š˝=×¹−ðšÐý˚Þ−¼=Þˇ=ŠžýÐ−¼¹łž¦š˝=˚Þˇ=
ðˇÐÞ−Ć¹łÐ−=¼Šˇ½−ł¹˙¾žýˇK

1 Ë˙Þ½š=ðÝÐð=³½žÞ=ðˇ¹½˚Ýˇ=
?ÛŠˇ½−ł¹ˇ¾¸ýˇ½ˇ?=³½žÞ=−¦şÞž=
¹Ć¦ýÐ³ž²=½−¼=×¹−ł¹˙ýýˇ½−²=
−Š¸łž³ž²=šð½¼×ğ½¸K

2 „×ÐÝ˚þ½š=½ž=¹Ć¦ýÐ³ž=½−¼=
¼Šˇ½−ł¹ˇ¾¸ýˇ½−²K

„×ÐÝ˚þ½š=˚Þˇ=
ˇ×−¦žðš¼ý˚Þ−=
¼Šˇ½−ł¹˙¾žýˇ=
ˇ×ş=½−=
ˇÞˇ×½¼³³şýšÞ−=
ýšÞ−ĆK=Í×−¹š˝½š=
Þˇ=ð˙Þš½š=ðÝÐð=³½−=
ð−¼ý×˝=
?„×šþš¹łˇ³˝ˇ?I=łÐˇ=
Þˇ=š×šþš¹łˇ³½š˝½š=
½ž=ł¹ˇýýˇ½−³šÐ¹˙=
ðˇÐ=Þˇ=ð˙Þš½š=
˙ÝÝš²=Ýš×½−ýš¹š˝²=
¹¼¦ý˝³šÐ²K

Êåßìåíï óå Ìáýñï

ÄéÜíõóìá óå Ìáýñï

Ñýèìéóç Åéêüíáò

Προεπιλογές

¢êõñï

Ρύθµιση Εικόνας

Φωτεινότητα:

Αντίθεση:

„˙Þ=¦˚Ýš½š=Þˇ=ŠžýÐ−¼¹ł¸³š½š=˚Þˇ=Þ˚−=
¼Šˇ½−ł¹˙¾žýˇI=×Ýžð½¹−Ý−ł¸³½š=½−=ðš˝ýšÞ−=
½−¼=¼Šˇ½−ł¹ˇ¾¸ýˇ½−²=³½−=×Ýˇ˝³Ð−=?Ëš˝ýšÞ−?=
ðˇÐ=ð˙Þ½š=ðÝÐð=³½−=ð−¼ý×˝=?Ó¹−³¦˚³½š?K=

Υδατογράφηµα
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ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΥΟ ΟΨΕΩΝ 
(Μόνο για μοντέλα που διαθέτουν την αντιγραφή 
διπλής όψης / λειτουργία εκτύπωσης ως τυπική 
λειτουργία)
Ú−=ýž₣˙Þžýˇ=˚₣šÐ=½ž=Š¼Þˇ½ş½ž½ˇ=šð½Ć×ğ³ž²=ðˇÐ=³½Ð²=ŠĆ−=×Ýš¼¹˚²=½−¼=₣ˇ¹½Ð−ĆK=Â=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=ˇ¼½¸=š˝ÞˇÐ=
₣¹¸³Ðýž=łÐˇ=×−ÝÝ−Ć²=Ýşł−¼²I=ðˇÐ=š˝ÞˇÐ=ÐŠÐˇ˝½š¹ˇ=Ł−ÝÐð¸=ş½ˇÞ=¦˚Ýš½š=Þˇ=ŠžýÐ−¼¹ł¸³š½š=˚Þˇ=ˇ×Ýş=
¾¼ÝÝ˙ŠÐ−K=Â=šð½Ć×ğ³ž=ŠĆ−=şĞšğÞ=Ł−ž¦˙=š×˝³ž²=³½žÞ=šþ−Ðð−Þşýž³ž=₣ˇ¹½Ð−ĆK

1 Ë˙Þ½š=ðÝÐð=³½žÞ=ðˇ¹½˚Ýˇ=?ËĆ¹Ðš²=
„×ÐÝ−ł˚²?=³½žÞ=−¦şÞž=¹Ć¦ýÐ³ž²=½−¼=
×¹−ł¹˙ýýˇ½−²=−Š¸łž³ž²=šð½¼×ğ½¸K

2 „×ÐÝ˚þ½š=?‚Ð×Ý¸²=⁄Ğž²=E‡ÐŁÝ˝−F?=¸=
?‚Ð×Ý¸²=⁄Ğž²=EÓ˝Þˇðˇ²F?K

• Αν χρησιμοποιείτε την εκτύπωση δύο όψεων, επιλέξτε μια πηγή προέλευσης στην παράμετρο "Προέλευση χαρτιού" στην 
καρτέλα "Χαρτί".

• Όταν χρησιμοποιείται το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή PCL6 ή SPLC, η εκτύπωση δύο όψεων μπορεί να γίνει μόνο με 
χρήση του δίσκου παράκαμψης. (Αν έχετε απορίες, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.)

Ó¹−³ˇÞˇ½−ÝÐ³ýş² fl×−½˚Ýš³ýˇ=šð½Ć×ğ³ž²

Ëˇ½ˇðş¹¼¾ž

‚Ð×Ý¸²=⁄Ğž²=E‡ÐŁÝ˝−F ‚Ð×Ý¸²=⁄Ğž²=EÓ˝Þˇðˇ²F

Ì¹ÐŽşÞ½Ðˇ

‚Ð×Ý¸²=⁄Ğž²=E‡ÐŁÝ˝−F ‚Ð×Ý¸²=⁄Ğž²=EÓ˝Þˇðˇ²F

ÌÐ=³šÝ˝Šš²=šð½¼×ćÞ−Þ½ˇÐ=˚½³Ð=ć³½š=Þˇ=
ý×−¹−ĆÞ=Þˇ=Šš¦−ĆÞ=³½−=×Ý˙Ð=½−¼²K

ÌÐ=³šÝ˝Šš²=šð½¼×ćÞ−Þ½ˇÐ=˚½³Ð=ć³½š=Þˇ=
ý×−¹−ĆÞ=Þˇ=Šš¦−ĆÞ=³½žÞ=ð−¹¼¾¸=½−¼²K

Ò½−=×¹şł¹ˇýýˇ=−Š¸łž³ž²=šð½¼×ğ½¸=m`iS=¸=
mpI=ý×−¹š˝½š=š×˝³ž²=Þˇ=š×ÐÝ˚þš½š=xÒ½¼Ý=
Ù¼ÝÝˇŠ˝−¼zK

Στυλ Eγγράφου

Kαθόλου

Μιας Όψης
Διπλής Όψης (Βιβλίο)
Διπλής Όψης (Πίνακας)
Στυλ Φυλλαδίου
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ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΣ ΣΥΧΝΑ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
ÌÐ=¹¼¦ý˝³šÐ²=×−¼=˚₣−¼Þ=ŠÐˇý−¹¾ğ¦š˝=³š=ð˙¦š=ðˇ¹½˚Ýˇ=ðˇ½˙=½žÞ=³½Ðłý¸=½ž²=šð½Ć×ğ³ž²=ý×−¹−ĆÞ=Þˇ=
ˇ×−¦žðš¼½−ĆÞ=ğ²=¹¼¦ý˝³šÐ²=₣¹¸³½žK=Η συχνή αποθήκευση των χρησιμοποιούμενων ρυθμίσεων με 
συγκεκριμένο όνομα διευκολύνει τη επιλογή αυτών των ρυθμίσεων την επόμενη φορά που θα χρειαστεί να 
χρησιμοποιηθούν.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ 
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ (Ρυθμίσεις χρήστη)
ÌÐ=¹¼¦ý˝³šÐ²=ý×−¹−ĆÞ=Þˇ=ˇ×−¦žðš¼½−ĆÞ=ˇ×ş=−×−ÐˇŠ¸×−½š=ðˇ¹½˚Ýˇ=½−¼=×ˇ¹ˇ¦Ć¹−¼=ÐŠÐ−½¸½ğÞ=−Šžł−Ć=
šð½¼×ğ½¸K=ÌÐ=¹¼¦ý˝³šÐ²=×−¼=˚₣−¼Þ=ŠÐˇý−¹¾ğ¦š˝=³š=ð˙¦š=ðˇ¹½˚Ýˇ=ˇÞˇ¾˚¹−Þ½ˇÐ=ðˇ½˙=½ž=³½Ðłý¸=½ž²=
ˇ×−¦¸ðš¼³ž²I=š×Ð½¹˚×−Þ½ˇ²=³ˇ²=Þˇ=šÝ˚łþš½š=½Ð²=¹¼¦ý˝³šÐ²=ðˇ¦ć²=½Ð²=ˇ×−¦žðšĆš½šK
·Ðˇ=½ˇ=Ł¸ýˇ½ˇ=³₣š½Ðð˙=ýš=½−=̇ Þ−Ðłýˇ=½−¼=×¹−ł¹˙ýýˇ½−²=−Š¸łž³ž²=½−¼=šð½¼×ğ½¸I=̌ Þˇ½¹˚þ½š=³½žÞ=šÞş½ž½ˇ==
"ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ" (σελ.62)K

1 Ì¹˝³½š=½Ð²=¹¼¦ý˝³šÐ²=šð½Ć×ğ³ž²=³š=
ð˙¦š=ðˇ¹½˚Ýˇ=ðˇÐ=ð˙Þ½š=ðÝÐð=³½−=
ð−¼ý×˝=?fl×−¦¸ðš¼³ž?=³š=ð˙¦š=
ðˇ¹½˚ÝˇK

2 fl¾−Ć=šÝ˚łþš½š=½Ð²=¹¼¦ý˝³šÐ²=×−¼=
šý¾ˇÞ˝Ž−Þ½ˇÐI=šÐ³ˇł˙łš½š=˚Þˇ=şÞ−ýˇ=
łÐˇ=½Ð²=¹¼¦ý˝³šÐ²=Eý˚łÐ³½−=OM=
₣ˇ¹ˇð½¸¹š²FK

3 Ë˙Þ½š=ðÝÐð=³½−=ð−¼ý×˝=?lh?K

ı¹ž³Ðý−×−ÐćÞ½ˇ²=½Ð²=ˇ×−¦žðš¼ý˚Þš²=¹¼¦ý˝³šÐ²
„×ÐÝ˚þ½š=½Ð²=¹¼¦ý˝³šÐ²=₣¹¸³½ž=×−¼=¦˚Ýš½š=Þˇ=₣¹ž³Ðý−×−Ð¸³š½š=³š=ýÐˇ=−×−ÐˇŠ¸×−½š=ðˇ¹½˚ÝˇK

‚Ðˇł¹˙¾−Þ½ˇ²=ˇ×−¦žðš¼ý˚Þš²=¹¼¦ý˝³šÐ²
„×ÐÝ˚þ½š=½Ð²=¹¼¦ý˝³šÐ²=₣¹¸³½ž=×−¼=¦˚Ýš½š=Þˇ=ŠÐˇł¹˙Ğš½š=³Ćý¾ğÞˇ=ýš=½žÞ=šÞş½ž½ˇ=?ı¹ž³Ðý−×−ÐćÞ½ˇ²=½Ð²=
ˇ×−¦žðš¼ý˚Þš²=¹¼¦ý˝³šÐ²?=E×ˇ¹ˇ×˙ÞğF=ðˇÐ=ð˙Þ½š=ðÝÐð=³½−=ð−¼ý×˝=?‚Ðˇł¹ˇ¾¸?K

Χωρίς τίτλοΡυθµίσεις του χρήστη: ΠροεπιλογέςΑποθήκευση……………

≥ Í×−¹−ĆÞ=Þˇ=ˇ×−¦žðš¼½−ĆÞ=˚ğ²=PM=³ĆÞ−Ýˇ=
¹¼¦ý˝³šğÞ=₣¹¸³½žK

≥ Ú−=¼Šˇ½−ł¹˙¾žýˇ=×−¼=ŠžýÐ−¼¹ł¸³ˇ½š=ŠšÞ=
ý×−¹š˝=Þˇ=ˇ×−¦žðš¼½š˝=³½Ð²=¹¼¦ý˝³šÐ²=
₣¹¸³½žK

User 1Ρυθµίσεις του χρήστη: ΠροεπιλογέςΑποθήκευση…
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4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
⁄½ˇÞ=þšðÐÞ¸³šÐ=ž=šð½Ć×ğ³žI=ˇÞ−˝łšÐ=ˇ¼½şýˇ½ˇ=½−=Ł−ž¦ž½Ððş=×¹şł¹ˇýýˇ=„ð½Ć×ğ³ž=Óˇ¹ˇ¦Ć¹−¼=
Ëˇ½˙³½ˇ³ž²K
Ú−=Óˇ¹˙¦¼¹−=Ëˇ½˙³½ˇ³ž²=„ð½Ć×ğ³ž²=š˝ÞˇÐ=˚Þˇ=Ł−ž¦ž½Ððş=×¹şł¹ˇýýˇ=×−¼=×ˇ¹ˇð−Ý−¼¦š˝=½ž=³¼³ðš¼¸=ðˇÐ=
šý¾ˇÞ˝ŽšÐ=½−=şÞ−ýˇ=½−¼=šłł¹˙¾−¼=×−¼=šð½¼×ćÞš½ˇÐ=ðˇÐ=½ˇ=ýžÞĆýˇ½ˇ=łÐˇ=½¼₣şÞ=³¾˙Ýýˇ½ˇ=×−¼=¦ˇ=
×ˇ¹−¼³Ðˇ³½−ĆÞK

Óˇ¹˙¦¼¹−=ðˇ½˙³½ˇ³ž²
Óˇ¹˚₣šÐ=×Ýž¹−¾−¹˝š²=³₣š½Ðð˙=ýš=½žÞ=
½¹˚₣−¼³ˇ=ðˇ½˙³½ˇ³ž=½−¼=šð½¼×ğ½¸K

„Ðð−Þ˝ŠÐ−=ðˇ½˙³½ˇ³ž²
Úˇ=šÐð−Þ˝ŠÐˇ=ðˇ½˙³½ˇ³ž²=šý¾ˇÞ˝Ž−Þ½ˇÐ=łÐˇ=Þˇ=
³ˇ²=šÐŠ−×−Ð¸³−¼Þ=³₣š½Ðð˙=ýš=³¾˙Ýýˇ½ˇ=×−¼=
×ˇ¹−¼³Ð˙Ž−Þ½ˇÐ=³½−Þ=šð½¼×ğ½¸K=⁄½ˇÞ=ž=
šð½Ć×ğ³ž=šþšÝ˝³³š½ˇÐ=ðˇÞ−ÞÐð˙I=ŠšÞ=
šý¾ˇÞ˝Žš½ˇÐ=ðˇÞ˚Þˇ=šÐð−Þ˝ŠÐ−K
Úˇ=šÐð−Þ˝ŠÐˇ=š×šþžł−ĆÞ½ˇÐ=×ˇ¹ˇð˙½ğK=
flð−Ý−¼¦¸³½š=½Ð²=−Šžł˝š²=³½−=×ˇ¹˙¦¼¹−=
ðˇ½˙³½ˇ³ž²=łÐˇ=Þˇ=ÝĆ³š½š=½−=×¹şŁÝžýˇK

Ëˇ¹½˚Ýˇ
Ë˙Þ½š=ðÝÐð=³š=ýÐˇ=ðˇ¹½˚Ýˇ=łÐˇ=Þˇ=šý¾ˇÞÐ³½š˝=
³š=×¹ć½−=š×˝×šŠ−K=Â=ðˇ¹½˚Ýˇ=?„×ÐÝ−ł˚²?=³ˇ²=
š×Ð½¹˚×šÐ=Þˇ=¹¼¦ý˝³š½š=½Ð²=š×ÐÝ−ł˚²=
šý¾˙ÞÐ³ž²=łÐˇ=Ú−=Óˇ¹˙¦¼¹−=Ëˇ½˙³½ˇ³ž²=
„ð½Ć×ğ³ž²K

⁄Þ−ýˇ=šłł¹˙¾−¼
„ý¾ˇÞ˝ŽšÐ=½−=şÞ−ýˇ=½−¼=šłł¹˙¾−¼=ž=šð½Ć×ğ³ž=
½−¼=−×−˝−¼=Ł¹˝³ðš½ˇÐ=³š=šþ˚ÝÐþžK

Ë−¼ý×˝=?flðĆ¹ğ³ž=„¹łˇ³˝ˇ?
Í×−¹š˝½š=Þˇ=ˇð¼¹ć³š½š=½žÞ=šð½Ć×ğ³žI=
ð˙Þ−Þ½ˇ²=ðÝÐð=³½−=ð−¼ý×˝=ˇ¼½ş=×¹ÐÞ=ž=
³¼³ðš¼¸=Ý˙ŁšÐ=½žÞ=š¹łˇ³˝ˇK=

Ë−¼ý×˝=?‡−¸¦šÐˇ?
Ë˙Þ½š=ðÝÐð=³š=ˇ¼½ş=½−=ð−¼ý×˝=łÐˇ=Þˇ=
šý¾ˇÞÐ³½š˝=½−=ˇ¹₣š˝−=Ł−¸¦šÐˇ²=łÐˇ=½žÞ=
„ð½Ć×ğ³ž=Óˇ¹ˇ¦Ć¹−¼=Ëˇ½˙³½ˇ³ž²K

Ë−¼ý×˝=?ËÝš˝³Ðý−?
Ë˙Þ½š=ðÝÐð=³š=ˇ¼½ş=½−=ð−¼ý×˝=łÐˇ=Þˇ=ðÝš˝³š½š=
Ú−=Óˇ¹˙¦¼¹−=Ëˇ½˙³½ˇ³ž²=„ð½Ć×ğ³ž²K

3

2

1

4

6

5

7

XX-xxxx Ðáñáèýñïõ ÊáôÜóôáóçò Åêôýð…

„Ðð−Þ˝ŠÐ− Ëˇ½˙³½ˇ³ž=šð½Ć×ğ³ž²

Óˇ¹−¼³Ð˙³½žðš=ð˙×−Ð−=³¾˙Ýýˇ=
×−¼=ˇ×ˇÐ½š˝=˙ýš³ž=×ˇ¹˚ýŁˇ³žK

Óˇ¹−¼³Ð˙³½žðš=ð˙×−Ð−=³¾˙Ýýˇ=
×−¼=ˇ×ˇÐ½š˝=×ˇ¹˚ýŁˇ³ž=³š=
³ĆÞ½−ý−=₣¹−ÞÐðş=ŠÐ˙³½žýˇK

1

2

3

4

5

6

7
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ

Ú−=×ˇ¹˙¦¼¹−=ðˇ½˙³½ˇ³ž²=šð½Ć×ğ³ž²=ý×−¹š˝=Þˇ=₣¹ž³Ðý−×−Ðž¦š˝=ýşÞ−=ş½ˇÞ=½−=ýž₣˙Þžýˇ=š˝ÞˇÐ=³¼ÞŠšŠšý˚Þ−=ýš=
ðˇÝćŠÐ−=rp_K= "ΕΓΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΤΟ PRINTER STATUS MONITOR (όταν έχει εγκατασταθεί το κιτ επέκτασης δικτύου και το 
κιτ επέκτασης εκτυπωτή)" (σελ.19)
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5
Ëš¾˙ÝˇÐ−=R

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΣΑΡΩΤΗ

fl¼½ş=½−=ðš¾˙ÝˇÐ−=š×šþžłš˝=½−Þ=½¹ş×−=₣¹¸³ž²=½ğÞ=ÝšÐ½−¼¹łÐćÞ=½−¼=³ˇ¹ğ½¸K

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
Ú−=ŠÐ˙ł¹ˇýýˇ=¹−¸²=×−¼=¾ˇ˝Þš½ˇÐ=×ˇ¹ˇð˙½ğ=×ˇ¹˚₣šÐ=ýÐˇ=š×Ð³ðş×ž³ž=½ž²=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ²=³˙¹ğ³ž²K

GN Για να εκτελέσετε σάρωση μέσω του πίνακα χειρισμού του μηχανήματος, πρέπει να εγκαταστήσετε πρώτα το Button Manager 
και να κάνετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις στον πίνακα ελέγχου. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα ="ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 
BUTTON MANAGER" (σελ.24).
Το Button Manager δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν υπάρχει δυνατότητα χρήσης της λειτουργίας δικτύου. Για να 
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία σάρωσης σε e-mail / σάρωσης σε FTP / σάρωσης σε USB / σάρωσης σε υπολογιστή 
(Sharpdesk) / Sharpdesk Mobile, κάντε τις σχετικές ρυθμίσεις στην ιστοσελίδα.

GO =Ú−=qt^fk=š˝ÞˇÐ=˚Þˇ=×¹ş½¼×−=ŠÐˇ³ĆÞŠš³ž²=łÐˇ=³ˇ¹ğ½˚²=ðˇÐ=˙ÝÝš²=³¼³ðš¼˚²=Ý¸Ğž²=šÐðşÞˇ²K=
„łðˇ¦Ð³½ćÞ½ˇ²=˚Þˇ=×¹şł¹ˇýýˇ=−Š¸łž³ž²=qt^fk=³½−Þ=¼×−Ý−łÐ³½¸=³ˇ²I=ý×−¹š˝½š=Þˇ=³ˇ¹ć³š½š=ðˇÐ=Þˇ=
š×šþš¹łˇ³½š˝½š=šÐðşÞš²=₣¹ž³Ðý−×−ÐćÞ½ˇ²=ýÐˇ=×−ÐðÐÝ˝ˇ=š¾ˇ¹ý−łćÞ=³¼ýŁˇ½ćÞ=ýš=qt^fkK

GP =tf^=EtáåÇçïë=fã~ÖáåÖ=^ÅèìáëáíáçåF=š˝ÞˇÐ=ýÐˇ=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=½ğÞ=táåÇçïë=×−¼=š×Ð½¹˚×šÐ=³½−Þ=³ˇ¹ğ½¸I=½žÞ=Ğž¾Ðˇð¸=
¾ğ½−ł¹ˇ¾Ðð¸=ýž₣ˇÞ¸=¸=˙ÝÝž=³¼³ðš¼¸=ˇ×šÐðşÞÐ³ž²=Þˇ=š×Ðð−ÐÞğÞš˝=ýš=ýÐˇ=š¾ˇ¹ý−ł¸=š×šþš¹łˇ³˝ˇ²=šÐðşÞˇ²K=Ú−=
×¹şł¹ˇýýˇ=−Š¸łž³ž²=tf^=łÐˇ=ˇ¼½¸Þ=½ž=³¼³ðš¼¸=ý×−¹š˝=Þˇ=₣¹ž³Ðý−×−Ðž¦š˝=ýşÞ−=³½ˇ=táåÇçïë=UKNLNMK

GQ  Η λειτουργία WIA δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μοντέλα όπου είναι εγκατεστημένο το κιτ επέκτασης δικτύου.

≥ Â=³˙¹ğ³ž=ŠšÞ=š˝ÞˇÐ=Š¼Þˇ½¸=ş½ˇÞ=½−=šý×¹ş²=¸=½−=×Ýš¼¹Ððş=ðˇ×˙ðÐ=š˝ÞˇÐ=ˇÞ−Ð₣½ş=łÐˇ=½ž=³¼Þ½¸¹ž³ž=½ž²=³¼³ðš¼¸²=¸=ş½ˇÞ=
³¼ýŁš˝=šý×Ý−ð¸=₣ˇ¹½Ð−Ć=¸=ž=³¼³ðš¼¸=ŠšÞ=˚₣šÐ=₣ˇ¹½˝=¸=ł¹ˇ¾˝½ž=¸=ş½ˇÞ=ž=ý−Þ˙Šˇ=½−=½¼ý×˙Þ−¼=₣¹šÐ˙Žš½ˇÐ=ˇÞ½Ððˇ½˙³½ˇ³žK=

≥ „˙Þ=×ˇ¹−¼³Ðˇ³½š˝=šý×Ý−ð¸=×¹ğ½−½Ć×−¼=³½−=opmcI=ŠšÞ=¦ˇ=š˝ÞˇÐ=Š¼Þˇ½¸=ž=³˙¹ğ³ž=˚ğ²=ş½−¼=½−=ý×Ý−ðˇ¹Ð³ý˚Þ−=
×¹ğ½ş½¼×−=ˇ¾ˇÐ¹š¦š˝=ðˇÐ=½−=opmc=š×ˇÞ˚Ý¦šÐ=³š=ðˇ½˙³½ˇ³ž=₣¹¸³ž²K

Ò˙¹ğ³ž=ˇ×ş=½ž=³¼³ðš¼¸GN Ò˙¹ğ³ž=̌ ×ş=ýÐˇ=š¾ˇ¹ý−ł¸=³¼ýŁˇ½¸=
ýš=qt^fkGO=¸=ýÐˇ=š¾ˇ¹ý−ł¸=
³¼ýŁˇ½¸=ýš=tf^GPI=GQ

ÏšðÐÞ¸³½š=ýÐˇ=š¾ˇ¹ý−ł¸=³¼ýŁˇ½¸=ýš=½−=×¹ş½¼×−=qï~áå=̧ =
ýš=½−=×¹şł¹ˇýýˇ=tf^=ðˇÐ=š×ÐÝ˚þ½š=½−=×¹şł¹ˇýýˇ=
−Š¸łž³ž²=³ˇ¹ğ½¸=½ž²=³¼³ðš¼¸²K

·Ðˇ=Þˇ=×¹ˇłýˇ½−×−Ð¸³š½š=?Ò˙¹ğ³ž=³½ž=ýÞ¸ýž=rp_?I=
³¼ÞŠ˚³½š=³½−=ýž₣˙Þžýˇ=ýÐˇ=ýÞ¸ýž=rp_K
·Ðˇ=Þˇ=×¹−š½−Ðýˇ³½š˝½š=łÐˇ=½ž=₣¹¸³ž=½−¼=pÜ~êéÇÉëâ=
jçÄáäÉI=š×ÐÝ˚þ½š=½−=ýž₣˙Þžýˇ=³½−=pÜ~êéÇÉëâ=jçÄáäÉ=ðˇÐ=
×ˇ½¸³½š=xpÅ~åzK
Αν το μηχάνημα είναι συνδεδεμένο σε δίκτυο, βεβαιωθείτε ότι το 
μηχάνημα και το δίκτυο είναι σωστά συνδεδεμένα.

Ú−×−¦š½¸³½š=½−=×¹ğ½ş½¼×−=³½ž=¦˚³ž=³˙¹ğ³ž²
·Ðˇ=×š¹Ð³³ş½š¹š²=×Ýž¹−¾−¹˝š²I=³¼ýŁ−¼Ýš¼¦š˝½š=½žÞ=šÞş½ž½ˇ==
"ΣΑΡΩΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ" (σελ.74)

Ì¹˝³½š=½Ð²=×¹−½Ðý¸³šÐ²=³˙¹ğ³ž²
EýşÞ−Þ=ˇÞ=−Ð=×¹−½Ðý¸³šÐ²=˚₣−¼Þ=¹¼¦ýÐ³½š˝=Þˇ=šý¾ˇÞÐ³½−ĆÞF Ì¹˝³½š=½Ð²=×¹−½Ðý¸³šÐ²=³˙¹ğ³ž²

Ò˙¹ğ³ž
="ΣΑΡΩΣΗ ΑΠΟ ΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ TWAIN" 

(σελ.81)
="ΣΑΡΩΣΗ ΑΠΟ ΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΤΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIA (Windows 8.1/10)" (σελ.85)

Ò˙¹ğ³ž
="ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ BUTTON MANAGER" (σελ.75)

 "ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ, ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΝΗΜΗΣ USB 'Η ΣΕ 
ΚΙΝΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ" (σελ.77)
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ΣΑΡΩΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ 
ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ BUTTON MANAGER
⁄½ˇÞ=šð½šÝš˝½ˇÐ=³˙¹ğ³ž=ýš=ˇ¼½¸=½ž=ý˚¦−Š−I=ž=š¾ˇ¹ý−ł¸=×−¼=˚₣šÐ=−¹Ð³½š˝=³½−=×¹şł¹ˇýýˇ=_ìííçå=j~å~ÖÉê=
¦ˇ=þšðÐÞ¸³šÐ=ˇ¼½şýˇ½ˇ=ðˇÐ=ž=šÐðşÞˇ=×−¼=³ˇ¹ć¦žðš=¦ˇ=š×Ðð−ÝÝž¦š˝=³½žÞ=š¾ˇ¹ý−ł¸K=·Ðˇ=½ˇ=Ł¸ýˇ½ˇ=³₣š½Ðð˙=
ýš=½žÞ=ˇÞ½Ð³½−˝₣Ð³ž=š¾ˇ¹ý−łćÞ=₣¹ž³Ðý−×−ÐćÞ½ˇ²=×¹şł¹ˇýýˇ=_ìííçå=j~å~ÖÉê=¸=˙ÝÝš²=¹¼¦ý˝³šÐ²I=
ˇÞˇ½¹˚þ½š=³½žÞ=šÞş½ž½ˇ=="ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ BUTTON MANAGER" (σελ.76)K

Ò˙¹ğ³ž=ˇ×ş=½−Þ=×˝Þˇðˇ=ÝšÐ½−¼¹łÐćÞ=½ž²=³¼³ðš¼¸²

1 ÓÐ˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=xÒflÔ˜ÒÂz=E FK

⁄½ˇÞ=ˇÞ˙ŁšÐ=ž=˚ÞŠšÐþž=
ÒflÔ˜ÒÂI=ž=³¼³ðš¼¸=
ý×ˇ˝ÞšÐ=³½ž=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=
³˙¹ğ³ž²K

2 Ú−×−¦š½¸³½š=½−=×¹ğ½ş½¼×−L½ˇ=
×¹ğ½ş½¼×ˇ=×−¼=¦˚Ýš½š=Þˇ=³ˇ¹ć³š½š=
³½−=ð¹Ć³½ˇÝÝ−LopmcK

x⁄½ˇÞ=×¹ˇłýˇ½−×−Ðš˝½š=³˙¹ğ³ž=ˇ×ş=½−=ð¹Ć³½ˇÝÝ−z

Ú−×−¦š½¸³½š=½−=
×¹ğ½ş½¼×−=ýš=½žÞ=şĞž=
×¹−²=½−=ð¹Ć³½ˇÝÝ−K=
„¼¦¼ł¹ˇýý˝³½š=½ˇ=˙ð¹ˇ=
½−¼=×¹ğ½−½Ć×−¼=ýš=½žÞ=
ðÝ˝ýˇðˇ=ýšł˚¦−¼²=
×¹ğ½−½Ć×−¼=ć³½š=Þˇ=
ðšÞ½¹˙¹š½š=³Ćý¾ğÞˇ=ýš=½−=
³žý˙ŠÐ=ðšÞ½¹ˇ¹˝³ýˇ½−²=
E FK

x⁄½ˇÞ=×¹ˇłýˇ½−×−Ðš˝½š=³˙¹ğ³ž=ˇ×ş=½−=opmcz

Ú−×−¦š½¸³½š=½−=E½ˇF=
×¹ğ½ş½¼×−=EˇF=ýš=şĞž=
×¹−²=½ˇ=×˙Þğ=³½−Þ=Š˝³ð−=
½¹−¾−Š−³˝ˇ²=×¹ğ½−½Ć×ğÞK

3 ÓÐ˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=xÍ„ÎÌÛ=
ÒflÔ˜ÒÂÒz=łÐˇ=Þˇ=þšðÐÞ¸³šÐ=ž=³˙¹ğ³žK

Êˇ=þšðÐÞ¸³šÐ=ž=³˙¹ğ³ž=ðˇÐ=
½ˇ=ŠšŠ−ý˚Þˇ=½ž²=³˙¹ğ³ž²=
¦ˇ=ýš½ˇ¾š¹¦−ĆÞ=³½žÞ=
š¾ˇ¹ý−ł¸K
Â=š¾ˇ¹ý−ł¸=×¹−−¹Ð³ý−Ć=
ý×−¹š˝=Þˇ=š×ÐÝšłš˝=ýš=½−=
×Ý¸ð½¹−=xÍ„ÎÌÛ=
ÒflÔ˜ÒÂÒzK
·Ðˇ=½žÞ=×¹−š×ÐÝšłý˚Þž=
š¾ˇ¹ý−ł¸=×−¼=ˇÞ½Ð³½−Ð₣š˝=
³š=ð˙¦š=×Ý¸ð½¹−I=
ˇÞˇ½¹˚þ½š=³½žÞ=šÞş½ž½ˇ==
"ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ BUTTON 
MANAGER" (σελ.76)K

Â=−¦şÞž=¦ˇ=Šš˝₣ÞšÐ=½−Þ=
ˇ¹Ð¦ýş=½−¼=×Ý¸ð½¹−¼=ˇ×ş=
½−=xÍ„ÎÌÛ=ÒflÔ˜ÒÂÒz=×−¼=
˚₣š½š=×Ð˚³šÐI=−=ˇ¹Ð¦ýş²=¦ˇ=
ˇÞ˙ŁšÐ=ðˇÐ=ž=˚ÞŠšÐþž=
ÒflÔ˜ÒÂ=¦ˇ=ˇÞˇŁ−³Ł¸ÞšÐK

• „˙Þ=ž=³¼³ðš¼¸=Ł¹˝³ðš½ˇÐ=³š=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞI=×ˇ½¸³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=xÒflÔ˜ÒÂz=E F=łÐˇ=Þˇ=×¹ˇłýˇ½−×−Ð¸³š½š=
šÞˇÝÝˇł¸=³š=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=³ˇ¹ğ½¸=ðˇÐ=Þˇ=ˇ×ˇÝš˝Ğš½š=½Ð²=¹¼¦ý˝³šÐ²=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸²=×−¼=š˝₣ˇÞ=−¹Ð³½š˝=×¹−žł−¼ý˚Þğ²K

• Εάν έχετε εγκαταστήσει στο μηχάνημα το κιτ επέκτασης δικτύου ή εάν το μηχάνημα διαθέτει λειτουργία δικτύου, μπορείτε να 
αποθηκεύετε τα σαρωμένα δεδομένα σε μια συσκευή μνήμης USB (σάρωση σε μνήμη USB) ή σε μια φορητή συσκευή 
χρησιμοποιώντας το Sharpdesk Mobile, ή να στέλνετε τα σαρωμένα δεδομένα μέσω του δικτύου (σάρωση σε e-mail, σάρωση 
σε FTP, σάρωση σε υπολογιστή). Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα  "ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ, ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΗ 
ΜΝΗΜΗΣ USB 'Η ΣΕ ΚΙΝΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ" (σελ.77).

ËÝ˝ýˇðˇ=ýšł˚¦−¼²=×¹ğ½−½Ć×−¼

³žý˙ŠÐ

≥ ·Ðˇ=Þˇ=š×Ð³½¹˚Ğš½š=³½žÞ=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=
¾ğ½−ˇÞ½Ðł¹ˇ¾Ðð−Ć=ˇ×ş=½ž=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=
³ˇ¹ğ½¸I=×Ð˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=xÒflÔ˜ÒÂz=E F=̧ =
½−=×Ý¸ð½¹−=xflËÛÔ˜ÒÂ=ÌÈ˜Îz=E FK

• ·Ðˇ=×š¹Ð−¹Ð³ý−Ć²=³½žÞ=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸=ðˇÐ=½žÞ=
šð½Ć×ğ³ž=ş½ˇÞ=ž=ýž₣ˇÞ¸=š˝ÞˇÐ=³š=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=
³ˇ¹ğ½¸I=ðˇÐ=³½ž=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=³ˇ¹ğ½¸=ş½ˇÞ=
ˇÞ½Ðł¹˙¾š½š=¸=šð½¼×ćÞš½šI=Šš˝½š==="ΧΡΗΣΗ 
ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 
ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΚΑΙ ΣΑΡΩΤΗ" 
(σελ.39)K
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5

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ BUTTON MANAGER
Ú−=×¹şł¹ˇýýˇ=_ìííçå=j~å~ÖÉê=š˝ÞˇÐ=˚Þˇ=Ł−ž¦ž½Ððş=×¹şł¹ˇýýˇ=Ý−łÐ³ýÐð−Ć=×−¼=³ˇ²=š×Ð½¹˚×šÐ=Þˇ=
₣¹ž³Ðý−×−Ðš˝½š=½ž=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=³˙¹ğ³ž²=½ž²=³¼³ðš¼¸²K=Ú−=×¹şł¹ˇýýˇ=_ìííçå=j~å~ÖÉê=³˙²=š×Ð½¹˚×šÐ=Þˇ=
¹¼¦ý˝³š½š=½Ð²=×ˇ¹ˇý˚½¹−¼²=˚þÐ=³š½=¹¼¦ý˝³šğÞ=³˙¹ğ³ž²=ğ²=˚Þˇ=ýšÞ−Ć=³˙¹ğ³ž²=³½ž=³¼³ðš¼¸K
·Ðˇ=Þˇ=ł˝ÞšÐ=×¹−Ł−Ý¸=½ž²=‡−¸¦šÐˇ²=łÐˇ=ýÐˇ=¹Ć¦ýÐ³žI=ð˙Þ½š=ðÝÐð=³½−=ð−¼ý×˝= =³½žÞ=×˙Þğ=ŠšþÐ˙=łğÞ˝ˇ=½−¼=
×ˇ¹ˇ¦Ć¹−¼=ðˇÐI=³½ž=³¼Þ˚₣šÐˇI=ð˙Þš=ðÝÐð=³½ž=¹Ć¦ýÐ³žK
·Ðˇ=Þˇ=þšðÐÞ¸³š½š=³˙¹ğ³ž=₣¹ž³Ðý−×−ÐćÞ½ˇ²=½−Þ=×˝Þˇðˇ=ÝšÐ½−¼¹łÐćÞ=½ž²=³¼³ðš¼¸²I=×¹˚×šÐ=Þˇ=−¹˝³š½š=½Ð²=
¹¼¦ý˝³šÐ²=³½−Þ=Ó˝Þˇðˇ=šÝ˚ł₣−¼=ýš½˙=½žÞ=šłðˇ½˙³½ˇ³ž=½−¼=×¹−ł¹˙ýýˇ½−²=_ìííçå=j~å~ÖÉêK=·Ðˇ=
×Ýž¹−¾−¹˝š²=³₣š½Ðð˙=ýš=½žÞ=šłðˇ½˙³½ˇ³ž=½−¼=×¹−ł¹˙ýýˇ½−²=_ìííçå=j~å~ÖÉê=ðˇÐ=½−Þ=−¹Ð³ýş=½ğÞ=
¹¼¦ý˝³šğÞ=½−¼=Ó˝Þˇðˇ=šÝ˚ł₣−¼=ˇÞˇ½¹˚þ½š=³½žÞ=šÞş½ž½ˇ=="ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ BUTTON MANAGER" (σελ.24)K=·Ðˇ=
×Ýž¹−¾−¹˝š²=³₣š½Ðð˙=ýš=½ž=³˙¹ğ³ž=×−¼=ł˝Þš½ˇÐ=ýš=₣¹¸³ž=½−¼=×˝Þˇðˇ=ÝšÐ½−¼¹łÐćÞ=½ž²=³¼³ðš¼¸²I=
ˇÞˇ½¹˚þ½š=³½žÞ=šÞş½ž½ˇ=="ΣΑΡΩΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ" (σελ.74)K
Í×−¹š˝½š=Þˇ=₣¹ž³Ðý−×−Ð¸³š½š=½−=×¹şł¹ˇýýˇ=_ìííçå=j~å~ÖÉê=łÐˇ=Þˇ=š×ÐÝ˚þš½š=ðˇÐ=Þˇ=ˇÝÝ˙þš½š=½Ð²=
ÝšÐ½−¼¹ł˝š²=½ğÞ=˚þÐ=ýšÞ−Ć=³˙¹ğ³ž²K=flÞˇ½¹˚þ½š=³½Ð²=="ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ BUTTON MANAGER" (σελ.76)K

Ëˇ¹½˚Ýˇ
Ë˙Þ½š=ðÝÐð=łÐˇ=Þˇ=¹¼¦ý˝³š½š=½Ð²=š×ÐÝ−ł˚²=½−¼=
ýšÞ−Ć=³˙¹ğ³ž²K=Ë˙¦š=ðˇ¹½˚Ýˇ=×š¹Ð˚₣šÐ=
¹¼¦ý˝³šÐ²=³˙¹ğ³ž²=łÐˇ=½−=ýšÞ−Ć=³˙¹ğ³ž²K
Óš¹Ð−₣¸=?„×ÐÝ−ł¸=„¾ˇ¹ý−ł¸²?
„×ÐÝ˚þ½š=½žÞ=š¾ˇ¹ý−ł¸=„ðð˝Þž³ž²=šŠćK
ÓÝˇ˝³Ð−=šÝ˚ł₣−¼=?„ý¾˙ÞÐ³ž=−¦şÞž²=¹¼¦ý˝³šğÞ=
qt^fk=ðˇ½˙=½ž=³˙¹ğ³ž?
Í×−¹š˝½š=Þˇ=š×ÐÝ˚þš½š=ˇÞ=¦ˇ=šý¾ˇÞ˝Žš½ˇÐ=¸=ş₣Ð=ž=
−¦şÞž=qt^fkK=⁄½ˇÞ=ł˝ÞšÐ=š×ÐÝ−ł¸=½−¼=×ÝˇÐ³˝−¼=
šÝ˚ł₣−¼I=ž=−¦şÞž=qt^fk=šý¾ˇÞ˝Žš½ˇÐ=ş½ˇÞ=
šð½šÝš˝½ˇÐ=³˙¹ğ³ž=Š˝Þ−Þ½˙²=³ˇ²=˚½³Ð=½ž=
Š¼Þˇ½ş½ž½ˇ=Þˇ=¹¼¦ý˝³š½š=½Ð²=³¼Þ¦¸ðš²=³˙¹ğ³ž²K
Óš¹Ð−₣¸=?„łðˇ½˙³½ˇ³ž=Ò˙¹ğ³ž²?
Ô¼¦ý˝³½š=½Ð²=³¼Þ¦¸ðš²=³˙¹ğ³ž²K

Ë−¼ý×˝=?lh?
Ë˙Þ½š=ðÝÐð=łÐˇ=Þˇ=ł˝ÞšÐ=ˇ×−¦¸ðš¼³ž=½ğÞ=
¹¼¦ý˝³šćÞ=³ˇ²=ðˇÐ=˚þ−Š−²=ˇ×ş=½−=×Ýˇ˝³Ð−=
ŠÐˇÝşł−¼K
Ë−¼ý×˝=?¿ð¼¹−?
Ë˙Þ½š=ðÝÐð=³š=ˇ¼½ş=½−=ð−¼ý×˝=łÐˇ=Þˇ=ł˝ÞšÐ=˚þ−Š−²=
ˇ×ş=½−=×Ýˇ˝³Ð−=ŠÐˇÝşł−¼=₣ğ¹˝²=Þˇ=ł˝Þ−¼Þ=
ˇÝÝˇł˚²=³½Ð²=¹¼¦ý˝³šÐ²K
Ë−¼ý×˝=?„¾ˇ¹ý−ł¸?
Ë˙Þ½š=ðÝÐð=łÐˇ=Þˇ=ł˝ÞšÐ=ˇ×−¦¸ðš¼³ž=½ğÞ=
¹¼¦ý˝³šćÞ=³ˇ²=₣ğ¹˝²=Þˇ=ðÝš˝³š½š=½−=×Ýˇ˝³Ð−=
ŠÐˇÝşł−¼K
Ë−¼ý×˝=?‡−¸¦šÐˇ?
Ë˙Þ½š=ðÝÐð=³š=ˇ¼½ş=½−=ð−¼ý×˝=łÐˇ=Þˇ=šý¾ˇÞ˝³š½š=
½−=ˇ¹₣š˝−=Ł−¸¦šÐˇ²=łÐˇ=½−=×¹şł¹ˇýýˇ=_ìííçå=
j~å~ÖÉêK

OK ÂïÞèåéá¢êõñï ÅöáñìïãÞ

2

3

4

5 6 7 8

1

Ì¹Ð³ý˚Þš²=š¾ˇ¹ý−ł˚²=˝³ğ²=Þˇ=×š¹Ð−¹˝³−¼Þ=
½žÞ=š×ÐÝ−ł¸=½ğÞ=¹¼¦ý˝³šğÞK=

1

2

3

4

5

6
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ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ BUTTON MANAGER
fl¾−Ć=ł˝ÞšÐ=šłðˇ½˙³½ˇ³žI=½−=×¹şł¹ˇýýˇ=_ìííçå=j~å~ÖÉê=šð½šÝš˝½ˇÐ=ðˇÞ−ÞÐð˙=³½−=×ˇ¹ˇ³ð¸ÞÐ−=½−¼=
ÝšÐ½−¼¹łÐð−Ć=³¼³½¸ýˇ½−²=½ğÞ=táåÇçïëK=„˙Þ=₣¹šÐ˙Žš½ˇÐ=Þˇ=ˇÝÝ˙þš½š=½Ð²=¹¼¦ý˝³šÐ²=½−¼=×¹−ł¹˙ýýˇ½−²=
_ìííçå=j~å~ÖÉêI=ˇð−Ý−¼¦¸³½š=½ˇ=×ˇ¹ˇð˙½ğ=Ł¸ýˇ½ˇK=
·Ðˇ=Ýš×½−ý˚¹šÐš²=³₣š½Ðð˙=ýš=½Ð²=¹¼¦ý˝³šÐ²=½−¼=×¹−ł¹˙ýýˇ½−²=_ìííçå=j~å~ÖÉêI=ˇÞˇ½¹˚þ½š=³½ž=‡−¸¦šÐˇ=
½−¼=×¹−ł¹˙ýýˇ½−²=_ìííçå=j~å~ÖÉêK==
="ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ BUTTON MANAGER" (σελ.75)

1 Ë˙Þ½š=Ššþ˝=ðÝÐð=³½−=šÐð−Þ˝ŠÐ−=½−¼=
×¹−ł¹˙ýýˇ½−²=?_ìííçå=j~å~ÖÉê?=E F=
³½ž=ł¹ˇýý¸=š¹łˇ³ÐćÞ=ðˇÐ=š×ÐÝ˚þ½š=
?Ô¼¦ý˝³šÐ²?=ˇ×ş=½−=ˇÞˇŠ¼şýšÞ−=ýšÞ−ĆK

Â=−¦şÞž=¹¼¦ý˝³šğÞ=½−¼=
×¹−ł¹˙ýýˇ½−²=_ìííçå=
j~å~ÖÉê=¦ˇ=ˇÞ−˝þšÐK

2 Ë˙Þ½š=ðÝÐð=³½žÞ=ðˇ¹½˚Ýˇ=½−¼=ýšÞ−Ć=
³˙¹ğ³ž²=×−¼=¦˚Ýš½š=Þˇ=¹¼¦ý˝³š½šK

3 „×ÐÝ˚þ½š=½žÞ=š¾ˇ¹ý−ł¸=šðð˝Þž³ž²=
³½žÞ=×š¹Ð−₣¸=?„×ÐÝ−ł¸=„¾ˇ¹ý−ł¸²?K

Ú−=ýšÞ−Ć=³˙¹ğ³ž²=½−¼=×¹−ł¹˙ýýˇ½−²=_ìííçå=
j~å~ÖÉê=E×¹−š×ÐÝšłý˚Þž=š¹ł−³½ˇ³Ðˇð¸=¹Ć¦ýÐ³žF=

4 Ô¼¦ý˝³½š=½ž=?ÈšÐ½−¼¹ł˝ˇ=₣¹ćýˇ½−²?I=
½žÞ=?ÓÝš¼¹˙?=ðˇÐ=½Ð²=˙ÝÝš²=¹¼¦ý˝³šÐ²=
³˙¹ğ³ž²=³½žÞ=×š¹Ð−₣¸=?„łðˇ½˙³½ˇ³ž=
Ò˙¹ğ³ž²?K

5 Ë˙Þ½š=ðÝÐð=³½−=ð−¼ý×˝=?lh?K

fl¼½¸=ž=šÞ˚¹łšÐˇ=−Ý−ðÝž¹ćÞšÐ=½Ð²=¹¼¦ý˝³šÐ²K

„˙Þ=½−=šÐð−Þ˝ŠÐ−=½−¼=×¹−ł¹˙ýýˇ½−²=_ìííçå=
j~å~ÖÉê=ŠšÞ=šý¾ˇÞ˝Žš½ˇÐ=³½ž=ł¹ˇýý¸=
š¹łˇ³ÐćÞI=ð˙Þ½š=ðÝÐð=³½−=ð−¼ý×˝=?÷Þˇ¹þž?I=
š×ÐÝ˚þ½š=?⁄Ýˇ=½ˇ=×¹−ł¹˙ýýˇ½ˇ?I=š×ÐÝ˚þ½š=
?pÜ~êé=_ìííçå=j~å~ÖÉê=^`?=ðˇÐI=³½ž=³¼Þ˚₣šÐˇI=
ð˙Þ½š=ðÝÐð=³½−=?_ìííçå=j~å~ÖÉê?=łÐˇ=Þˇ=
šððÐÞ¸³š½š=½−=×¹şł¹ˇýýˇ=_ìííçå=j~å~ÖÉêK

⁄½ˇÞ=š×ÐÝ˚łš½ˇÐ=½−=×Ýˇ˝³Ð−=šÝ˚ł₣−¼=?„ý¾˙ÞÐ³ž=
−¦şÞž²=¹¼¦ý˝³šğÞ=qt^fk=ðˇ½˙=½ž=³˙¹ğ³ž?I=ž=
−¦şÞž=¹Ć¦ýÐ³ž²=½ž²=³˙¹ğ³ž²=šý¾ˇÞ˝Žš½ˇÐ=ðˇ½˙=
½ž=³˙¹ğ³ž=Š˝Þ−Þ½˙²=³ˇ²=˚½³Ð=½ž=Š¼Þˇ½ş½ž½ˇ=Þˇ=
¹¼¦ý˝³š½š=½Ð²=³¼Þ¦¸ðš²=½ž²=³˙¹ğ³ž²K

Ó¹−Ł−Ý¸LýšÞ−Ć=×¹−ł¹˙ýýˇ½−²=
_ìííçå=j~å~ÖÉê

„¾ˇ¹ý−ł¸=×−¼=þšðÐÞ˙

pÅ~åjÉåì=p`NW pÜ~êéÇÉëâ

pÅ~åjÉåì=p`OW ÂÝšð½¹−ÞÐðş=
½ˇ₣¼Š¹−ýš˝−

pÅ~åjÉåì=p`PW ÙflÏ

pÅ~åjÉåì=p`QW l`o

pÅ~åjÉåì=p`RW jáÅêçëçÑí=tçêÇ

pÅ~åjÉåì=p`SW fl¹₣šÐ−¦˚½ž³ž

Â=š¾ˇ¹ý−ł¸=šðð˝Þž³ž²=¦ˇ=×¹˚×šÐ=Þˇ=˚₣šÐ=
šłðˇ½ˇ³½ˇ¦š˝=×¹ÐÞ=ˇ×ş=½ž=₣¹¸³žK
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5

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ, ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΝΗΜΗΣ USB 
'Η ΣΕ ΚΙΝΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
Εάν έχετε εγκαταστήσει το κιτ επέκτασης δικτύου στο μηχάνημα ή εάν το μηχάνημα διαθέτει λειτουργία δικτύου, 
μπορείτε να στέλνετε τα σαρωμένα δεδομένα μέσω του δικτύου (σάρωση σε e-mail, σάρωση σε FTP, σάρωση σε 
υπολογιστή) ή να αποθηκεύετε τα σαρωμένα δεδομένα σε συσκευή μνήμης USB (σάρωση σε μνήμη USB) ή σε 
φορητή συσκευή, χρησιμοποιώντας το Sharpdesk Mobile (Σάρωση στο Sharpdesk Mobile).
Για να αντιστοιχίσετε ρυθμίσεις σάρωσης σε ένα πλήκτρο απευθείας αποστολής, χρησιμοποιήστε την ιστοσελίδα 
του μηχανήματος. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα  "Ρυθμίσεις Λειτουργίας Σάρωσης" (σελ.79).

Χρήση της λειτουργίας σάρωσης σε e-mail, σάρωσης σε FTP ή σάρωσης σε 
μνήμη USB
Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία σάρωσης σε e-mail, σάρωσης σε FTP ή σάρωσης σε μνήμη USB, 
χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα [ΜΕΝΟΥ ΣΑΡΩΣΗΣ] 1 έως 5.
Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία σάρωσης στο Sharpdesk Mobile ή σάρωσης σε υπολογιστή, ανατρέξτε στην 
ενότητα  "Χρήση της λειτουργίας σάρωσης στο Sharpdesk Mobile ή σάρωσης σε υπολογιστή" (σελ.78). 

1 Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία 
σάρωσης σε μνήμη USB, συνδέστε τη 
συσκευή μνήμης USB στη θύρα USB 
του μηχανήματος.

2 Óˇ½¸³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=xÒflÔ˜ÒÂz=E FK

Â=˚ÞŠšÐþž=š×ÐÝ−ł¸²=
ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ²=³ˇ¹ğ½¸=
ˇÞ˙ŁšÐ=ðˇÐ=½−=ýž₣˙Þžýˇ=
šÐ³˚¹₣š½ˇÐ=³š=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=
³ˇ¹ğ½¸K

3 Ú−×−¦š½¸³½š=½−=×¹ğ½ş½¼×−=³½−=
ð¹Ć³½ˇÝÝ−=×¹ğ½−½Ć×ğÞ=¸=³½−=opmcK

=

4 Óˇ½¸³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=xÍ„ÎÌÛ=
ÒflÔ˜ÒÂÒz=EN=˚ğ²=RF=×−¼=ˇÞ½Ð³½−Ð₣š˝=
³½Ð²=¹¼¦ý˝³šÐ²=×−¼=¦˚Ýš½š=Þˇ=
₣¹ž³Ðý−×−Ð¸³š½šK

Â=˚ÞŠšÐþž=?p`ñ?=
šý¾ˇÞ˝Žš½ˇÐ=³½žÞ=˚ÞŠšÐþž=
ˇ¹Ð¦ý−Ć=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞ=ðˇÐ=−=
ˇ¹Ð¦ýş²=×ˇ½žý˙½ğÞ=½−¼=
×Ý¸ð½¹−¼=xÍ„ÎÌÛ=
ÒflÔ˜ÒÂÒz=šý¾ˇÞ˝Žš½ˇÐ=
³½žÞ=˚ÞŠšÐþž=ðÝ˝ýˇðˇ²K
Το "x" υποδεικνύει τον 
αριθμό του πλήκτρου που 
πατήσατε, από τα 
πλήκτρα 1 έως 5.

5 Óˇ½¸³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=x„ÎflÔÏÂz=E FK

Γίνεται σάρωση του πρωτότυπου και τα 
δεδομένα εικόνας αποθηκεύονται στη συσκευή 
μνήμης USB ή αποστέλλονται στον προορισμό.

6 Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία 
σάρωσης σε μνήμη USB, 
αποσυνδέστε τη συσκευή μνήμης 
USB από το μηχάνημα.
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Χρήση της λειτουργίας σάρωσης στο Sharpdesk Mobile ή σάρωσης σε 
υπολογιστή
Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία σάρωσης στο Sharpdesk Mobile, το μηχάνημα πρέπει να είναι συνδεδεμένο 
σε δίκτυο που διαθέτει σημείο πρόσβασης ασύρματου LAN. Επίσης, πρέπει να εγκαταστήσετε την εφαρμογή 
Sharpdesk Mobile στη φορητή συσκευή σας και να καταχωρήσετε το μηχάνημα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο 
εγχειρίδιο του Sharpdesk Mobile. Μπορείτε να εγκαταστήσετε το Sharpdesk Mobile από το κατάστημα εφαρμογών 
της φορητής συσκευής σας.
Μπορείτε επίσης να στείλετε σαρωμένα δεδομένα απευθείας σε έναν καθορισμένο υπολογιστή. Για να 
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, πρέπει να εγκαταστήσετε το Sharpdesk Network Scanner Tool. Για 
πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εγκατάστασης και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο ή στη Βοήθεια του 
Sharpdesk Network Scanner Tool.
Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο απευθείας αποστολής 6 για να αποθηκεύσετε τις σαρωμένες εικόνες στη φορητή 
συσκευή σας ή στον υπολογιστή σας.

1 Ò½−=pÜ~êéÇÉëâ=jçÄáäÉ=³½ž=³¼³ðš¼¸=
½−¼=ðÐÞž½−Ć=³ˇ²I=š×ÐÝ˚þ½š=½−=
ýž₣˙Þžýˇ=ðˇÐ=×ˇ½¸³½š=xpÅ~åz=łÐˇ=Þˇ=
š½−Ðý˙³š½š=½ž=³¼³ðš¼¸=łÐˇ=Ý¸ĞžK

2 Óˇ½¸³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=xÒflÔ˜ÒÂz=E FK

Â=˚ÞŠšÐþž=š×ÐÝ−ł¸²=
ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ²=³ˇ¹ğ½¸=
ˇÞ˙ŁšÐ=ðˇÐ=½−=ýž₣˙Þžýˇ=
šÐ³˚¹₣š½ˇÐ=³š=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=
³ˇ¹ğ½¸K

3 Ú−×−¦š½¸³½š=½−=×¹ğ½ş½¼×−=³½−=
ð¹Ć³½ˇÝÝ−=×¹ğ½−½Ć×ğÞ=¸=³½−=opmcK

4 Óˇ½¸³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=ESF=xÍ„ÎÌÛ=
ÒflÔ˜ÒÂÒzK

Ò½žÞ=−¦şÞž=ˇ¹Ð¦ý−Ć=
ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞ=šý¾ˇÞ˝Žš½ˇÐ=ž=
˚ÞŠšÐþž=?pÜÇ?I=ðˇÐ=³½žÞ=
˚ÞŠšÐþž=ðÝ˝ýˇðˇ²=
šý¾ˇÞ˝Žš½ˇÐ=−=ˇ¹Ð¦ýş²=½−¼=
×ˇ½žý˚Þ−¼=×Ý¸ð½¹−¼=?S?=
xÍ„ÎÌÛ=ÒflÔ˜ÒÂÒzK

5 Óˇ½¸³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=x„ÎflÔÏÂz=E FK

Γίνεται σάρωση του εγγράφου και η σαρωμένη 
εικόνα αποστέλλεται στη φορητή συσκευή ή στον 
υπολογιστή σας.

• „˙Þ=×−ÝÝ˚²=ŠÐˇ¾−¹š½Ðð˚²=³¼³ðš¼˚²=ðÐÞž½ćÞ=šð½šÝ−ĆÞ=×ˇ¹˙ÝÝžÝˇ=?Ò˙¹ğ³ž?=ˇ×ş=½−=pÜ~êéÇÉëâ=jçÄáäÉ=½ž²=ð˙¦š=
³¼³ðš¼¸²I=¼×˙¹₣šÐ=Š¼Þˇ½ş½ž½ˇ=½ˇ=³ˇ¹ğý˚Þˇ=ŠšŠ−ý˚Þˇ=Þˇ=³½ˇÝ−ĆÞ=ýşÞ−=³š=ý˝ˇ=³¼³ðš¼¸I=šðš˝Þž=×−¼=šð½˚Ýš³š=
?Ò˙¹ğ³ž?=½šÝš¼½ˇ˝ˇK

• Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία σάρωσης σε υπολογιστή, μπορείτε να καταχωρήσετε μόνο ένα προφίλ στο Network 
Scanner Tool. Εάν έχουν καταχωρηθεί πολλά προφίλ, είναι ενεργοποιημένες μόνο οι ρυθμίσεις του προφίλ που καταχωρήθηκε 
τελευταίο.

• Εάν διαγράψετε το προφίλ του Network Scanner Tool και έπειτα επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία σάρωσης σε 
υπολογιστή, θα εμφανιστεί ένα σφάλμα στο μηχάνημα. 
Εάν επιχειρήσετε να πραγματοποιήσετε σάρωση σε φορητή συσκευή μέσω του Sharpdesk Mobile, αφού έχετε καταχωρήσει 
κάποιο προφίλ στο Network Scanner Tool, το προφίλ του Network Scanner Tool θα διαγραφεί.
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία σάρωσης σε υπολογιστή, καταχωρήστε ξανά το προφίλ στο Network Scanner 
Tool.
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5

Ρυθμίσεις Λειτουργίας Σάρωσης
fl¼½¸=ž=šÞş½ž½ˇ=š×šþžłš˝=×ć²=ˇ×−¦žðšĆ−Þ½ˇÐ=−Ð=¹¼¦ý˝³šÐ²=³˙¹ğ³ž²=³š=˚Þˇ=×Ý¸ð½¹−=½−¼=Í„ÎÌÛ=ÒflÔ˜ÒÂÒK
Â=ˇÞ˙Ý¼³žI=ž=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=₣¹ćýˇ½−²=ðˇÐ=ž=ý−¹¾¸=šÐðşÞˇ²=ý×−¹−ĆÞ=Þˇ=¹¼¦ýÐ³½−ĆÞ=³½žÞ=Ð³½−³šÝ˝Šˇ=½−¼=ýž₣ˇÞ¸ýˇ½−²K
Ó¹−³×šÝ˙³½š=½žÞ=Ð³½−³šÝ˝Šˇ=½−¼=ýž₣ˇÞ¸ýˇ½−²=ýš=ŠÐðˇÐćýˇ½ˇ=ŠÐˇ₣šÐ¹Ð³½¸=ðˇÐ=ŠÐˇý−¹¾ć³½š=½Ð²=¹¼¦ý˝³šÐ²K

1 „Ð³ˇł˙łš½š=½ž=ŠÐšĆ¦¼Þ³ž=fm=½−¼=
ýž₣ˇÞ¸ýˇ½−²=³½−=×¹şł¹ˇýýˇ=
×š¹Ð¸łž³ž²=³½−=tÉÄ=×−¼=ŠÐˇ¦˚½š½š=
łÐˇ=Þˇ=×¹−³×šÝ˙³š½š=½žÞ=Ð³½−³šÝ˝ŠˇK

2 Κάντε κλικ στο κουμπί "Διαχειριστής 
Μενού", και στη συνέχεια ανοίξτε την 
οθόνη Web του administraotr του.
Για λογαριασμό του διαχειριστή και τον κωδικό 
πρόσβασης, δείτε τον Οδηγό Εκκίνησης.

3 Ë˙Þ½š=ðÝÐð=³½−=?Εγκατάσταση 
σάρωσης?=³½−=?‚Ðˇ₣š˝¹Ð³ž=̌ ×−³½−Ý¸²=
šÐðşÞˇ²?K
ÌÐ=¹¼¦ý˝³šÐ²=šý¾ˇÞ˝Ž−Þ½ˇÐK

4 Ë˙Þ½š=ðÝÐð=³½žÞ=š×ÐÝ−ł¸=xrp_Nz=˚ğ²=
xpÜ~êéÇÉëâSz=ðˇÐ=−¹˝³½š=½žÞ=̌ Þ˙Ý¼³žI=
½ž=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=₣¹ćýˇ½−²=ðˇÐ=½ž=
ý−¹¾¸K
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για τις λειτουργίες 
σάρωσης σε μνήμη USB, σάρωσης σε e-mail, 
σάρωσης σε FTP, σάρωσης σε υπολογιστή και 
σάρωσης στο Sharpdesk Mobile.
Για πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις των 
λειτουργιών σάρωσης, ανατρέξτε στην ενότητα 
"Ρυθμίσεις" παρακάτω.
Úˇ=xrp_Nz=˚ğ²=xpÜ~êéÇÉëâSz=ˇÞ½Ð³½−Ð₣−ĆÞ=³½−¼²=
ˇ¹Ð¦ý−Ć²=½ğÞ=×Ý¸ð½¹ğÞ=½ğÞ=ýšÞ−Ć=³˙¹ğ³ž²K=·Ðˇ=
×ˇ¹˙ŠšÐłýˇI=š×ÐÝ˚þ½š=xrp_Nz=łÐˇ=Þˇ=̌ ×−¦žðšĆ³š½š=
½Ð²=¹¼¦ý˝³šÐ²=³½−=×Ý¸ð½¹−=xÍ„ÎÌÛ=ÒflÔ˜ÒÂÒz=?N?K

5 ⁄½ˇÞ=−Ý−ðÝž¹ć³š½š=½žÞ=̌ ×−¦¸ðš¼³ž=
½ğÞ=¹¼¦ý˝³šğÞI=ð˙Þ½š=ðÝÐð=³½−=
×Ý¸ð½¹−=xÛ×−Ł−Ý¸zK
ÌÐ=¹¼¦ý˝³šÐ²=ˇ×−¦žðšĆ−Þ½ˇÐK=ËÝš˝³½š=½−=
×¹şł¹ˇýýˇ=×š¹Ð¸łž³ž²=³½−=tÉÄ

Ρυθμίσεις

* Αυτό το στοιχείο δεν μπορεί να ρυθμιστεί στο Sharpdesk6.

Στοιχείο

Επιλογές
(Η προεπιλεγμένη 

εργοστασιακή 
ρύθμιση εμφανίζεται 

με έντονους 
χαρακτήρες.)

Περιγραφή

Τύπος σάρωσης* Σάρωση σε μνήμη 
USB, Σάρωση 
δικτύου 

Επιλέξτε "Σάρωση σε μνήμη USB" ή "Σάρωση δικτύου" (Σάρωση 
σε e-mail, Σάρωση σε FTP). 

Ανάλυση 75dpi, 100dpi, 
150dpi, 200dpi, 
300dpi, 400dpi, 
600dpi

Ορίστε την ανάλυση που θα χρησιμοποιηθεί για τη σάρωση.

Λειτουργία 
χρώματος

Μονόχρωμη, 
Κλίμακα του γκρι, 
Πλήρως έγχρωμη

Επιλέξτε τη λειτουργία χρώματος που θα χρησιμοποιηθεί για τη 
σάρωση.

Λειτουργία 
συμπίεσης 
(μονόχρωμη)

Καμία, MH(G3), 
MMR(G4)

Επιλέξτε τον τύπο συμπίεσης που θα χρησιμοποιηθεί για το 
σαρωμένο αρχείο.
Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εφόσον έχετε επιλέξει 
"Μονόχρωμη" στο πεδίο "Λειτουργία χρώματος".

Μορφή TIFF, PDF, JPEG Επιλέξτε τη μορφή που θα χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση του 
σαρωμένου αρχείου.

Τύπος προορισμού* E-mail, FTP Ορίστε τον προορισμό. 
Επιλέξτε "E-mail" για σάρωση και αποστολή σε e-mail ή "FTP" για 
σάρωση και αποστολή σε FTP.
Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εφόσον έχετε επιλέξει 
"Σάρωση δικτύου" στο πεδίο "Τύπος σάρωσης".
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Ρυθμίσεις προορισμού
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για τον προορισμό. Οι διαμορφωμένες ρυθμίσεις εξαρτώνται από τη ρύθμιση "Τύπος 
προορισμού".
Όταν έχετε επιλέξει "E-mail"

Όταν έχετε επιλέξει "FTP"

Στοιχείο

Επιλογές
(Η προεπιλεγμένη 

εργοστασιακή 
ρύθμιση εμφανίζεται 

με έντονους 
χαρακτήρες.)

Περιγραφή

Διεύθυνση e-mail 
(Απαιτείται)

- Εισαγάγετε έως 64 χαρακτήρες για τη διεύθυνση e-mail 
προορισμού.

Στοιχείο

Επιλογές
(Η προεπιλεγμένη 

εργοστασιακή 
ρύθμιση εμφανίζεται 

με έντονους 
χαρακτήρες.)

Περιγραφή

Όνομα κεντρικού 
υπολογιστή ή 
Διεύθυνση IP 
(Απαιτείται)

- Εισαγάγετε έως 127 χαρακτήρες για το όνομα κεντρικού 
υπολογιστή ή τη διεύθυνση IP του διακομιστή προορισμού FTP.

Όνομα χρήστη 
(Προαιρετικό)

- Εισαγάγετε έως 32 χαρακτήρες για το όνομα χρήστη που θα 
χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση με το διακομιστή προορισμού FTP.

Κωδικός 
πρόσβασης 
(Προαιρετικό)

- Εισαγάγετε έως 32 χαρακτήρες για τον κωδικό πρόσβασης που θα 
χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση με το διακομιστή προορισμού FTP.

Κατάλογος 
(Προαιρετικό)

- Εισαγάγετε έως 200 χαρακτήρες για τον κατάλογο προορισμού του 
διακομιστή προορισμού FTP.

Ενεργοποίηση SSL Ενεργοποίηση, 
Απενεργοποίηση

Ενεργοποιήστε αυτή τη ρύθμιση για να χρησιμοποιήσετε 
κρυπτογραφημένη επικοινωνία SSL.
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ΣΑΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ
Â=³¼³ðš¼¸=¼×−³½ž¹˝ŽšÐ=½−=×¹ş½¼×−=qt^fkI=Š˝Þ−Þ½˙²=³ˇ²=½ž=Š¼Þˇ½ş½ž½ˇ=Þˇ=³ˇ¹ćÞš½š=ˇ×ş=š¾ˇ¹ý−ł˚²=³¼ýŁˇ½˚²=
ýš=½−=×¹ş½¼×−=qt^fkK=Â=³¼³ðš¼¸=¼×−³½ž¹˝ŽšÐ=š×˝³ž²=½ž=ŠÐˇ³ĆÞŠš³ž=tf^=EtáåÇçïë=fã~ÖÉ=^ÅèìáëáíáçåFI=Š˝Þ−Þ½˙²=
³ˇ²=½ž=Š¼Þˇ½ş½ž½ˇ=Þˇ=³ˇ¹ćÞš½š=ˇ×ş=š¾ˇ¹ý−ł˚²=³¼ýŁˇ½˚²=ýš=½−Þ=tf^=ðˇÐ=ˇ×ş=½−Þ=?ÌŠžłş²=³ˇ¹ğ½¸=ðˇÐ=
¾ğ½−ł¹ˇ¾Ðð¸²=ýž₣ˇÞ¸²?=½ğÞ=K=·Ðˇ=×Ýž¹−¾−¹˝š²=³₣š½Ðð˙=ýš=½Ð²=¹¼¦ý˝³šÐ²=½ğÞ=qt^fk=ðˇÐ=tf^=ˇÞˇ½¹˚þ½š=³½−=
ˇ¹₣š˝−=Ł−¸¦šÐˇ²=łÐˇ=½−=×¹şł¹ˇýýˇ=−Š¸łž³ž²=½−¼=³ˇ¹ğ½¸=¸=³½−=táåÇçïë=eÉäéK=

ΣΑΡΩΣΗ ΑΠΟ ΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ TWAIN
Ú−=×¹şł¹ˇýýˇ=−Š¸łž³ž²=³ˇ¹ğ½¸=pe^om=š˝ÞˇÐ=³¼ýŁˇ½ş=ýš=½−=×¹ş½¼×−=qt^fkI=Š˝Þ−Þ½˙²=³ˇ²=½ž=
Š¼Þˇ½ş½ž½ˇ=Þˇ=½−=₣¹ž³Ðý−×−Ð¸³š½š=ýš=ýÐˇ=×−ÐðÐÝ˝ˇ=š¾ˇ¹ý−łćÞ=³¼ýŁˇ½ćÞ=ýš=½−=×¹ş½¼×−=qt^fkK

1 Ú−×−¦š½¸³½š=½−=×¹ğ½ş½¼×−L½ˇ=
×¹ğ½ş½¼×ˇ=×−¼=¦˚Ýš½š=Þˇ=³ˇ¹ć³š½š=
³½−=ð¹Ć³½ˇÝÝ−LopmcK
·Ðˇ=×Ýž¹−¾−¹˝š²=³₣š½Ðð˙=ýš=½ž=¹Ć¦ýÐ³ž=šÞş²=
×¹ğ½−½Ć×−¼=łÐˇ=³˙¹ğ³žI=³¼ýŁ−¼Ýš¼¦š˝½š=½žÞ=
šÞş½ž½ˇ=="ΣΑΡΩΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 
ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ" (σελ.74)K

2 Óˇ½¸³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=xÒflÔ˜ÒÂz=E FK

Â=˚ÞŠšÐþž=š×ÐÝ−ł¸²=
ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ²=³ˇ¹ğ½¸=
ˇÞ˙ŁšÐ=ðˇÐ=½−=ýž₣˙Þžýˇ=
šÐ³˚¹₣š½ˇÐ=³š=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=
³ˇ¹ğ½¸K

3 fl¾−Ć=šððÐÞ¸³š½š=ýÐˇ=š¾ˇ¹ý−ł¸=
³¼ýŁˇ½¸=ýš=½−=×¹ş½¼×−=qt^fkI=
ð˙Þ½š=ðÝÐð=³½−=ýšÞ−Ć=?fl¹₣š˝−?=ðˇÐ=
š×ÐÝ˚þ½š=˚Þˇ=ýšÞ−Ć=łÐˇ=³˙¹ğ³žK

4 „×ÐÝ˚þ½š=?pe^om=jcm=qt^fk=^`?=
E[SHARP MFP TWAIN K] για μια 
σύνδεση δικτύουFðˇÐ=ð˙Þ½š=ðÝÐð=³½−=
ð−¼ý×˝=?„×ÐÝ−ł¸?K

5 „×ÐÝ˚þ½š=½−=ýšÞ−Ć=łÐˇ=Þˇ=ð˙Þš½š=
Ý¸Ğž=šÐðşÞˇ²=ˇ×ş=½−=ýšÞ−Ć=?fl¹₣š˝−?=
½ž²=š¾ˇ¹ý−ł¸²K
„ý¾ˇÞ˝Žš½ˇÐ=ž=−¦şÞž=¹¼¦ý˝³šğÞ=½−¼=
×¹−ł¹˙ýýˇ½−²=−Š¸łž³ž²=³ˇ¹ğ½¸K
="Ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης σαρωτή" 
(σελ.83)

6 Ò½−=ýšÞ−Ć=?Óžł¸=Ò˙¹ğ³ž²?I=š×ÐÝ˚þ½š=
½ž=¦˚³ž=³½žÞ=−×−˝ˇ=½−×−¦š½¸³ˇ½š=½−=
×¹ğ½ş½¼×−=³½−=Ł¸ýˇ=NK

≥ flÞ=½−×−¦š½¸³ˇ½š=̊ Þˇ=×¹ğ½ş½¼×−=ý−Þ¸²=şĞž²=³½−=
opmcI=š×ÐÝ˚þ½š=?pmc=EÍÐˇ²=Ëˇ½šĆ¦¼Þ³ž²F?K=

≥ flÞ=½−×−¦š½¸³ˇ½š=˚Þˇ=×¹ğ½ş½¼×−=ŠÐ×Ý¸²=şĞž²=
³½−=opmcI=š×ÐÝ˚þ½š=?pmc=E‚Ð×Ý¸²=Ëˇ½šĆ¦¼Þ³ž²=J=
‡ÐŁÝ˝−=ÒšÝ˝ŠğÞF?=¸=?pmc=E‚Ð×Ý¸²=Ëˇ½šĆ¦¼Þ³ž²=J=
qˇý×ÝşF?=³Ćý¾ğÞˇ=ýš=½ž=¦˚³ž=Šš³˝ýˇ½−²=½−¼=
×¹ğ½−½Ć×−¼K

Η λειτουργία WIA και ο "Οδηγός σαρωτή και κάμερας" δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μοντέλα όπου είναι 
εγκατεστημένο το κιτ επέκτασης δικτύου.

⁄½ˇÞ=½−=ýž₣˙Þžýˇ=š˝ÞˇÐ=³¼ÞŠšŠšý˚Þ−=³š=
Š˝ð½¼−I=½−=×¹şł¹ˇýýˇ=−Š¸łž³ž²=³ˇ¹ğ½¸=ŠšÞ=
ý×−¹š˝=Þˇ=₣¹ž³Ðý−×−Ðž¦š˝I=š˙Þ=½−=ýž₣˙Þžýˇ=
š˝ÞˇÐ=³š=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸²K

Â=ý˚¦−Š−²=×¹ş³Łˇ³ž²=³½−=ýšÞ−Ć=łÐˇ=š×ÐÝ−ł¸=
½−¼=³ˇ¹ğ½¸=ŠÐˇ¾˚¹šÐ=ˇÞ˙Ý−łˇ=ýš=½žÞ=
š¾ˇ¹ý−ł¸K=·Ðˇ=×š¹Ð³³ş½š¹š²=×Ýž¹−¾−¹˝š²I=
³¼ýŁ−¼Ýš¼¦š˝½š=½−=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=¸=½−=ˇ¹₣š˝−=
Ł−¸¦šÐˇ²=½ž²=š¾ˇ¹ý−ł¸²=³ˇ²K

flÞ˙Ý−łˇ=ýš=½−=³Ć³½žý˙=³ˇ²I=šÞŠ˚₣š½ˇÐ=Þˇ=
šý¾ˇÞÐ³½−ĆÞ=³½žÞ=×ˇ¹ˇ×˙Þğ=−¦şÞž=?„×ÐÝ−ł¸=
×¹−˚Ýš¼³ž²?=−Ð=š×ÐÝ−ł˚²=?pe^om=jcm=qt^fk==
NKM=EPOJPOF?=ðˇÐ=?uuJññññ=NKM=EPOJPOF?K
Ú−=ýž₣˙Þžýˇ=š˝ÞˇÐ=³¼ÞŠšŠšý˚Þ−=³š=rp_=ðˇÐ=ž=
˚ÞŠšÐþž=?ìJO?=šý¾ˇÞ˝Žš½ˇÐ=³½žÞ=˚ÞŠšÐþž=
ˇ¹Ð¦ý−Ć=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞK=„×˝³ž²=½−=ýž₣˙Þžýˇ=
š˝ÞˇÐ=³¼ÞŠšŠšý˚Þ−=³š=Š˝ð½¼−=ðˇÐ=ž=˚ÞŠšÐþž=?åJ
í?=šý¾ˇÞ˝Žš½ˇÐ=³½žÞ=˚ÞŠšÐþž=ˇ¹Ð¦ý−Ć=
ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞK

„˙Þ=š×ÐÝ˚þˇ½š=?pmc=E‚Ð×Ý¸²=Ëˇ½šĆ¦¼Þ³ž²=J=
‡ÐŁÝ˝−=ÒšÝ˝ŠğÞF?=¸=?pmc=E‚Ð×Ý¸²=Ëˇ½šĆ¦¼Þ³ž²=
J=qˇý×ÝşF?=³½−=ýšÞ−Ć=?Óžł¸=Ò˙¹ğ³ž²?I=
š×ÐÝ˚þ½š=š˙Þ=¦˚Ýš½š=−=×¹−³ˇÞˇ½−ÝÐ³ýş²=½−¼=
½−×−¦š½žý˚Þ−¼=×¹ğ½−½Ć×−¼=Þˇ=š˝ÞˇÐ=
?Τροφοδοσία πρώτα από αριστερή άκρη?=¸=
?Ú¹−¾−Š−½š˝½ˇÐ=×¹ć½ˇ=½−=×˙Þğ=˙ð¹−?K
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7 Ë˙Þ½š=ðÝÐð=³½−=ð−¼ý×˝=
?Ó¹−š×Ð³ðş×ž³ž?K
„ý¾ˇÞ˝Žš½ˇÐ=ž=×¹−š×Ð³ðş×ž³ž=šÐðşÞˇ²K

8 Ëˇ¦−¹˝³½š=½žÞ=×š¹Ð−₣¸=³˙¹ğ³ž²=ðˇÐ=
−¹˝³½š=½Ð²=×¹−½Ðý¸³šÐ²=³˙¹ğ³ž²K
·Ðˇ=×Ýž¹−¾−¹˝š²=³₣š½Ðð˙=ýš=½−Þ=ðˇ¦−¹Ð³ýş=½ž²=
×š¹Ð−₣¸²=³˙¹ğ³ž²=ðˇÐ=½−Þ=−¹Ð³ýş=½ğÞ=
×¹−½Ðý¸³šğÞ=³˙¹ğ³ž²I=ˇÞˇ½¹˚þ½š=³½ž=Ł−¸¦šÐˇ=
½−¼=×¹−ł¹˙ýýˇ½−²=−Š¸łž³ž²=³ˇ¹ğ½¸K
="Ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης σαρωτή" 
(σελ.83)

9 ⁄½ˇÞ=š˝³½š=˚½−Ðý−Ð=Þˇ=þšðÐÞ¸³š½š=½ž=
³˙¹ğ³žI=ð˙Þ½š=ðÝÐð=³½−=ð−¼ý×˝=
?Ò˙¹ğ³ž?K
·Ðˇ=Þˇ=ˇð¼¹ć³š½š=½ž=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=³˙¹ğ³ž²=ˇ¾−Ć=
ð˙Þš½š=ðÝÐð=³½−=ð−¼ý×˝=?Ò˙¹ğ³ž?I=×ˇ½¸³½š=½−=
×Ý¸ð½¹−=xbëÅz=³½−=×Ýžð½¹−ÝşłÐş=³ˇ²K

≥ „˙Þ=ž=łğÞ˝ˇ=½ž²=šÐðşÞˇ²=ŠšÞ=š˝ÞˇÐ=³ğ³½¸I=
½−×−¦š½¸³½š=þˇÞ˙=½−=×¹ğ½ş½¼×−=ðˇÐ=ð˙Þ½š=
þˇÞ˙=ðÝÐð=³½−=ð−¼ý×˝=?Ó¹−š×Ð³ðş×ž³ž?K

≥ „˙Þ=ž=×¹−š×Ð³ðş×ž³ž=šÐðşÞˇ²=ŠšÞ=˚₣šÐ=
³ğ³½ş=×¹−³ˇÞˇ½−ÝÐ³ýşI=ð˙Þ½š=ðÝÐð=³½−=
ð−¼ý×˝=?Óš¹Ð³½¹−¾¸?=³½žÞ=−¦şÞž=
×¹−š×Ð³ðş×ž³ž²K=Íš=ˇ¼½¸=½ž=Š¼Þˇ½ş½ž½ˇ=
ł˝Þš½ˇÐ=×š¹Ð³½¹−¾¸=½ž²=×¹−š×Ð³ðş×ž³ž²=
šÐðşÞˇ²=ðˇ½˙=VM=ý−˝¹š²=ŠšþÐş³½¹−¾ˇI=
Š˝Þ−Þ½˙²=³ˇ²=½ž=Š¼Þˇ½ş½ž½ˇ=Þˇ=ŠÐ−¹¦ć³š½š=
½−Þ=×¹−³ˇÞˇ½−ÝÐ³ýş=₣ğ¹˝²=
š×ˇÞˇ½−×−¦˚½ž³ž=½−¼=×¹ğ½−½Ć×−¼K
="Οθόνης προεπισκόπησης" (σελ.84)

≥ „˙Þ=½−×−¦š½¸³š½š=×−ÝÝ˚²=³šÝ˝Šš²=³½−=opmcI=
ž=³¼³ðš¼¸=ð˙ÞšÐ=×¹−š×Ð³ðş×ž³ž=ýşÞ−Þ=½ž²=
×˙Þğ=³šÝ˝Šˇ²=½ğÞ=×¹ğ½−½Ć×ğÞ=ðˇÐI=³½ž=
³¼Þ˚₣šÐˇI=½žÞ=³½˚ÝÞšÐ=³½žÞ=×š¹Ð−₣¸=šþşŠ−¼=
×¹ğ½−½Ć×ğÞK=„×ˇÞˇ¾˚¹š½š=½žÞ=
×¹−š×Ð³ðş×ž³ž=×¹ğ½−½Ć×−¼=³½−=opmc=×¹ÐÞ=
Þˇ=þšðÐÞ¸³š½š=½žÞ=š¹łˇ³˝ˇ=³˙¹ğ³ž²K

Â=³˙¹ğ³ž=ýÐˇ²=ýšł˙Ýž²=×š¹Ð−₣¸²=ýš=¼ĞžÝ¸=
ˇÞ˙Ý¼³ž=̊ ₣šÐ=ğ²=̌ ×−½˚Ýš³ýˇ=ýšł˙Ýž=×−³ş½ž½ˇ=
ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=ðˇÐ=×ˇ¹ˇ½š½ˇý˚Þ−=₣¹şÞ−=³˙¹ğ³ž²K=
Ò¼ÞÐ³½˙½ˇÐ=Þˇ=−¹˝³š½š=½Ð²=ðˇ½˙ÝÝžÝš²=
×¹−½Ðý¸³šÐ²=³˙¹ğ³ž²=łÐˇ=½−Þ=½Ć×−=½−¼=
×¹ğ½−½Ć×−¼=×−¼=³ˇ¹ćÞš½šI=ŠžÝˇŠ¸=
Ð³½−³šÝ˝Šˇ=E−¦şÞžFI=¾ğ½−ł¹ˇ¾˝ˇI=¾ˇþI=¸=l`oK
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5

Ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης σαρωτή
Â=−¦şÞž=¹¼¦ý˝³šğÞ=½−¼=×¹−ł¹˙ýýˇ½−²=−Š¸łž³ž²=³ˇ¹ğ½¸=ˇ×−½šÝš˝½ˇÐ=ˇ×ş=½žÞ=?Ì¦şÞž=¹Ć¦ýÐ³ž²?I=×−¼=³ˇ²=š×Ð½¹˚×šÐ=
Þˇ=š×ÐÝ˚þš½š=¹¼¦ý˝³šÐ²=³˙¹ğ³ž²=ðˇÐ=ˇ×ş=½žÞ=?Ì¦şÞž²=×¹−š×Ð³ðş×ž³ž²?I=³½žÞ=−×−˝ˇ=šý¾ˇÞ˝Žš½ˇÐ=ž=šÐðşÞˇ=×−¼=
³ˇ¹ć³ˇ½šK=·Ðˇ=Ýš×½−ý˚¹šÐš²=³₣š½Ðð˙=ýš=½Ð²=¹¼¦ý˝³šÐ²=³˙¹ğ³ž²I=ð˙Þ½š=ðÝÐð=³½−=ð−¼ý×˝=?‡−¸¦šÐˇ?=³½žÞ=Ì¦şÞž=
×¹−š×Ð³ðş×ž³ž²=łÐˇ=Þˇ=šý¾ˇÞ˝³š½š=½ž=Ł−¸¦šÐˇK

ÍšÞ−Ć=?Óžł¸=Ò˙¹ğ³ž²?
„×ÐÝ˚þ½š=½ž=¦˚³ž=³½žÞ=−×−˝ˇ=Ł¹˝³ðš½ˇÐ=½−=
×¹ğ½ş½¼×−K=ÌÐ=š×ÐÝ−ł˚²=š˝ÞˇÐ=?·¼˙ÝÐÞž=
š×Ð¾˙ÞšÐˇ?=Eð¹Ć³½ˇÝÝ−FI=?pmc=EÍÐˇ²=
Ëˇ½šĆ¦¼Þ³ž²F?I=?pmc=E‚Ð×Ý¸²=Ëˇ½šĆ¦¼Þ³ž²=J=
‡ÐŁÝ˝−=ÒšÝ˝ŠğÞF?=¸=?pmc=E‚Ð×Ý¸²=Ëˇ½šĆ¦¼Þ³ž²=J=
qˇý×ÝşF?K
="ΣΑΡΩΣΗ ΑΠΟ ΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ 
TWAIN" (σελ.81)
ÍšÞ−Ć=?Ú¹ş×−²=Ò˙¹ğ³ž²
„×ÐÝ˚þ½š=?‡ˇ³Ððş?=¸=?„×ˇłłšÝýˇ½Ððş?=łÐˇ=½ž=
ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=³˙¹ğ³ž²K=·Ðˇ=Ýš×½−ý˚¹šÐš²=³₣š½Ðð˙=
ýš=½Ð²=¹¼¦ý˝³šÐ²I=ð˙Þ½š=ðÝÐð=³½−=ð−¼ý×˝=
?‡−¸¦šÐˇ?=³½žÞ=−¦şÞž=×¹−š×Ð³ðş×ž³ž²=łÐˇ=Þˇ=
šý¾ˇÞ˝³š½š=½ž=Ł−¸¦šÐˇK
Μενού "Περιοχή Image"
Επιλέξτε τη ρύθμιση "Τυπική" ή "Επαγγελματική" 
(ή "Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις") για τη λειτουργία 
σάρωσης.
Η περιοχή σάρωσης μπορεί επίσης να οριστεί ως 
επιθυμητό στο παράθυρο προεπισκόπησης.
ÓÝˇ˝³Ð−=šÝ˚ł₣−¼=?Ó¹−š×Ð³ðş×ž³ž=Ž−¼ý?
⁄½ˇÞ=−¹˝Žš½ˇÐ=̌ ¼½¸=ž=š×ÐÝ−ł¸I=ł˝Þš½ˇÐ=ýšł˚¦¼Þ³ž=
½−¼=š×ÐÝšłý˚Þ−¼=ý˚¹−¼²=½ž²=×¹−š×Ð³ðş×ž³ž²=
Ð³½−³šÝ˝Šˇ²=ð˙Þ−Þ½ˇ²=ðÝÐð=³½−=ð−¼ý×˝=
?Ó¹−š×Ð³ðş×ž³ž?K=·Ðˇ=Þˇ=š×Ð³½¹˚Ğš½š=³½žÞ=
ðˇÞ−ÞÐð¸=×¹−Ł−Ý¸I=ðˇ½ˇ¹ł¸³½š=½−=³žý˙ŠÐ=
šÝ˚ł₣−¼K

Ë−¼ý×˝=?Ó¹−š×Ð³ðş×ž³ž?
Ó¹ˇłýˇ½−×−Ðš˝=×¹−š×Ð³ðş×ž³ž=½−¼=šłł¹˙¾−¼K

Ë−¼ý×˝=?Ò˙¹ğ³ž?
Ë˙Þ½š=ðÝÐð=łÐˇ=Þˇ=³ˇ¹ć³š½š=˚Þˇ=×¹ğ½ş½¼×−=
₣¹ž³Ðý−×−ÐćÞ½ˇ²=½Ð²=š×ÐÝšłý˚Þš²=¹¼¦ý˝³šÐ²K=
Ó¹ÐÞ=ð˙Þš½š=ðÝÐð=³½−=ð−¼ý×˝=?Ò˙¹ğ³ž?I=
ŁšŁˇÐğ¦š˝½š=ş½Ð=−Ð=¹¼¦ý˝³šÐ²=š˝ÞˇÐ=³ğ³½˚²K

Ë−¼ý×˝=?ËÝš˝³Ðý−?
Ë˙Þ½š=ðÝÐð=łÐˇ=Þˇ=ðÝš˝³š½š=½žÞ=−¦şÞž=¹¼¦ý˝³šğÞ=
½−¼=×¹−ł¹˙ýýˇ½−²=−Š¸łž³ž²=³ˇ¹ğ½¸K

2

3

4

5
6

7

1

Ì¦şÞž=¹Ć¦ýÐ³ž²

Â=?Ó¹−š×Ð³ðş×ž³ž=Ž−¼ý?=š˝ÞˇÐ=Š¼Þˇ½ş=Þˇ=
₣¹ž³Ðý−×−Ðž¦š˝=ş½ˇÞ=˚₣šÐ=š×ÐÝšłš˝=½−=
?h¹Ć³½ˇÝÝ−?=³½−=ýšÞ−Ć=?Óžł¸=Ò˙¹ğ³ž²?K

1

2

3

4

„˙Þ=ł˝ÞšÐ=ˇðĆ¹ğ³ž=½ž²=?Ó¹−š×Ð³ðş×ž³ž?=
×ˇ½ćÞ½ˇ²=ˇý˚³ğ²=½−=×Ý¸ð½¹−=xbëÅz=³½−=
×Ýžð½¹−ÝşłÐş=³ˇ²I=¸=½−=×Ý¸ð½¹−=xflËÛÔ˜ÒÂz=
E F=¸=½−=×Ý¸ð½¹−=xflËÛÔ˜ÒÂ=ÌÈ˜Îz=E F=
³½ž=³¼³ðš¼¸I=½˝×−½ˇ=ŠšÞ=¦ˇ=šý¾ˇÞÐ³½š˝=³½žÞ=
−¦şÞž=×¹−š×Ð³ðş×ž³ž²K

·Ðˇ=ˇðĆ¹ğ³ž=½ž²=š¹łˇ³˝ˇ²=³˙¹ğ³ž²=ˇ¾−Ć=
ð˙Þš½š=ðÝÐð=³½−=ð−¼ý×˝=?Ò˙¹ğ³ž?I=×ˇ½¸³½š=½−=
×Ý¸ð½¹−=xbëÅz=³½−=×Ýžð½¹−ÝşłÐş=³ˇ²I=¸=½−=
×Ý¸ð½¹−=xflËÛÔ˜ÒÂz=E F=¸=½−=×Ý¸ð½¹−=
xflËÛÔ˜ÒÂ=ÌÈ˜Îz=E F=³½ž=³¼³ðš¼¸K

5

6

7
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Ì¦şÞž=×¹−š×Ð³ðş×ž³ž²
Ë˙Þ½š=ðÝÐð=³½−=ð−¼ý×˝=?Ó¹−š×Ð³ðş×ž³ž?=³½žÞ=
−¦şÞž=¹Ć¦ýÐ³ž²=łÐˇ=Þˇ=šý¾ˇÞ˝³š½š=½žÞ=šÐðşÞˇ=
×−¼=³ˇ¹ć³ˇ½šK=Í×−¹š˝½š=Þˇ=ðˇ¦−¹˝³š½š=½žÞ=
×š¹Ð−₣¸=³˙¹ğ³ž²=³Ć¹−Þ½ˇ²=½−=×−Þ½˝ðÐ=³½−=
š³ğ½š¹Ððş=½−¼=×ˇ¹ˇ¦Ć¹−¼K=Ú−=š³ğ½š¹Ððş=½−¼=
×ÝˇÐ³˝−¼=×−¼=ŠžýÐ−¼¹łš˝½ˇÐ=ş½ˇÞ=³Ć¹š½š=½−=
×−Þ½˝ðÐ=š˝ÞˇÐ=ž=×š¹Ð−₣¸=³˙¹ğ³ž²K=·Ðˇ=Þˇ=
ˇð¼¹ć³š½š=ýÐˇ=ðˇ¦−¹Ð³ý˚Þž=×š¹Ð−₣¸=³˙¹ğ³ž²=
ðˇÐ=Þˇ=ˇ×ˇÝš˝Ğš½š=½−=×Ýˇ˝³Ð−I=ð˙Þ½š=ðÝÐð=
−×−¼Š¸×−½š=šð½ş²=½−¼=×ÝˇÐ³˝−¼K
Ë−¼ý×˝=?Óš¹Ð³½¹−¾¸?
Ë˙Þ½š=ðÝÐð=łÐˇ=Þˇ=ð˙Þš½š=×š¹Ð³½¹−¾¸=½ž²=
×¹−š×Ð³ðş×ž³ž²=šÐðşÞˇ²=ðˇ½˙=VM=ý−˝¹š²=
ŠšþÐş³½¹−¾ˇK=fl¼½ş=³ˇ²=Š˝ÞšÐ=½ž=Š¼Þˇ½ş½ž½ˇ=
ŠÐş¹¦ğ³ž²=½−¼=×¹−³ˇÞˇ½−ÝÐ³ý−Ć=₣ğ¹˝²=
š×ˇÞˇ½−×−¦˚½ž³ž=½−¼=×¹ğ½−½Ć×−¼K=Ëˇ½˙=½žÞ=
³˙¹ğ³žI=½−=ˇ¹₣š˝−=šÐðşÞˇ²=ŠžýÐ−¼¹łš˝½ˇÐ=ýš=½−Þ=
×¹−³ˇÞˇ½−ÝÐ³ýş=×−¼=šý¾ˇÞ˝Žš½ˇÐ=³½žÞ=−¦şÞž=
×¹−š×Ð³ðş×ž³ž²K
Ë−¼ý×˝=?Í˚łš¦−²=„ÐðşÞˇ²?
Ë˙Þ½š=ðÝÐð=łÐˇ=Þˇ=ˇÞ−˝þš½š=˚Þˇ=×Ýˇ˝³Ð−=ŠÐˇÝşł−¼=
×−¼=¦ˇ=³ˇ²=š×Ð½¹˚×šÐ=Þˇ=ðˇ¦−¹˝³š½š=½žÞ=×š¹Ð−₣¸=
³˙¹ğ³ž²=ýš=½žÞ=šÐ³ˇłğł¸=̌ ¹Ð¦ýćÞK=„˝ÞˇÐ=Š¼Þˇ½¸=
ž=š×ÐÝ−ł¸=½ğÞ=ý−Þ˙ŠğÞ=éáñÉäI=ããI=¸=áåÅÜ=łÐˇ=
½−¼²=̌ ¹Ð¦ý−Ć²K=Ëˇ¦−¹˝Ž−Þ½ˇ²=ýÐˇ=̌ ¹₣Ðð¸=×š¹Ð−₣¸=
³˙¹ğ³ž²I=ý×−¹š˝½š=Þˇ=ðˇ½ˇ₣ğ¹¸³š½š=
ˇ¹Ð¦ýž½Ðð˚²=½Ðý˚²=łÐˇ=Þˇ=ˇÝÝ˙þš½š=ˇ¼½¸Þ=½žÞ=
×š¹Ð−₣¸=³š=³₣˚³ž=ýš=½žÞ=š×˙Þğ=ˇ¹Ð³½š¹¸=łğÞ˝ˇ=
ğ²=³½ˇ¦š¹ş=³žýš˝−=ˇÞˇ¾−¹˙²K

Ë−¼ý×˝=?‚Ðš¹šĆÞž³ž=×š¹Ð−₣¸²=ˇ¼½şýˇ½ž²=
³˙¹ğ³ž²?
Ë˙Þ½š=ðÝÐð=ş½ˇÞ=ž=−¦şÞž=×¹−š×Ð³ðş×ž³ž²=
šý¾ˇÞ˝Žš½ˇÐ=łÐˇ=Þˇ=−¹˝³š½š=ˇ¼½şýˇ½ˇ=½žÞ=
×š¹Ð−₣¸=³˙¹ğ³ž²=³š=−ÝşðÝž¹ž=½žÞ=
×¹−š×Ð³ðş×ž³ž=šÐðşÞˇ²K

Ë−¼ý×˝=?‡−¸¦šÐˇ?
Ë˙Þ½š=ðÝÐð=łÐˇ=Þˇ=šý¾ˇÞ˝³š½š=½−=̌ ¹₣š˝−=Ł−¸¦šÐˇ²=
łÐˇ=½−=Ó¹şł¹ˇýýˇ=−Š¸łž³ž²=³ˇ¹ğ½¸K

XX-xxxx

2

3

4

5

1

Οθόνης 
προεπισκόπησης

1

2

3

4

Ë˙Þ½š=ðÝÐð=³½−=ð−¼ý×˝=
?‚Ðš¹šĆÞž³ž=×š¹Ð−₣¸²=
ˇ¼½şýˇ½ž²=³˙¹ğ³ž²?=łÐˇ=Þˇ=
−¹˝³š½š=ˇ¼½şýˇ½ˇ=½žÞ=×š¹Ð−₣¸=
³˙¹ğ³ž²=³š=−ÝşðÝž¹ž=½žÞ=
×¹−š×Ð³ðş×ž³ž=šÐðşÞˇ²K

„ÐðşÞˇ=×¹−š×Ð³ðş×ž³ž²

Ì¦şÞž=×¹−š×Ð³ðş×ž³ž²

5
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5

ΣΑΡΩΣΗ ΑΠΟ ΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIA (Windows 8.1/10)
„˙Þ=₣¹ž³Ðý−×−Ðš˝½š=táåÇçïë=UKNLNMI=ý×−¹š˝½š=Þˇ=₣¹ž³Ðý−×−Ð¸³š½š=½−=×¹şł¹ˇýýˇ=−Š¸łž³ž²=tf^=łÐˇ=Þˇ=
×¹ˇłýˇ½−×−Ð¸³š½š=³˙¹ğ³ž=ˇ×ş=½−=m~áåí=ðˇÐ=˙ÝÝš²=š¾ˇ¹ý−ł˚²=³¼ýŁˇ½˚²=ýš=½−=×¹şł¹ˇýýˇ=tf^K=Â=
ŠÐˇŠÐðˇ³˝ˇ=³˙¹ğ³ž²=ýš=₣¹¸³ž=½−¼=m~áåí=š×šþžłš˝½ˇÐ=×ˇ¹ˇð˙½ğK

1 Ú−×−¦š½¸³½š=½−=×¹ğ½ş½¼×−L½ˇ=
×¹ğ½ş½¼×ˇ=×−¼=¦˚Ýš½š=Þˇ=³ˇ¹ć³š½š=
³½−=ð¹Ć³½ˇÝÝ−LopmcK
·Ðˇ=×Ýž¹−¾−¹˝š²=³₣š½Ðð˙=ýš=½ž=¹Ć¦ýÐ³ž=šÞş²=
×¹ğ½−½Ć×−¼=łÐˇ=³˙¹ğ³žI=³¼ýŁ−¼Ýš¼¦š˝½š=½žÞ=
šÞş½ž½ˇ=="ΣΑΡΩΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 
ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ" (σελ.74)K

2 Ë˙Þ½š=šðð˝Þž³ž=½−¼=m~áåí=ðˇÐI=³½ž=
³¼Þ˚₣šÐˇI=ð˙Þ½š=ðÝÐð=³½−=ýšÞ−Ć=
?fl¹₣š˝−?=ðˇÐ=š×ÐÝ˚þ½š=?fl×ş=³ˇ¹ğ½¸=¸=
ð˙ýš¹ˇ?K

Â=−¦şÞž=³˙¹ğ³ž²=½−¼=×¹−ł¹˙ýýˇ½−²=−Š¸łž³ž²=tf^=
šý¾ˇÞ˝Žš½ˇÐK

3 „×ÐÝ˚þ½š=½žÞ=×¹−˚Ýš¼³ž=₣ˇ¹½Ð−Ć=ðˇÐ=
½−Þ=½Ć×−=¾ğ½−ł¹ˇ¾˝ˇ²=ðˇÐ=ð˙Þ½š=ðÝÐð=
³½−=ð−¼ý×˝=?Ó¹−š×Ð³ðş×ž³ž?K

„ý¾ˇÞ˝Žš½ˇÐ=ž=
×¹−š×Ð³ðş×ž³ž=šÐðşÞˇ²K
flÞ=½−×−¦š½¸³ˇ½š=½−=
×¹ğ½ş½¼×−=³½−=ð¹Ć³½ˇÝÝ−I=
š×ÐÝ˚þ½š=?„×˝×šŠ−²=
³ˇ¹ğ½¸²?=łÐˇ=½žÞ=
?Ó¹−˚Ýš¼³ž=₣ˇ¹½Ð−Ć?K
flÞ=½−×−¦š½¸³ˇ½š=½−=
×¹ğ½ş½¼×−=³½−=opmcI=
š×ÐÝ˚þ½š=?Ú¹−¾−Š−³˝ˇ=
šłł¹˙¾ğÞ?=łÐˇ=½žÞ=šÞş½ž½ˇ=
?Ó¹−˚Ýš¼³ž=₣ˇ¹½Ð−Ć?=ðˇÐ=
ðˇ¦−¹˝³½š=½−=ý˚łš¦−²=
×¹ğ½−½Ć×−¼=³½žÞ=š×ÐÝ−ł¸=
?Í˚łš¦−²=³šÝ˝Šš²?K

4 Ë˙Þ½š=ðÝÐð=³½−=ð−¼ý×˝=?Ò˙¹ğ³ž?K

Â=³˙¹ğ³ž=̌ ¹₣˝ŽšÐ=ðˇÐ=ł˝Þš½ˇÐ=Ý¸Ğž=½ž²=šÐðşÞˇ²=³½−=
m~áåíK
ı¹ž³Ðý−×−Ð¸³½š=½žÞ=š×ÐÝ−ł¸=?fl×−¦¸ðš¼³ž?=³½žÞ=
š¾ˇ¹ý−ł¸=³ˇ²=łÐˇ=Þˇ=ðˇ¦−¹˝³š½š=˚Þˇ=şÞ−ýˇ=
ˇ¹₣š˝−¼=ðˇÐ=¾ˇð˚Ý−¼=łÐˇ=½žÞ=šÐðşÞˇ=×−¼=³ˇ¹ć³ˇ½š=
ðˇÐ=ˇ×−¦žðšĆ³½š=½žÞ=šÐðşÞˇK
·Ðˇ=Þˇ=ˇð¼¹ć³š½š=ýÐˇ=š¹łˇ³˝ˇ=³˙¹ğ³ž²=ˇ¾−Ć=
ð˙Þš½š=ðÝÐð=³½−=ð−¼ý×˝=?Ò˙¹ğ³ž?I=ð˙Þ½š=ðÝÐð=³½−=
ð−¼ý×˝=?¿ð¼¹−?K

Η λειτουργία WIA δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μοντέλα όπου είναι εγκατεστημένο το κιτ επέκτασης δικτύου.

„˙Þ=˚₣š½š=šłðˇ½ˇ³½¸³šÐ=³½−Þ=¼×−Ý−łÐ³½¸=³ˇ²=
×¹−ł¹˙ýýˇ½ˇ=−Š¸łž³ž²=tf^=łÐˇ=˙ÝÝš²=
³¼³ðš¼˚²I=ˇÞ−˝łšÐ=ž=−¦şÞž=?„×ÐÝ−ł¸=
³¼³ðš¼¸²?K=„×ÐÝ˚þ½š=½−=×¹şł¹ˇýýˇ=?uuJññññ?=
ðˇÐ=ð˙Þ½š=ðÝÐð=³½−=ð−¼ý×˝=?lh?K

• „˙Þ=š×ÐÝ˚þš½š=?Ú¹−¾−Š−³˝ˇ=šłł¹˙¾ğÞ?=łÐˇ=
½žÞ=šÞş½ž½ˇ=?Ó¹−˚Ýš¼³ž=₣ˇ¹½Ð−Ć?=ðˇÐ=
ð˙Þš½š=ðÝÐð=³½−=ð−¼ý×˝=?Ó¹−š×Ð³ðş×ž³ž?I=
ł˝Þš½ˇÐ=×¹−š×Ð³ðş×ž³ž=½−¼=š×˙Þğ=
×¹ğ½−½Ć×−¼=³½−=opmcK=·˝Þš½ˇÐ=̌ ×−³½−Ý¸=½ž²=
×¹−š×Ð³ðş×ž³ž²=½−¼=×¹ğ½−½Ć×−¼=³½žÞ=
×š¹Ð−₣¸=šþşŠ−¼=×¹ğ½−½Ć×ğÞI=³¼Þš×ć²=¦ˇ=
₣¹šÐˇ³½š˝=Þˇ=½−=š×ˇÞˇ¾˚¹š½š=³½−=opmc=×¹ÐÞ=
þšðÐÞ¸³š½š=½žÞ=š¹łˇ³˝ˇ=³˙¹ğ³ž²K

Σάρωση με χρήση XX-xxxx
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6
Ëš¾˙ÝˇÐ−=S

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Òš=ˇ¼½ş=½−=ðš¾˙ÝˇÐ−=×š¹Ðł¹˙¾š½ˇÐ=−=½¹ş×−²=¹Ć¦ýÐ³ž²=½−¼=š×Ð×˚Š−¼=ˇ¼½şýˇ½ž²=˚ð¦š³ž²I=−Ð=ÝšÐ½−¼¹ł˝š²=
šþ−Ðð−Þşýž³ž²=ł¹ˇ¾˝½žL¼ĞžÝ¸²=×−Ðş½ž½ˇ²=šÐðşÞˇ²=ðˇÐ=−Ð=¹¼¦ý˝³šÐ²=³¼³½¸ýˇ½−²I=−Ð=−×−˝š²=š˝ÞˇÐ=
×¹−³ˇ¹ý−³ý˚Þš²=¹¼¦ý˝³šÐ²=×−¼=šÝ˚ł₣−¼Þ=Ýš×½˙=³žýš˝ˇ=½ž²=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ²=½ž²=³¼³ðš¼¸²K

ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ
Ú−=š×˝×šŠ−=¾ğ½šÐÞş½ž½ˇ²=×−¼=₣¹ž³Ðý−×−Ðš˝½ˇÐ=łÐˇ=½žÞ=ˇ¼½şýˇ½ž=¹Ć¦ýÐ³ž=½ž²=¾ğ½šÐÞş½ž½ˇ²I=ž=−×−˝ˇ=
¹¼¦ý˝ŽšÐ=ˇ¼½şýˇ½ˇ=½žÞ=¾ğ½šÐÞş½ž½ˇ=½−¼=ˇÞ½Ðł¹˙¾−¼=ˇÞ˙Ý−łˇ=ýš=½−=×¹ğ½ş½¼×−I=ý×−¹š˝=Þˇ=¹¼¦ýÐ³½š˝K=„˙Þ=
½ˇ=ˇÞ½˝ł¹ˇ¾ˇ=˚₣−¼Þ=½žÞ=½˙³ž=Þˇ=ł˝Þ−Þ½ˇÐ=×−ÝĆ=³ð−Ć¹ˇ=¸=×−ÝĆ=˙½−Þˇ=ş½ˇÞ=₣¹ž³Ðý−×−Ðš˝½ˇÐ=ž=¹Ć¦ýÐ³ž=
ˇ¼½şýˇ½ž²=¾ğ½šÐÞş½ž½ˇ²I=ˇð−Ý−¼¦¸³½š=½ˇ=×ˇ¹ˇð˙½ğ=Ł¸ýˇ½ˇ=łÐˇ=Þˇ=¹¼¦ý˝³š½š=½−=š×˝×šŠ−=ˇ¼½şýˇ½ž²=
¾ğ½šÐÞş½ž½ˇ²K
„˝ÞˇÐ=Š¼Þˇ½¸=ž=₣ğ¹Ð³½¸=×¹−³ˇ¹ý−ł¸=½−¼=ˇ¼½şýˇ½−¼=š×Ð×˚Š−¼=˚ð¦š³ž²=łÐˇ=½−=ð¹Ć³½ˇÝÝ−=ðˇÐ=½−=opmcK

1 ·Ðˇ=Þˇ=×¹−³ˇ¹ýş³š½š=½−=ˇ¼½şýˇ½−=
š×˝×šŠ−=˚ð¦š³ž²=³½−=opmcI=
½−×−¦š½¸³½š=½−=×¹ğ½ş½¼×−=³½−=
opmcK==(σελ.41)
‡šŁˇÐğ¦š˝½š=ş½Ð=˚₣šÐ=ˇÞ˙ĞšÐ=ž=˚ÞŠšÐþž=opmcK

2 ÓÐ˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=xflÛÚÌÍflÚÂL
Ë„ÁÍ„ÎÌ=Ù˜ÚÌ·ÔflÙÁflz=E L L

F=łÐˇ=Þˇ=š×ÐÝ˚þš½š=?Ù˜ÚÌ·ÔflÙÁfl?=
E FK

3 Ë¹ˇ½¸³½š=×Ðš³ý˚Þ−=½−=×Ý¸ð½¹−=
xflÛÚÌÍflÚÂL=Ë„ÁÍ„ÎÌ=L=
Ù˜ÚÌ·ÔflÙÁflz=E L L F=ý˚₣¹Ð=
Þˇ=ˇÞˇŁ−³Ł¸ÞšÐ=ž=˚ÞŠšÐþž=
flÛÚÌÍflÚÂ=E FK

ÌÐ=šÞŠš˝þšÐ²=š×Ð×˚Š−¼=
¾ğ½šÐÞş½ž½ˇ²=Šš˝₣Þ−¼Þ=
½žÞ=½¹˚₣−¼³ˇ=¹Ć¦ýÐ³žK

4 ÓÐ˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=x¿½−Þ−z=E F=¸=
xÒð−Ć¹−z=E F=łÐˇ=Þˇ=ð˙Þš½š=×Ð−=
˙½−Þ−=¸=×Ð−=³ð−Ć¹−=½−=š×˝×šŠ−=
ˇ¼½şýˇ½ž²=¾ğ½šÐÞş½ž½ˇ²=ş×ğ²=
š×Ð¦¼ýš˝½šK

5 ÓÐ˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=xflÛÚÌÍflÚÂL=
Ë„ÁÍ„ÎÌL=Ù˜ÚÌ·ÔflÙÁflz=E L L

F=łÐˇ=Þˇ=−Ý−ðÝž¹ć³š½š=½ž=¹Ć¦ýÐ³žK
Â=˚ÞŠšÐþž=flÛÚÌÍflÚÂ=E F=³½ˇýˇ½˙=Þˇ=
ˇÞˇŁ−³Ł¸ÞšÐ=ðˇÐ=ˇÞ˙ŁšÐ=³½ˇ¦š¹˙K

ÌÐ=ÝšÐ½−¼¹ł˝š²=¾ğ½−ˇÞ½Ðł¹ˇ¾Ðð−ĆI=³ˇ¹ğ½¸=ðˇÐ=šð½¼×ğ½¸=ŠšÞ=ý×−¹−ĆÞ=Þˇ=₣¹ž³Ðý−×−Ðž¦−ĆÞ=šÞć=¹¼¦ý˝Žš½ˇÐ=½−=
š×˝×šŠ−=ˇ¼½şýˇ½ž²=¾ğ½šÐÞş½ž½ˇ²K

·Ðˇ=Þˇ=¹¼¦ý˝³š½š=½−=š×˝×šŠ−=ˇ¼½şýˇ½ž²=
¾ğ½šÐÞş½ž½ˇ²=łÐˇ=½ˇ=ˇÞ½˝ł¹ˇ¾ˇ=×−¼=ł˝Þ−Þ½ˇÐ=
ˇ×ş=×¹ğ½ş½¼×ˇ=½−×−¦š½žý˚Þˇ=³½−=ð¹Ć³½ˇÝÝ−I=
×¹−₣ğ¹¸³½š=³½−=Ł¸ýˇ=OK

AUTO

AUTO

AUTO

Íš½˙=½ž=¹Ć¦ýÐ³ž=½−¼=š×Ð×˚Š−¼=ˇ¼½şýˇ½ž²=
¾ğ½šÐÞş½ž½ˇ²I=³ˇ²=³¼ÞÐ³½−Ćýš=Þˇ=ð˙Þš½š=˚Þˇ=
ˇÞ½˝ł¹ˇ¾−=łÐˇ=Þˇ=šÝ˚łþš½š=½−=Þ˚−=š×˝×šŠ−=
¾ğ½šÐÞş½ž½ˇ²K

AUTO

AUTO
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6

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΓΡΑΦΙΤΗ
Â=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=šþ−Ðð−Þşýž³ž²=ł¹ˇ¾˝½ž=ý×−¹š˝=Þˇ=šÞš¹ł−×−Ðž¦š˝=łÐˇ=Þˇ=ýšÐć³š½š=½žÞ=ðˇ½ˇÞ˙Ýğ³ž=½−¼=
ł¹ˇ¾˝½ž=×š¹˝×−¼=ðˇ½˙=NMBK=Â=×−³ş½ž½ˇ=ł¹ˇ¾˝½ž=×−¼=šþ−Ðð−Þ−ýš˝½ˇÐ=×−Ðð˝ÝÝšÐ=ˇÞ˙Ý−łˇ=ýš=½−Þ=½Ć×−=½−¼=
×¹ğ½−½Ć×−¼K

1 ÓÐ˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=xflÛÚÌÍflÚÂ=L=
Ë„ÁÍ„ÎÌ=L=Ù˜ÚÌ·ÔflÙÁflz=E L L

F=łÐˇ=Þˇ=š×ÐÝ˚þš½š=?Ë„ÁÍ„ÎÌ?=
E FK

2 Ë¹ˇ½¸³½š=×Ðš³ý˚Þ−=½−=×Ý¸ð½¹−=
xflÛÚÌÍflÚÂ=L=Ë„ÁÍ„ÎÌ=L=
Ù˜ÚÌ·ÔflÙÁflz=E L L F=ý˚₣¹Ð=
Þˇ=ˇÞˇŁ−³Ł¸ÞšÐ=ž=˚ÞŠšÐþž=
Ù˜ÚÌ·ÔflÙÁfl=E FK

ÌÐ=šÞŠš˝þšÐ²=š×Ð×˚Š−¼=
¾ğ½šÐÞş½ž½ˇ²=Šš˝₣Þ−¼Þ=
½žÞ=½¹˚₣−¼³ˇ=¹Ć¦ýÐ³žK

3 ·Ðˇ=Þˇ=šÞš¹ł−×−Ð¸³š½š=½ž=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=
šþ−Ðð−Þşýž³ž²=ł¹ˇ¾˝½žI=×Ð˚³½š=½−=
×Ý¸ð½¹−=x¿½−Þ−z=E FK=·Ðˇ=Þˇ=
ˇ×šÞš¹ł−×−Ð¸³š½š=½ž=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=
šþ−Ðð−Þşýž³ž²=ł¹¾˝½žI=×Ð˚³½š=½−=
×Ý¸ð½¹−=xÒð−Ć¹−z=E FK

⁄½ˇÞ=šÞš¹ł−×−Ðš˝½š=½žÞ=
ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=
šþ−Ðð−Þşýž³ž²=ł¹ˇ¾˝½žI=
ŁšŁˇÐğ¦š˝½š=ş½Ð=ž=˚ÞŠšÐþž
?N?=ˇÞˇŁ−³Ł¸ÞšÐK
⁄½ˇÞ=ˇ×šÞš¹ł−×−Ðš˝½š=½ž
ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=
šþ−Ðð−Þşýž³ž²=ł¹ˇ¾˝½žI=
ŁšŁˇÐğ¦š˝½š=ş½Ð=ž=˚ÞŠšÐþž
?R?=ˇÞˇŁ−³Ł¸ÞšÐK

4 ÓÐ˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=xflÛÚÌÍflÚÂ=L=
Ë„ÁÍ„ÎÌ=L=Ù˜ÚÌ·ÔflÙÁflz=E L L

F=łÐˇ=Þˇ=−Ý−ðÝž¹ć³š½š=½ž=¹Ć¦ýÐ³žK
Â=˚ÞŠšÐþž=Ù˜ÚÌ·ÔflÙÁfl=E F=³½ˇýˇ½˙=Þˇ=
ˇÞˇŁ−³Ł¸ÞšÐ=ðˇÐ=ˇÞ˙ŁšÐ=³½ˇ¦š¹˙K

AUTO

AUTO

AUTO
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ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
(Ρυθμίσεις συστήματος)
ÌÐ=¹¼¦ý˝³šÐ²=³¼³½¸ýˇ½−²=³˙²=š×Ð½¹˚×−¼Þ=Þˇ=×¹−³ˇ¹ýşŽš½š=½ž=³¼³ðš¼¸=³Ćý¾ğÞˇ=ýš=½Ð²=ˇÞ˙łðš²=³ˇ²K

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
fl¹Ð¦ýş²=

×¹−ł¹˙ýýˇ½−²
ÌÞ−ýˇ³˝ˇ=

×¹−ł¹˙ýýˇ½−²

ËğŠÐð−˝=¹Ć¦ýÐ³ž²
EÂ=š¹ł−³½ˇ³Ðˇð¸=

¹Ć¦ýÐ³ž=šý¾ˇÞ˝Žš½ˇÐ=ýš=
˚Þ½−Þž=ł¹ˇ¾¸F

„×šþ¸łž³ž

N
ı¹şÞ−²=ˇ¼½şýˇ½ž²=
š×ˇÞˇ¾−¹˙²=
ÝšÐ½−¼¹łÐćÞ

NW=flÎ„Î„Ô·Ì
OW=NM=Šš¼½š¹şÝš×½ˇ
PW=OM=Šš¼½š¹şÝš×½ˇ
QW=SM=Šš¼½š¹şÝš×½ˇ
RW=VM=Šš¼½š¹şÝš×½ˇ
SW=NOM=Šš¼½š¹şÝš×½ˇ

≥ Ì=?ı¹şÞ−²=ˇ¼½şýˇ½ž²=š×ˇÞˇ¾−¹˙²=ÝšÐ½−¼¹łÐćÞ?=
š×ˇÞˇ¾˚¹šÐ=ˇ¼½şýˇ½ˇ=½Ð²=¹¼¦ý˝³šÐ²=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸²=³½Ð²=
ˇ¹₣Ðð˚²=¹¼¦ý˝³šÐ²==(σελ.33)=ş½ˇÞ=×ˇ¹˚Ý¦šÐ=ý˝ˇ=−¹Ð³ý˚Þž=
₣¹−ÞÐð¸=×š¹˝−Š−²=ýš½˙=½žÞ=×ˇ¹ˇłğł¸=šÞş²=ˇÞ½Ðł¹˙¾−¼K=
Ú−=×¹şł¹ˇýýˇ=ˇ¼½ş=₣¹ž³Ðý−×−Ðš˝½ˇÐ=łÐˇ=½−Þ=−¹Ð³ýş=½ž²=
₣¹−ÞÐð¸²=×š¹ÐşŠ−¼K=Ì=?ı¹şÞ−²=ˇ¼½şýˇ½ž²=š×ˇÞˇ¾−¹˙²=
ÝšÐ½−¼¹łÐćÞ?=ý×−¹š˝=š×˝³ž²=Þˇ=ˇ×šÞš¹ł−×−Ðž¦š˝K

O ÈšÐ½−¼¹ł˝ˇ=
×¹−¦˚¹ýˇÞ³ž²

NW=N=Ýš×½şK
OW=R=Ýš×½˙K
PW=NR=Ýš×½˙K
QW=PM=Ýš×½˙K
RW=SM=Ýš×½˙K

≥ Â=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=ˇ¼½¸=ł¼¹˝ŽšÐ=ˇ¼½şýˇ½ˇ=½ž=ýž₣ˇÞ¸=
³š=ðˇ½˙³½ˇ³ž=ýšÐğý˚Þž²=ðˇ½ˇÞ˙Ýğ³ž²=
šÞ˚¹łšÐˇ²I=š˙Þ=×ˇ¹˚Ý¦šÐ=−=×¹−ðˇ¦−¹Ð³ý˚Þ−²=
₣¹şÞ−²=₣ğ¹˝²=Þˇ=₣¹ž³Ðý−×−Ðž¦š˝=ž=ýž₣ˇÞ¸=šÞć=
š˝ÞˇÐ=ˇÞˇý˚ÞžK=Â=˚ÞŠšÐþž=„ÏÌÁËÌÎÌÍÂÒÂ=
„Î„Ô·„ÁflÒ=E F=ˇÞ˙ŁšÐI=şýğ²I=½ˇ=×Ý¸ð½¹ˇ=½−¼=
×˝Þˇðˇ=₣šÐ¹Ð³ý−Ć=ý×−¹−ĆÞ=Þˇ=₣¹ž³Ðý−×−Ðž¦−ĆÞK=
Â=ðˇÞ−ÞÐð¸=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=š×ˇÞ˚¹₣š½ˇÐ=ˇ¼½şýˇ½ˇ=
ş½ˇÞ=×Ðš³½š˝=̊ Þˇ=×Ý¸ð½¹−=³½−Þ=×˝Þˇðˇ=₣šÐ¹Ð³ý−Ć=
ş½ˇÞ=Ýž¾¦š˝=ý˝ˇ=š¹łˇ³˝ˇ=šð½Ć×ğ³ž²=¸=
½−×−¦š½ž¦š˝=˚Þˇ=×¹ğ½ş½¼×−K

P fl¼½şýˇ½−²=
₣¹−Þ−ŠÐˇðş×½ž²

NW=R=Ýš×½˙K
OW=NR=Ýš×½˙K
PW=PM=Ýš×½˙K
QW=SM=Ýš×½˙K

≥ Â=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=ˇ¼½¸=ł¼¹˝ŽšÐ=ˇ¼½şýˇ½ˇ=½ž=ýž₣ˇÞ¸=³š=
ðˇ½˙³½ˇ³ž=ˇðşýž=ýšłˇÝĆ½š¹ž²=šþ−Ðð−Þşýž³ž²=
šÞ˚¹łšÐˇ²=ˇ×ş=½ž=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=×¹−¦˚¹ýˇÞ³ž²I=š˙Þ=
×ˇ¹˚Ý¦šÐ=−=×¹−ðˇ¦−¹Ð³ý˚Þ−²=₣¹şÞ−²=₣ğ¹˝²=Þˇ=
₣¹ž³Ðý−×−Ðž¦š˝=ž=ýž₣ˇÞ¸=šÞć=š˝ÞˇÐ=ˇÞˇý˚ÞžK=
Η ένδειξη ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ( ) 
απλώς θα αναβοσβήνει. Για να συνεχιστεί η 
κανονική λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο 
[ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ] ( ).
Â=ðˇÞ−ÞÐð¸=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=š×ˇÞ˚¹₣š½ˇÐ=š×˝³ž²=ˇ¼½şýˇ½ˇ=
ş½ˇÞ=Ýž¾¦š˝=ý˝ˇ=š¹łˇ³˝ˇ=šð½Ć×ğ³ž²K=⁄½ˇÞ=ž=ýž₣ˇÞ¸=
š˝ÞˇÐ=³š=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=ˇ¼½şýˇ½−¼=₣¹−Þ−ŠÐˇðş×½žI=ŠšÞ=
ý×−¹š˝=Þˇ=₣¹ž³Ðý−×−Ðž¦š˝=ðˇÞ˚Þˇ=×Ý¸ð½¹−=Ešð½ş²=½−¼=
×Ý¸ð½¹−¼=x„ÏÌÁËÌÎÌÍÂÒÂ=„Î„Ô·„ÁflÒz=E FFK

Q

ÈšÐ½−¼¹ł˝ˇ=
³¼Þš₣şýšÞž²=
½¹−¾−Š−³˝ˇ²=
×¹ğ½−½Ć×ğÞGN

MW=flÎ„Î„Ô·Ì
NW=„Î„Ô·Ì

≥ Ëˇ½˙=½žÞ=̌ Þ½Ðł¹ˇ¾¸=ýš=₣¹¸³ž=½−¼=opmcI=ðˇ½˙=½ž=
₣¹−ÞÐð¸=×š¹˝−Š−=×−¼=ž=˚ÞŠšÐþž=opmc=
ˇÞˇŁ−³Ł¸ÞšÐ=ýš½˙=½ž=³˙¹ğ³ž=šÞş²=×¹ğ½−½Ć×−¼=
EłÐˇ=×š¹˝×−¼=R=Šš¼½š¹şÝš×½ˇFI=ý×−¹š˝½š=Þˇ=
½−×−¦š½¸³š½š=ðˇÐ=Þˇ=½¹−¾−Š−½¸³š½š=ˇ¼½şýˇ½ˇ=
½−=š×şýšÞ−=×¹ğ½ş½¼×−=³½ž=³¼³ðš¼¸K

S ·¹ˇýý¸=×š¹Ðł¹˙ýýˇ½−²=
O=Ò„=N=L=Q=Ò„=N

NW=flÎ„Î„Ô·Ì
OW=Ò¼Þš₣¸²=ł¹ˇýý¸
PW ‚Ðˇðšð−ýý˚Þž=
ł¹ˇýý¸

≥ ⁄½ˇÞ=ˇÞ½Ðł¹˙¾š½š=×−ÝÝˇ×Ý˙=×¹ğ½ş½¼×ˇ=³š=˚Þˇ=
¾ĆÝÝ−=₣ˇ¹½˝=EO=Ò„=N=L=Q=Ò„=NFI=ž=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=ˇ¼½¸=
ý×−¹š˝=Þˇ=₣¹ž³Ðý−×−Ðž¦š˝=łÐˇ=Þˇ=šð½¼×ğ¦š˝=ý˝ˇ=
³¼Þš₣¸²=¸=ŠÐˇðšð−ýý˚Þž=ł¹ˇýý¸=×ÝˇÐ³˝−¼=łĆ¹ğ=
ˇ×ş=½žÞ=šÐðşÞˇ=ð˙¦š=×¹ğ½−½Ć×−¼K

T flÞ½Ðł¹ˇ¾¸=ýš=
×š¹Ð³½¹−¾¸

MW=flÎ„Î„Ô·Ì
NW=„Î„Ô·Ì

≥ ⁄½ˇÞ=ž=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=ˇ¼½şýˇ½ž²=š×ÐÝ−ł¸²=₣ˇ¹½Ð−Ć=š˝ÞˇÐ=
šÞš¹ł−×−Ðžý˚Þž=ðˇÐ=ŠšÞ=¼×˙¹₣šÐ=₣ˇ¹½˝=ÐŠ˝−¼=
ýšł˚¦−¼²=ýš=½−=×¹ğ½ş½¼×−=ðˇÐ=½−×−¦š½žý˚Þ−=ýš=½−Þ=
˝ŠÐ−=×¹−³ˇÞˇ½−ÝÐ³ýşI=ž=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=ˇ¼½¸=¦ˇ=š×ÐÝ˚þšÐ=
ˇ¼½şýˇ½ˇ=₣ˇ¹½˝=ÐŠ˝−¼=ýšł˚¦−¼²=½−×−¦š½žý˚Þ−=ýš=½−Þ=
ˇÞ½˝¦š½−=×¹−³ˇÞˇ½−ÝÐ³ýş=ðˇÐ=¦ˇ=×š¹Ð³½¹˚ĞšÐ=½žÞ=
šÐðşÞˇ=ðˇ½˙=VM=ý−˝¹š²=˚½³Ð=ć³½š=Þˇ=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾š˝=³½−=
₣ˇ¹½˝=ýš=³ğ³½ş=×¹−³ˇÞˇ½−ÝÐ³ýşK

≥ ⁄½ˇÞ=ž=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=ˇ¼½şýˇ½ž²=š×ÐÝ−ł¸²=ðÝ˝ýˇðˇ²=
ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸²=ÝšÐ½−¼¹łš˝=ðˇÐ=½−=×¹ğ½ş½¼×−=ðˇÐ=½−=₣ˇ¹½˝=
š˝ÞˇÐ=½−×−¦š½žý˚Þˇ=ýš=ˇÞ½˝¦š½−=×¹−³ˇÞˇ½−ÝÐ³ýşI=ž=
ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=ˇ¼½¸=×š¹Ð³½¹˚¾šÐ=½žÞ=šÐðşÞˇ=˚½³Ð=ć³½š=Þˇ=
ˇÞ½Ðł¹ˇ¾š˝=³½−=₣ˇ¹½˝=ýš=½−=³ğ³½ş=×¹−³ˇÞˇ½−ÝÐ³ýşK
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6

U ÈšÐ½−¼¹ł˝ˇ=ˇ¼½şýˇ½ž²=
š×ÐÝ−ł¸²=₣ˇ¹½Ð−Ć

MW=flÎ„Î„Ô·Ì
NW=„Î„Ô·Ì

≥ Òš=̌ ¼½¸=ž=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=š×ÐÝ˚łš½ˇÐ=̌ ¼½şýˇ½ˇ=₣ˇ¹½˝=
×−¼=˚₣šÐ=½−=˝ŠÐ−=ý˚łš¦−²=ýš=½−=½−×−¦š½žý˚Þ−=
×¹ğ½ş½¼×−=³½−=opmcI=¸=×−¼=˚₣šÐ=½−=˝ŠÐ−=
ý˚łš¦−²=ýš=½−=×¹ğ½ş½¼×−=×−¼=š×ÐÝ˚þˇ½š=ýš=½−=
×Ý¸ð½¹−=xÓÔ˜ÚÌÚÛÓÌz=E FK=„˝ÞˇÐ=Š¼Þˇ½¸=
ž=ˇ×šÞš¹ł−×−˝ž³ž=½ž²=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ²K

V fl¼½şýˇ½ž=šÞˇÝÝˇł¸=
Š˝³ðğÞ

MW=flÎ„Î„Ô·Ì
NW=„Î„Ô·Ì

≥ „˙Þ=½šÝš˝ğ³šÐ=½−=₣ˇ¹½˝=ðˇ½˙=½ž=ŠÐ˙¹ðšÐˇ=½ž²=
šð½Ć×ğ³ž²=ðˇÐ=¼×˙¹₣šÐ=₣ˇ¹½˝=ÐŠ˝−¼=ýšł˚¦−¼²=ðˇÐ=
×¹−³ˇÞˇ½−ÝÐ³ý−Ć=³š=˙ÝÝ−=Š˝³ð−I=ž=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=
ˇ¼½¸=ˇÝÝ˙ŽšÐ=½žÞ=×žł¸=½¹−¾−Š−³˝ˇ²=ˇ¼½şýˇ½ˇ=
³∞=ˇ¼½ş=½−=Š˝³ð−=Ešð½ş²=½−¼=Š˝³ð−¼=Äóé~ëëFK=Â=
ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=ý×−¹š˝=Þˇ=ˇ×šÞš¹ł−×−Ðž¦š˝K

NM=˚ğ²=NR ÈšÐ½−¼¹ł˝ˇ=šÝ˚ł₣−¼=
Ý−łˇ¹Ðˇ³ýćÞ ¥

‚š˝½š=="ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ" 
(σελ.94)K

NS ÔĆ¦ýÐ³ž=×Ý˙½−¼²=
ˇ×ˇÝ−Ð¾¸²

NW=M=₣ÐÝK
OW=R=₣ÐÝK
PW=NM=₣ÐÝK
QW=NR=₣ÐÝK
RW=OM=₣ÐÝK

≥ ı¹ž³Ðý−×−Ð¸³½š=ˇ¼½¸=½ž=¹Ć¦ýÐ³ž=łÐˇ=Þˇ=−¹˝³š½š=½−=
×Ý˙½−²=ˇ×ˇÝ−Ð¾¸²=½ğÞ=³ðÐ˙³šğÞ=×−¼=šý¾ˇÞ˝Ž−Þ½ˇÐ=
×š¹Ðýš½¹Ðð˙=½ğÞ=×Ýš¼¹ćÞ=ðˇÐ=³½−=×š¹Ð¦ć¹Ð−=ŁÐŁÝÐ−Šš³˝ˇ²=
ş½ˇÞ=ˇÞ½Ðł¹˙¾š½š=˚Þˇ=ŁÐŁÝ˝−=¸=×ˇ¹şý−Ð−=×¹ğ½ş½¼×−K

NT ‚Ð˙½ˇþž=O=Ò„=N=
ˇÞ½˝ł¹ˇ¾−

NW=‚Ð˙½ˇþž=N
OW=‚Ð˙½ˇþž=O

≥ ı¹ž³Ðý−×−Ð¸³½š=ˇ¼½¸=½ž=¹Ć¦ýÐ³ž=łÐˇ=Þˇ=š×ÐÝ˚þš½š=
½ž=ý−¹¾¸=ŠÐ˙½ˇþž²=ş½ˇÞ=ˇÞ½Ðł¹˙¾−Þ½ˇÐ=ŠĆ−=
³šÝ˝Šš²=×¹ğ½−½Ć×ğÞ=³š=˚Þˇ=ýşÞ−=¾ĆÝÝ−=₣ˇ¹½Ð−Ć=
EŠš˝½š=³šÝ˝Šˇ=RU=łÐˇ=½Ð²=ý−¹¾˚²=ŠÐ˙½ˇþž²FK

NU ‚Ð˙½ˇþž=Q=Ò„=N=
ˇÞ½˝ł¹ˇ¾−

NW=‚Ð˙½ˇþž=N
OW=‚Ð˙½ˇþž=O
PW=‚Ð˙½ˇþž=P
QW=‚Ð˙½ˇþž=Q

≥ ı¹ž³Ðý−×−Ð¸³½š=ˇ¼½¸=½ž=¹Ć¦ýÐ³ž=łÐˇ=Þˇ=š×ÐÝ˚þš½š=
½ž=ý−¹¾¸=ŠÐ˙½ˇþž²=ş½ˇÞ=ˇÞ½Ðł¹˙¾−Þ½ˇÐ=½˚³³š¹Ð²=
³šÝ˝Šš²=×¹ğ½−½Ć×ğÞ=³š=˚Þˇ=ýşÞ−=¾ĆÝÝ−=₣ˇ¹½Ð−Ć=
EŠš˝½š=³šÝ˝Šˇ=RU=łÐˇ=½Ð²=ý−¹¾˚²=ŠÐ˙½ˇþž²FK

OM Óš¹Ð³½¹−¾¸=šÐðşÞˇ²=³š=
ŠÐ×Ý¸=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸

MW=flÎ„Î„Ô·Ì
NW=„Î„Ô·Ì

≥ ⁄½ˇÞ=˚Þˇ=×¹ğ½ş½¼×−=ý−Þ¸²=şĞž²=ýš=ðˇ½ˇðş¹¼¾−=
×¹−³ˇÞˇ½−ÝÐ³ýş=E×−¹½¹ˇ˝½−¼F=½−×−¦š½š˝½ˇÐ=³š=−¹ÐŽşÞ½Ð−=
×¹−³ˇÞˇ½−ÝÐ³ýş=Eýšł˚¦−¼²=_Q=¸=^PF=łÐˇ=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸=
ŠÐ×Ý¸²=şĞž²I=½−=š×˙Þğ=ðˇÐ=ð˙½ğ=ý˚¹−²=½ğÞ=šÐðşÞğÞ=³½žÞ=
šý×¹ş²=ðˇÐ=×˝³ğ=×Ýš¼¹˙=½−¼=₣ˇ¹½Ð−Ć=¦ˇ=ˇÞ½Ð³½¹ˇ¾−ĆÞK

ON Ó¹−³ŠÐ−¹Ð³ýş²=
×š¹Ð−₣¸²=×š¹Ð¦ğ¹˝−¼

NW=fl¹Ð³½š¹¸=×Ýš¼¹˙
OW=„×˙Þğ=×Ýš¼¹˙

≥ ı¹ž³Ðý−×−Ð¸³½š=ˇ¼½¸=½ž=¹Ć¦ýÐ³ž=łÐˇ=Þˇ=
ˇÝÝ˙þš½š=½−=×š¹Ð¦ć¹Ð−=³½žÞ=š×˙Þğ=×Ýš¼¹˙=ðˇÐ=
½−=×š¹Ð¦ć¹Ð−=³½žÞ=ˇ¹Ð³½š¹¸=×Ýš¼¹˙K

OO ÓÝ˙½−²=×š¹Ð¦ğ¹˝−¼

NW=M=₣ÐÝK
OW=R=₣ÐÝK
PW=NM=₣ÐÝK
QW=NR=₣ÐÝK
RW=OM=₣ÐÝK

≥ ı¹ž³Ðý−×−Ð¸³½š=ˇ¼½¸=½ž=¹Ć¦ýÐ³ž=łÐˇ=Þˇ=−¹˝³š½š=
½−=×Ý˙½−²=½−¼=×š¹Ð¦ğ¹˝−¼K

OQ
‚š³ýš¼ý˚Þž=ýÞ¸ýž=łÐˇ=
½ž=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=
šð½¼×ğ½¸

NW=PMB
OW=QMB
PW=RMB
QW=SMB
RW=TMB

≥ ı¹ž³Ðý−×−Ð¸³½š=ˇ¼½ş=½−=×¹şł¹ˇýýˇ=łÐˇ=Þˇ=
ˇÝÝ˙þš½š=½žÞ=ˇÞˇÝ−ł˝ˇ=½ž²=ýÞ¸ýž²=½ž²=ýž₣ˇÞ¸²=
×−¼=₣¹ž³Ðý−×−Ðš˝½ˇÐ=łÐˇ=½ž=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=½−¼=
šð½¼×ğ½¸K

OR fl¼½şýˇ½ž=š×ˇÞ˙ÝžĞž=
×Ý¸ð½¹−¼

MW=flÎ„Î„Ô·Ì
NW=„Î„Ô·Ì

≥ ı¹ž³Ðý−×−Ð¸³½š=ˇ¼½¸=½ž=¹Ć¦ýÐ³ž=łÐˇ=Þˇ=š×ÐÝ˚þš½š=¸=
ş₣Ð=ˇÞ=ð¹ˇ½ćÞ½ˇ²=×Ðš³ý˚Þ−=³¼Þš₣ć²=˚Þˇ=×Ý¸ð½¹−=¦ˇ=
×¹−ðÝž¦š˝=š×ˇÞšÐÝžýý˚Þž=šÐ³ˇłğł¸=ˇ¼½−Ć=½−¼=
×Ý¸ð½¹−¼K=·Ðˇ=×Ý¸ð½¹ˇ=×−¼=³¼Þ¸¦ğ²=ŠžýÐ−¼¹ł−ĆÞ=
½žÞ=ˇĆþž³ž=½ž²=½Ðý¸²=šÐ³ˇłğł¸²=ð¹ˇ½ćÞ½ˇ²=½ˇ=
×Ðš³ý˚Þˇ=EłÐˇ=×ˇ¹˙ŠšÐłýˇI=ð¹ˇ½ćÞ½ˇ²=×Ðš³ý˚Þ−=½−=
×Ý¸ð½¹−=x‰ÌÛÍz=E I= FFI=½−=×¹şł¹ˇýýˇ=ˇ¼½ş=
ý×−¹š˝=Þˇ=₣¹ž³Ðý−×−Ðž¦š˝=ć³½š=ž=½Ðý¸=¹Ć¦ýÐ³ž²=Þˇ=
ýžÞ=ˇÝÝ˙þšÐ=ş½ˇÞ=½−=×Ý¸ð½¹−=ð¹ˇ½Ð˚½ˇÐ=×Ðš³ý˚Þ−K

OS ı¹şÞ−²=×˝š³ž²=
×Ý¸ð½¹ğÞ

NW „Ý˙₣Ð³½−²=
E½¹˚₣−¼³ˇ=½ˇ₣Ć½ž½ˇ=
ˇ×şð¹Ð³ž²F

OW=MIR=Šš¼½K
PW=NIM=Šš¼½K
QW=NIR=Šš¼½K
RW=OIM=Šš¼½K

≥ ı¹ž³Ðý−×−Ð¸³½š=ˇ¼½¸=½ž=¹Ć¦ýÐ³ž=łÐˇ=Þˇ=
š×ÐÝ˚þš½š=łÐˇ=×ş³−=₣¹şÞ−=×¹˚×šÐ=Þˇ=ð¹ˇ½ž¦š˝=
×Ðš³ý˚Þ−=̊ Þˇ=×Ý¸ð½¹−I=łÐˇ=Þˇ=ł˝ÞšÐ=̌ ×−Ššð½¸=ý˝ˇ=
šÐ³ˇłğł¸K=„×ÐÝ˚ł−Þ½ˇ²=ýšłˇÝĆ½š¹−=₣¹şÞ−I=
ý×−¹š˝½š=Þˇ=ˇ×−½¹˚Ğš½š=½žÞ=ˇÝÝˇł¸=¹¼¦ý˝³šğÞ=
ˇ×ş=½¼₣ˇ˝ˇ=×˝š³ž=šÞş²=×Ý¸ð½¹−¼K

OT ÷Þ½ˇ³ž=ž₣ž½ÐðćÞ=
³žý˙½ğÞ

NW=ÍÐð¹ş=ž₣ž½Ððş=³¸ýˇ
OW Íšł˙Ý−=ž₣ž½Ððş=³¸ýˇ
PW=flÎ„Î„Ô·Â

≥ fl¼½ş=¹¼¦ý˝ŽšÐ=½žÞ=˚Þ½ˇ³ž=½ğÞ=ž₣ž½ÐðćÞ=
³žý˙½ğÞK==(σελ.91)

OU Â₣ž½Ððş=³¸ýˇ=Łˇ³Ðð¸²=
¹Ć¦ýÐ³ž²

MW=flÎ„Î„Ô·Ì
NW=„Î„Ô·Ì

≥ ı¹ž³Ðý−×−Ð¸³½š=½−=łÐˇ=Þˇ=ˇð−Ćłš½ˇÐ=˚Þˇ=ž₣ž½Ððş=³¸ýˇ=
ş½ˇÞ=š˝ÞˇÐ=š×ÐÝšłý˚Þž=ž=Łˇ³Ðð¸=¹Ć¦ýÐ³žK==(σελ.91)

OV ⁄¹Ð−=ˇ¹Ð¦ý−Ć=
ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞ

NW=VV=ˇÞ½˝ł¹ˇ¾ˇ
OW=VVV=ˇÞ½˝ł¹ˇ¾ˇ

≥ ı¹ž³Ðý−×−Ð¸³½š=½−=łÐˇ=Þˇ=š×ÐÝ˚þš½š=VV=¸=VVV=ğ²=
ý˚łÐ³½−=ˇ¹Ð¦ýş=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞK

fl¹Ð¦ýş²=
×¹−ł¹˙ýýˇ½−²

ÌÞ−ýˇ³˝ˇ=
×¹−ł¹˙ýýˇ½−²

ËğŠÐð−˝=¹Ć¦ýÐ³ž²
EÂ=š¹ł−³½ˇ³Ðˇð¸=

¹Ć¦ýÐ³ž=šý¾ˇÞ˝Žš½ˇÐ=ýš=
˚Þ½−Þž=ł¹ˇ¾¸F

„×šþ¸łž³ž
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PM ı¹¸³ž=×Ýž³Ð˚³½š¹−¼=
ýšł˚¦−¼²=₣ˇ¹½Ð−Ć

MW=flÎ„Î„Ô·Ì
NW=„Î„Ô·Ì

≥ ⁄½ˇÞ=š˝ÞˇÐ=šÞš¹ł−×−Ðžý˚Þž=ˇ¼½¸=ž=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇI=ž=
šð½Ć×ğ³ž=³½ž=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=šð½¼×ğ½¸=¦ˇ=³¼Þš₣˝³šÐ=
ˇ¼½şýˇ½ˇ=₣¹ž³Ðý−×−ÐćÞ½ˇ²=ŠÐˇ¾−¹š½Ððş=ý˚łš¦−²=
₣ˇ¹½Ð−Ć=š˙Þ=½−=−¹Ð³ý˚Þ−=ý˚łš¦−²=₣ˇ¹½Ð−Ć=ˇŠšÐ˙³šÐ=
³š=şÝ−¼²=½−¼²=Š˝³ð−¼²K=Â=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=ˇ¼½¸=ŠšÞ=š˝ÞˇÐ=
ŠÐˇ¦˚³Ðýž=łÐˇ=½žÞ=×ˇ¹ˇłğł¸=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞK

PN Ì¹Ð³ýş²=ˇ¹₣Ðð−Ć=
Š˝³ð−¼=½¹−¾−Š−³˝ˇ²

NW=‚˝³ð−²
2: ‚˝³ð−²O=*2

3: ‚˝³ð−²P=*2

4: ‚˝³ð−²4 *2
RW=‚˝³ð−²=Äóé~ëë

≥ ı¹ž³Ðý−×−Ð¸³½š=½−=×¹şł¹ˇýýˇ=ˇ¼½ş=łÐˇ=Þˇ=
š×ÐÝ˚þš½š=½−Þ=ˇ¹₣Ððş=Š˝³ð−=½¹−¾−Š−³˝ˇ²K=Ì=
Š˝³ð−²=ˇ¼½ş²=š×ÐÝ˚łš½ˇÐ=ˇ¼½şýˇ½ˇ=ð˙¦š=¾−¹˙=
×−¼=ˇÞ−˝łš½š=½ž=ýž₣ˇÞ¸=¸=ð˙¦š=¾−¹˙=×−¼=ž=
ýž₣ˇÞ¸=š×ˇÞ˚¹₣š½ˇÐ=³½Ð²=ˇ¹₣Ðð˚²=¹¼¦ý˝³šÐ²K

PO Ì¹Ð³ýş²=ˇ¹₣Ðð¸²=
¾ğ½šÐÞş½ž½ˇ²

NW=flÛÚÌÍflÚÂ
OW=Ë„ÁÍ„ÎÌ
PW=Ù˜ÚÌ·ÔflÙÁfl

≥ ı¹ž³Ðý−×−Ð¸³½š=ˇ¼½ş=½−=×¹şł¹ˇýýˇ=łÐˇ=Þˇ=
−¹˝³š½š=½žÞ=ˇ¹₣Ðð¸=¾ğ½šÐÞş½ž½ˇ=³½−=
?flÛÚÌÍflÚÂ?=¸=?Ë„ÁÍ„ÎÌ?=¸=?Ù˜ÚÌ·ÔflÙÁfl?K

PP
USB αλλαγής 
λειτουργίας 2.0

1: Full-Speed
2: Hi-Speed

• Αυτό ρυθμίζει την ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων USB 
2.0. Αν ο υπολογιστής σας δεν είναι συμβατή με USB 2.0 
(Hi-Speed  ), χρησιμοποιούν αυτό το πρόγραμμα για να 
αλλάξετε τη λειτουργία 2.0 στο "Full-Speed" το USB.

PQ
fl¼½şýˇ½ž=š×ÐÝ−ł¸=
³šÝÐŠ−×−˝ž³ž²GN

NW=flÎ„Î„Ô·Ì
OW=ÒšÝÐŠ−×−˝ž³ž
PW=ÌýˇŠ−×−˝ž³ž

≥ ı¹ž³Ðý−×−Ð¸³½š=ˇ¼½¸=½ž=¹Ć¦ýÐ³ž=łÐˇ=Þˇ=
š×ÐÝ˚þš½š=½žÞ=×¹−š×ÐÝšłý˚Þž=˚þ−Š−=łÐˇ=
ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸=ˇ×ş=½−=opmcK

PR Úˇ¼½ş½ž½ˇ

MW=Íš½ˇ½ş×Ð³ž=
×š¹Ð¦ğ¹˝−¼

NW=Í−½˝Ł−=N
OW=Í−½˝Ł−=O

≥ ı¹ž³Ðý−×−Ð¸³½š=ˇ¼½¸Þ=½ž=¹Ć¦ýÐ³ž=łÐˇ=Þˇ=
ŠžýÐ−¼¹ł¸³š½š=ˇÞ½˝ł¹ˇ¾ˇ=½ž²=ý×¹−³½ÐÞ¸²=ðˇÐ=
½ž²=×˝³ğ=×Ýš¼¹˙²=½ž²=½ˇ¼½ş½ž½ˇ²=³š=ý˝ˇ=³šÝ˝Šˇ=
ðˇÐ=łÐˇ=Þˇ=₣¹ž³Ðý−×−Ð¸³š½š=½ž=Š¼Þˇ½ş½ž½ˇ=
ˇÝÝˇł¸²=×š¹Ð¦ğ¹˝ğÞK

PS

Íš½˙Łˇ³ž=³½žÞ=
ðˇ½˙³½ˇ³ž=ˇ¼½şýˇ½−¼=
½š¹ýˇ½Ð³ý−Ć=ýš½˙=ˇ×ş=
½žÞ=−Ý−ðÝ¸¹ğ³ž=½ž²=
š¹łˇ³˝ˇ²=šð½Ć×ğ³ž²

MW=flÎ„Î„Ô·Ì
NW=„Î„Ô·Ì

≥ Íš=ˇ¼½¸Þ=½ž=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=ž=³¼³ðš¼¸=ýš½ˇŁˇ˝ÞšÐ=³½žÞ=
ðˇ½˙³½ˇ³ž=̌ ¼½şýˇ½−¼=½š¹ýˇ½Ð³ý−Ć=̌ ý˚³ğ²=ýš½˙=̌ ×ş=
½žÞ=−Ý−ðÝ¸¹ğ³ž=ýÐˇ²=š¹łˇ³˝ˇ²=šð½Ć×ğ³ž²K
„˙Þ=š×ÐÝšłš˝=ž=¹Ć¦ýÐ³ž=?flÎ„Î„Ô·Ì?I=šÞš¹ł−×−Ðš˝½ˇÐ=
½−=₣¹−ÞÐðş=ŠÐ˙³½žýˇ=½−¼=₣¹−Þ−ŠÐˇðş×½ž=½ž²=
ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ²=ˇ¼½şýˇ½−¼=½š¹ýˇ½Ð³ý−Ć=×−¼=˚₣šÐ=−¹Ð³½š˝=
³½−Þ=ˇ¹Ð¦ýş=×¹−ł¹˙ýýˇ½−²=EPFK

PT ÔÛÊÍÁÒÂ=
‚Á„ÛÊÛÎÒÂÒ=fmGP

NW„Î„Ô·ÌÓÌÁÂÒÂ=
ae`m

J=ÎflÁ
J=ÌıÁ

• flÞ=š×ÐÝ˚þš½š=?ÎflÁ?=Eš¹ł−³½ˇ³Ðˇð˙=×¹−š×ÐÝšłý˚Þž=
¹Ć¦ýÐ³žF=ðˇÐ=½−=ýž₣˙Þžýˇ=³¼ÞŠ˚š½ˇÐ=³š=Š˝ð½¼−=q`mL
fmI=ž=ŠÐšĆ¦¼Þ³ž=fm=ÝˇýŁ˙Þš½ˇÐ=̌ ¼½şýˇ½ˇK=fl¼½¸=š˝ÞˇÐ=ž=
š¹ł−³½ˇ³Ðˇð˙=×¹−š×ÐÝšłý˚Þž=¹Ć¦ýÐ³žK
flÞ=×¹şðšÐ½ˇÐ=Þˇ=šð₣ğ¹¸³š½š=½ž=ŠÐšĆ¦¼Þ³ž=fm=
₣šÐ¹−ð˝Þž½ˇI=š×ÐÝ˚þ½š=?ÌıÁ?
·Ðˇ=½žÞ=ˇÞˇÝ¼½Ðð¸=ŠÐˇŠÐðˇ³˝ˇI=ˇÞˇ½¹˚þ½š=³½žÞ=
šÞş½ž½ˇ  "ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩΝΤΑΣ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΝΤΑΣ DHCP" (σελ.92).

ÔÛÊÍÁÒÂ=
‚Á„ÛÊÛÎÒÂÒ=fm
J‚Á„ÛÊÛÎÒÂ=fm
JÍflÒËfl=
ÛÓÌ‚ÁËÚÛÌÛ]
JÓÔÌ„ÓÁÈ„·Í„ÎÂ=
ÓÛÈÂ

• ¼½ş=½−=×¹şł¹ˇýýˇ=₣¹ž³Ðý−×−Ðš˝½ˇÐ=łÐˇ=½ž=
¹Ć¦ýÐ³ž=½ž²=ŠÐšĆ¦¼Þ³ž²=fm=E‚ÐšĆ¦¼Þ³ž=fmI=
Í˙³ðˇ=¼×−ŠÐð½Ć−¼=ðˇÐ=ÓĆÝžF=½−¼=ýž₣ˇÞ¸ýˇ½−²I=
ş½ˇÞ=₣¹ž³Ðý−×−Ðš˝½ˇÐ=½−=×¹ğ½şð−ÝÝ−=q`mLfm=
³½−=Š˝ð½¼−
·Ðˇ=½žÞ=ˇÞˇÝ¼½Ðð¸=ŠÐˇŠÐðˇ³˝ˇI=ˇÞˇ½¹˚þ½š=³½žÞ=
šÞş½ž½ˇ= "ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ IP" 
(σελ.93)K

38 „ÞˇÝÝˇł¸=ŠÐ˙½ˇþž²=
˚ÞŠšÐþž²=ðˇ½˙³½ˇ³ž²

NW=‚Ð˙½ˇþž=N
OW=‚Ð˙½ˇþž=O

• Ô¼¦ý˝ŽšÐ=½ž=ŠÐ˙½ˇþž=−¦şÞž²=½ž²=˚ÞŠšÐþž²=
šÐŠ−×−˝ž³ž²=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=E FK

39
Ο αριθμός της 
ταυτότητας ρύθμιση 
αντιγραφής καρτών

1: Single
2: Multi

• Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για να ορίσετε 
τον αριθμό των αντιγράφων κατά την αντιγραφή 
δελτίου ταυτότητας.

40
Η μέθοδος μνήμης του 
τύπου χαρτιού στις 
ρυθμίσεις δίσκου bypass

0: Μνήμη
1: Χωρίς μνήμη*4

• Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση 
του τύπου χαρτιού στο δίσκο bypass.

GN ⁄½ˇÞ=˚₣šÐ=ł˝ÞšÐ=šłðˇ½˙³½ˇ³ž=½−¼=opmcK
GO t⁄½ˇÞ=˚₣−¼Þ=šłðˇ½ˇ³½ˇ¦š˝=−Ð=ý−Þ˙Šš²=½¹−¾−Š−³˝ˇ²=₣ˇ¹½Ð−Ć=RMM=¾ĆÝÝğÞK
GP Όταν έχει εγκατασταθεί το κιτ επέκτασης δικτύου.
GQ Όταν πατήσετε το πλήκτρο [ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ] ( ), πέραν του χρόνου αυτόματης διαγραφής, μετά από συνέχιση της 

λειτουργίας αυτόματης απενεργοποίησης ή ενεργοποίηση και απενεργοποίηση, ο τύπος χαρτιού στο δίσκο bypass 
επαναφέρεται σε απλό χαρτί.

fl¹Ð¦ýş²=
×¹−ł¹˙ýýˇ½−²

ÌÞ−ýˇ³˝ˇ=
×¹−ł¹˙ýýˇ½−²

ËğŠÐð−˝=¹Ć¦ýÐ³ž²
EÂ=š¹ł−³½ˇ³Ðˇð¸=

¹Ć¦ýÐ³ž=šý¾ˇÞ˝Žš½ˇÐ=ýš=
˚Þ½−Þž=ł¹ˇ¾¸F

„×šþ¸łž³ž
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6

ΕΠΙΛΟΓΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
1 Ë¹ˇ½¸³½š=×Ðš³ý˚Þ−=½−=×Ý¸ð½¹−=

x¿½−Þ−z=E F=ý˚₣¹Ð=Þˇ=ˇÞˇŁ−³Ł¸Þ−¼Þ=
−Ð=šÞŠš˝þšÐ²=~ä~êã=E I= I= I= I= FK

Â=−¦şÞž=Šš˝₣ÞšÐ=?J=J?=ýš=
½žÞ=ˇ¹Ð³½š¹¸=×ˇĆÝˇ=Þˇ=
ˇÞˇŁ−³Ł¸ÞšÐK

2 „Ð³˙łš½š=½−Þ=ˇ¹Ð¦ýş=×¹−ł¹˙ýýˇ½−²=
ýš=½ˇ=ˇ¹Ð¦ýž½Ðð˙=×Ý¸ð½¹ˇK

≥ flÞˇ½¹˚þ½š=³½žÞ=šÞş½ž½ˇ==
"ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ"=Eσελ.88=
˚ğ²=σελ.90F=łÐˇ=½−¼²=
ˇ¹Ð¦ý−Ć²=×¹−ł¹ˇýý˙½ğÞK

≥ Ì=š×ÐÝšłý˚Þ−²=ˇ¹Ð¦ýş²=
×¹−ł¹˙ýýˇ½−²=ˇÞˇŁ−³Ł¸ÞšÐK=

≥ ·Ðˇ=Þˇ=š×ÐÝ˚þš½š=?ı¹şÞ−²=
ˇ¼½şýˇ½ž²=š×ˇÞˇ¾−¹˙²=
ÝšÐ½−¼¹łÐćÞ?I=×Ð˚³½š=½−=
×Ý¸ð½¹−=xNzK

3 ÓÐ˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=x„ÎflÔÏÂz=E FK

≥ Ì=š×ÐÝšłý˚Þ−²=ˇ¹Ð¦ýş²=
×¹−ł¹˙ýýˇ½−²=³½ˇýˇ½˙=
Þˇ=ˇÞˇŁ−³Ł¸ÞšÐ=ðˇÐ=
ˇÞ˙ŁšÐ=³½ˇ¦š¹˙K

≥ Ì=½¹˚₣šğÞ=š×ÐÝšłý˚Þ−²=
ðğŠÐðş²=¹Ć¦ýÐ³ž²=
ˇÞˇŁ−³Ł¸ÞšÐ=³½−=ŠšþÐş=
½ý¸ýˇ=½ž²=−¦şÞž²K

4 „Ð³˙łš½š=½−Þ=š×Ð¦¼ýž½ş=ðğŠÐðş=¹Ć¦ýÐ³ž²=
×Ð˚Ž−Þ½ˇ²=˚Þˇ=ˇ¹Ð¦ýž½Ððş=×Ý¸ð½¹−K

≥ ·Ðˇ=½−¼²=ðğŠÐð−Ć²=
¹Ć¦ýÐ³ž²I=̌ Þˇ½¹˚þ½š=³½žÞ=
šÞş½ž½ˇ=="ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ"=
Eσελ.88=˚ğ²=σελ.90F=

≥ Ì=š×ÐÝšłý˚Þ−²=ðğŠÐðş²=
¹Ć¦ýÐ³ž²=ˇÞˇŁ−³Ł¸ÞšÐK

≥ ·Ðˇ=Þˇ=š×ÐÝ˚þš½š=VM=
Šš¼½š¹şÝš×½ˇI=×Ð˚³½š=
½−=×Ý¸ð½¹−=xRzK

5 ÓÐ˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=x„ÎflÔÏÂz=E FK

Ì=š×ÐÝšłý˚Þ−²=ðğŠÐðş²=
¹Ć¦ýÐ³ž²=³½ˇýˇ½˙=Þˇ=
ˇÞˇŁ−³Ł¸ÞšÐ=ðˇÐ=ˇÞ˙ŁšÐ=
³½ˇ¦š¹˙K

6 ÓÐ˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=x¿½−Þ−z=E F=łÐˇ=
Þˇ=−Ý−ðÝž¹ć³š½š=½Ð²=¹¼¦ý˝³šÐ²K
ÌÐ=šÞŠš˝þšÐ²=~ä~êã=E I= I= I= I= F=³Ł¸Þ−¼Þ=ðˇÐ=ž=
−¦şÞž=š×Ð³½¹˚¾šÐ=³½žÞ=×¹−Ł−Ý¸=½−¼=ˇ¹Ð¦ý−Ć=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞK

Â₣ž½Ðð˙=³¸ýˇ½ˇ=E¸₣−²=š×ÐÝ−ł¸²=×Ý¸ð½¹−¼I=¸₣−²=š×ÐÝ−ł¸²=ÝˇÞ¦ˇ³ý˚Þ−¼=
×Ý¸ð½¹−¼I=¸₣−²=Łˇ³Ðð¸²=¹Ć¦ýÐ³ž²F
Â=ýž₣ˇÞ¸=ŠÐˇ¦˚½šÐ=¸₣−¼²=½¹ÐćÞ=ŠÐˇ¾−¹š½ÐðćÞ=½Ć×ğÞW=−=¸₣−²=×−¼=ˇð−Ćłš½ˇÐ=ş½ˇÞ=×Ð˚³š½š=˚Þˇ=˚łð¼¹−=×Ý¸ð½¹−I=−=¸₣−²=×−¼=ˇð−Ćłš½ˇÐ=
ş½ˇÞ=×Ð˚³š½š=˚Þˇ=ÝˇÞ¦ˇ³ý˚Þ−=×Ý¸ð½¹−=ðˇÐ=−=¸₣−²=Łˇ³Ðð¸²=¹Ć¦ýÐ³ž²=×−¼=ˇð−Ćłš½ˇÐ=ş½ˇÞ=ý˝ˇ=¹Ć¦ýÐ³ž=š˝ÞˇÐ=˝ŠÐˇ=ýš=½ž=Łˇ³Ðð¸=¹Ć¦ýÐ³ž=
E−Ð=Łˇ³Ðð˚²=¹¼¦ý˝³šÐ²=š×šþžł−ĆÞ½ˇÐ=×ˇ¹ˇð˙½ğFK=Ì=¸₣−²=Łˇ³Ðð¸²=¹Ć¦ýÐ³ž²=š˝ÞˇÐ=ˇ¹₣Ðð˙=ˇ×šÞš¹ł−×−Ðžý˚Þ−²K=„˙Þ=š×Ð¦¼ýš˝½š=Þˇ=
šÞš¹ł−×−Ð¸³š½š=½−Þ=¸₣−=Łˇ³Ðð¸²=¹Ć¦ýÐ³ž²I=Šš˝½š=?Â₣ž½Ððş=³¸ýˇ=Łˇ³Ðð¸²=¹Ć¦ýÐ³ž²?=³½ž=³šÝ˝Šˇ=UVK=„˙Þ=š×Ð¦¼ýš˝½š=Þˇ=ˇÝÝ˙þš½š=½žÞ=
˚Þ½ˇ³ž=½ğÞ=ž₣ž½ÐðćÞ=³žý˙½ğÞ=¸=Þˇ=½ˇ=ˇ×šÞš¹ł−×−Ð¸³š½šI=Šš˝½š=?÷Þ½ˇ³ž=ž₣ž½ÐðćÞ=³žý˙½ğÞ?=³½žÞ=³šÝ˝Šˇ=UVK
Â=ý−¹¾¸=½−¼=¸₣−¼=łÐˇ=ð˙¦š=½Ć×−=ž₣ž½Ðð−Ć=³¸ýˇ½−²=š˝ÞˇÐ=ž=ˇðşÝ−¼¦žW
◊₣−²=š×ÐÝ−ł¸²=×Ý¸ð½¹−¼KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK÷Þˇ=ý×Ð×
◊₣−²=š×ÐÝ−ł¸²=ÝˇÞ¦ˇ³ý˚Þ−¼=×Ý¸ð½¹−¼ KKKKKKKK‚Ć−=ý×Ð×

◊₣−²=Łˇ³Ðð¸²=¹Ć¦ýÐ³ž² KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKÚ¹˝ˇ=ý×Ð×

‡ˇ³Ðð˚²=¹¼¦ý˝³šÐ²
ÌÐ=Łˇ³Ðð˚²=¹¼¦ý˝³šÐ²=š˝ÞˇÐ=−Ð=×¹−½−×−¦š½žý˚Þš²=³½˙Þ½ˇ¹=š×ÐÝ−ł˚²=łÐˇ=ð˙¦š=¹Ć¦ýÐ³ž=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸²K=ÌÐ=Łˇ³Ðð˚²=¹¼¦ý˝³šÐ²=š˝ÞˇÐ=−Ð=ˇðşÝ−¼¦š²W

ËÝ˝ýˇðˇ=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸² KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NMMB
÷ÞŠšÐþž=¿½−Þ−=ðˇÐ=Òð−Ć¹− KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKP
Ê˚³ž=½¹−¾−Š−³˝ˇ²=₣ˇ¹½Ð−Ć KKKKKK„×˙Þğ=Š˝³ð−²=₣ˇ¹½Ð−Ć

Í„·„ÊÌÒ=ÓÔ˜ÚÌÚÛÓÌÛKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ^Q
flÛÚÌÍflÚÂLË„ÁÍ„ÎÌLÙ˜ÚÌ·ÔflÙÁfl=E L L

F KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK^rql

„˙Þ=×Ð˚³ˇ½š=Ý˙¦−²=ˇ¹Ð¦ýşI=×Ð˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=
xflËÛÔ˜ÒÂz=E F=ðˇÐ=ðˇ½ş×ÐÞ=šÐ³˙łš½š=½−=³ğ³½ş=ˇ¹Ð¦ýşK

„˙Þ=×Ð˚³ˇ½š=Ý˙¦−²=ˇ¹Ð¦ýşI=×Ð˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=
xflËÛÔ˜ÒÂz=E F=ðˇÐ=š×Ð³½¹˚Ğ½š=³½−=Ł¸ýˇ=OK

·Ðˇ=Þˇ=š×ÐÝ˚þš½š=¹Ć¦ýÐ³ž=łÐˇ=ýÐˇ=˙ÝÝž=¹Ć¦ýÐ³ž=
³¼³½¸ýˇ½−²I=×Ð˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=xflËÛÔ˜ÒÂz=
E F=ðˇÐI=³½ž=³¼Þ˚₣šÐˇI=š×Ð³½¹˚Ğ½š=³½−=Ł¸ýˇ=OK

AUTO
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ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΡ 
ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Για να ορίσετε τη διεύθυνση ΙΡ του μηχανήματος, εκτελέστε το πρόγραμμα (37) στις ρυθμίσεις συστήματος  
(σελ.88). 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩΝΤΑΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΝΤΑΣ DHCP
Χρησιμοποιήειστε αυτή τη ρύθμιση για να έχετε την διεύθυνση ΙΡ που αποκτήθηκε αυτόματα χρησιμοποίώντας 
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Όταν ενεργοποιείται αυτή η ρύθμιση, δεν είναι απαρραίτητο να 
εισάγεται μια διεύθυνση ΙΡ.

1 Πιέστε το πλήκτρο=x‰ÌÛÍz=E FK

ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΡ ΑΥΤΟΜΑΤΑ
Όταν το DHCP είναι ενεργοποιημένο, ορίστε τη διεύθυνση IP του μηχανήματος από την επόμενη διαδικασία.

1 Κλείστε τη συσκευή και ανοίξτε την 
και πάλι.
Η διεύθυνση IP του μηχανήματος θα πρέπει να 
εντοπιστεί και να ρυθμιστεί.

Όταν ο Μεγέθυνση δείκτης είναι αναμμένος:
Το DHCP είναι ενεργοποιημένο.
Όταν ο Μεγέθυνση δείκτης δεν είναι αναμμένος:
Το DHCP είναι απενεργοποιημένο. 

• Κάθε φορά που πιέζετε το [‰ÌÛÍ] 
πλήκτρο ( ) εναλλάσει την 
ενεργοποίηση και απενεργοποίηση 
DHPC.

• DHCP ενεργοπείται από τις 
προκαθορισμένες εργοστασιακές 
ρυθμίσεις.

Αν χρησιμοποιείτε DHCP, η διεύθυνση IP 
που εκχωρήθηκε στη συσκευή ενδέχεται να 
αλλάξει αυτόματα κατά περίσταση. Αν 
αλλάξει η διεύθυνση IP, η εκτύπωση δεν θα 
είναι δυνατή.
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6

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ IP
Ò½žÞ=šÞş½ž½ˇ=ˇ¼½¸=šþžłš˝½ˇÐ=×ć²=ý×−¹š˝½š=Þˇ=¹¼¦ý˝³š½š=½ž=ŠÐšĆ¦¼Þ³ž=fm=³½−=ýž₣˙ÞžýˇK

1 flÞˇ½¹˚þ½š=³½ž=ŠÐˇŠÐðˇ³˝ˇ=¹¼¦ý˝³šğÞ=
³¼³½¸ýˇ½−²=³½ž=³šÝ˝Šˇ=VT=łÐˇ=Þˇ=
šÐ³ˇł˙łš½š=½−Þ=ðğŠÐðş=¹Ć¦ýÐ³ž²=?PT?=
ðˇÐ=×ˇ½¸³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=x÷Þˇ¹þžz=
E FK

Úˇ=P=×Ð−=ˇ¹Ð³½š¹˙=Ğž¾˝ˇ=
½ž²=ŠÐšĆ¦¼Þ³ž²=fm=
šý¾ˇÞ˝Ž−Þ½ˇÐ=³½žÞ=
˚ÞŠšÐþž=ˇ¹Ð¦ý−Ć=
ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞK=Â=˚ÞŠšÐþž=
?fmN?=šý¾ˇÞ˝Žš½ˇÐ=³½žÞ=
˚ÞŠšÐþž=ðÝ˝ýˇðˇ²K

2 Óˇ½¸³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=x‰ÌÛÍz=E FK

≥ Â=˚ÞŠšÐþž=ˇ¼½şýˇ½ž²=š×ÐÝ−ł¸²=ðÝ˝ýˇðˇ²=E F=
ˇ×šÞš¹ł−×−Ðš˝½ˇÐ=ðˇÐ=ý×−¹−ĆÞ=Þˇ=šÐ³ˇ₣¦−ĆÞ=½ˇ=
P=×Ð−=ˇ¹Ð³½š¹˙=Ğž¾˝ˇ=½ž²=ŠÐšĆ¦¼Þ³ž²=fmK

• Η ένδειξη αυτόματης επιλογής κλίμακας ανάβει για 
τις εργοστασιακά προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. 
Απαιτείται να πατήσετε το πλήκτρο [ZΟΥΜ] όταν 
ρυθμίζετε τη διεύθυνση IP για πρώτη φορά. Όταν 
αλλάζετε τη διεύθυνση IP, προχωρήστε στο βήμα 3.

3 „Ð³ˇł˙łš½š=½ž=ŠÐšĆ¦¼Þ³ž=fm=ýš=½ˇ=
ˇ¹Ð¦ýž½Ðð˙=×Ý¸ð½¹ˇK
·Ðˇ=Þˇ=š×ˇÞˇ¾˚¹š½š=½žÞ=˚ÞŠšÐþž=³½−=MMMI=×ˇ½¸³½š=
½−=×Ý¸ð½¹−=xfl×ˇÝ−Ð¾¸z=E FK

4 Óˇ½¸³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=x„ÎflÔÏÂz=E FK
Úˇ=P=×Ð−=ˇ¹Ð³½š¹˙=Ğž¾˝ˇ=½ž²=ŠÐšĆ¦¼Þ³ž²=fm=
−¹Ð³½Ðð−×−Ð−ĆÞ½ˇÐK
Ú−=?fmO?=šý¾ˇÞ˝Žš½ˇÐ=³½žÞ=˚ÞŠšÐþž=ðÝ˝ýˇðˇ²=ðˇÐ=
ý×−¹−ĆÞ=Þˇ=šÐ³ˇ₣¦−ĆÞ=½ˇ=P=š×şýšÞˇ=Ğž¾˝ˇ=ˇ×ş=½ˇ=
ˇ¹Ð³½š¹˙K

5 „×ˇÞˇÝ˙Łš½š=½ˇ=Ł¸ýˇ½ˇ=P=ðˇÐ=Q=łÐˇ=Þˇ=
šÐ³ˇł˙łš½š=½ˇ=¼×şÝ−Ð×ˇ=Ğž¾˝ˇ=½ž²=
ŠÐšĆ¦¼Þ³ž²=fmK
„Ð³ˇł˙łš½š=½ˇ=P=š×şýšÞˇ=Ğž¾˝ˇ=ˇ×ş=½ˇ=ˇ¹Ð³½š¹˙I=
½ˇ=P=ýš¦š×şýšÞˇ=Ğž¾˝ˇ=ˇ×ş=½ˇ=ˇ¹Ð³½š¹˙=ðˇÐ=½ˇ=P=
×Ð−=ŠšþÐ˙=Ğž¾˝ˇ=½ž²=ŠÐšĆ¦¼Þ³ž²=fm=ýš=½−Þ=˝ŠÐ−=
½¹ş×−K

6 Óˇ½¸³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=xËÈÁÍflËfl=
flÎÚÁ·ÔflÙÂÒz=E = FK
Â=˚ÞŠšÐþž=?prN?=šý¾ˇÞ˝Žš½ˇÐ=³½žÞ=˚ÞŠšÐþž=
ðÝ˝ýˇðˇ²=ðˇÐ=ý×−¹š˝=Þˇ=šÐ³ˇ₣¦š˝=ž=ý˙³ðˇ=
¼×−ŠÐð½Ć−¼K

7 „Ð³ˇł˙łš½š=½ž=ý˙³ðˇ=¼×−ŠÐð½Ć−¼=ýš=
½ˇ=ˇ¹Ð¦ýž½Ðð˙=×Ý¸ð½¹ˇK
·Ðˇ=Þˇ=š×ˇÞˇ¾˚¹š½š=½žÞ=˚ÞŠšÐþž=³½−=MMMI=×ˇ½¸³½š=
½−=×Ý¸ð½¹−=xfl×ˇÝ−Ð¾¸z=E FK

8 Óˇ½¸³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=x„ÎflÔÏÂz=E FK

Úˇ=P=×Ð−=ˇ¹Ð³½š¹˙=Ğž¾˝ˇ=½ž²=ý˙³ðˇ²=¼×−ŠÐð½Ć−¼=
−¹Ð³½Ðð−×−Ð−ĆÞ½ˇÐK
Â=̊ ÞŠšÐþž=?prO?=šý¾ˇÞ˝Žš½ˇÐ=½žÞ=̊ ÞŠšÐþž=ðÝ˝ýˇðˇ²=
ðˇÐ=ý×−¹−ĆÞ=Þˇ=šÐ³ˇ₣¦−ĆÞ=½ˇ=P=š×şýšÞˇ=Ğž¾˝ˇ=
ˇ×ş=½ˇ=ˇ¹Ð³½š¹˙K

9 „×ˇÞˇÝ˙Łš½š=½ˇ=Ł¸ýˇ½ˇ=U=ðˇÐ=V=łÐˇ=Þˇ=
šÐ³ˇł˙łš½š=½ˇ=¼×şÝ−Ð×ˇ=Ğž¾˝ˇ=½ž²=
ý˙³ðˇ²=¼×−ŠÐð½Ć−¼K

„Ð³ˇł˙łš½š=½ˇ=P=š×şýšÞˇ=Ğž¾˝ˇ=ˇ×ş=½ˇ=ˇ¹Ð³½š¹˙I=
½ˇ=P=ýš¦š×şýšÞˇ=Ğž¾˝ˇ=ˇ×ş=½ˇ=ˇ¹Ð³½š¹˙=ðˇÐ=½ˇ=P=
×Ð−=ŠšþÐ˙=Ğž¾˝ˇ=½ž²=ý˙³ðˇ²=¼×−ŠÐð½Ć−¼=ýš=½−Þ=
˝ŠÐ−=½¹ş×−K

10 Óˇ½¸³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=xËÈÁÍflËfl=
flÎÚÁ·ÔflÙÂÒz=E = FK

Η ένδειξη "dE1" εμφανίζεται στην ένδειξη κλίμακας και 
μπορεί να εισαχθεί η προεπιλεγμένη πύλη.

11 „Ð³ˇł˙łš½š=½žÞ=×¹−š×ÐÝšłý˚Þž=×ĆÝž=
ýš=½ˇ=ˇ¹Ð¦ýž½Ðð˙=×Ý¸ð½¹ˇK

·Ðˇ=Þˇ=š×ˇÞˇ¾˚¹š½š=½žÞ=˚ÞŠšÐþž=³½−=MMMI=×ˇ½¸³½š=
½−=×Ý¸ð½¹−=xfl×ˇÝ−Ð¾¸z=E FK

12 Óˇ½¸³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=x„ÎflÔÏÂz=E FK

Â=˚ÞŠšÐþž=?ÇbO?=šý¾ˇÞ˝Žš½ˇÐ=³½žÞ=˚ÞŠšÐþž=
ðÝ˝ýˇðˇ²=ðˇÐ=ý×−¹−ĆÞ=Þˇ=šÐ³ˇ₣¦−ĆÞ=½ˇ=P=š×şýšÞˇ=
Ğž¾˝ˇ=ˇ×ş=½ˇ=ˇ¹Ð³½š¹˙K

13 „×ˇÞˇÝ˙Łš½š=½ˇ=Ł¸ýˇ½ˇ=NN=ðˇÐ=NO=łÐˇ=
Þˇ=šÐ³ˇł˙łš½š=½ˇ=¼×şÝ−Ð×ˇ=Ğž¾˝ˇ=½ž²=
×¹−š×ÐÝšłý˚Þž²=×ĆÝž²K

„Ð³ˇł˙łš½š=½ˇ=P=š×şýšÞˇ=Ğž¾˝ˇ=ˇ×ş=½ˇ=ˇ¹Ð³½š¹˙I=
½ˇ=P=ýš¦š×şýšÞˇ=Ğž¾˝ˇ=ˇ×ş=½ˇ=ˇ¹Ð³½š¹˙=ðˇÐ=½ˇ=P=
×Ð−=ŠšþÐ˙=Ğž¾˝ˇ=½ž²=×¹−š×ÐÝšłý˚Þž²=×ĆÝž²=ýš=½−Þ=
˝ŠÐ−=½¹ş×−K

14 Óˇ½¸³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=x¿½−Þ−z=E F=łÐˇ=
Þˇ=−Ý−ðÝž¹ć³š½š=½Ð²=¹¼¦ý˝³šÐ²K

ÌÐ=šÞŠš˝þšÐ²=~ä~êã=E , , , , F=³Ł¸Þ−¼Þ=
ðˇÐ=ž=−¦şÞž=š×ˇÞˇ¾˚¹š½ˇÐ=³½žÞ=˚ÞŠšÐþž=ˇ¹Ð¦ý−Ć=
ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞK
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
⁄½ˇÞ=š˝ÞˇÐ=šÞš¹ł−×−Ðžý˚Þž=ž=?ÈšÐ½−¼¹ł˝ˇ=÷Ýšł₣−²=Ý−łˇ¹Ðˇ³ýćÞ?I=ŠÐˇ½ž¹š˝½ˇÐ=˚Þˇ²=ýš½¹ž½¸²=łÐˇ=½−Þ=
ˇ¹Ð¦ýş=½ğÞ=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞ=×−¼=×ˇ¹˙ł−Þ½ˇÐ=ˇ×ş=ð˙¦š=Ý−łˇ¹Ðˇ³ýş=E˚ğ²=OM=Ý−łˇ¹Ðˇ³ý−˝=ý×−¹−ĆÞ=Þˇ=
ðˇ½ˇ₣ğ¹ž¦−ĆÞF=ðˇÐ=−Ð=ýš½¹ž½˚²=ý×−¹−ĆÞ=Þˇ=×¹−Ł˙ÝÝ−Þ½ˇÐ=ðˇÐ=ˇ¦¹−˝Ž−Þ½ˇÐ=ˇÞ˙Ý−łˇK=Ò½−Þ=?ÈšÐ½−¼¹ł˝ˇ=
÷Ýšł₣−²=Ý−łˇ¹Ðˇ³ýćÞ?I=ž=−¦şÞž=Šš˝₣ÞšÐ=?J=J=J?I=ðˇÐ=ˇ¼½ş=¼×−ŠšÐðÞĆšÐ=ş½Ð=˚Þˇ²=½¹ÐĞ¸¾Ð−²=ðğŠÐðş²=
Ý−łˇ¹Ðˇ³ý−Ć=×¹˚×šÐ=Þˇ=šÐ³ˇ₣¦š˝=ć³½š=Þˇ=₣¹ž³Ðý−×−Ðž¦š˝=ž=ýž₣ˇÞ¸=łÐˇ=×ˇ¹ˇłğł¸=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞK
=

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Ì=ŠÐˇ₣šÐ¹Ð³½¸²=½ž²=ýž₣ˇÞ¸²=¦ˇ=×¹˚×šÐ=Þˇ=×¹ˇłýˇ½−×−Ð¸³šÐ=½Ð²=ˇðşÝ−¼¦š²=¹¼¦ý˝³šÐ²W
≥ „Þš¹ł−×−˝ž³ž=?ÈšÐ½−¼¹ł˝ˇ=šÝ˚ł₣−¼=Ý−łˇ¹Ðˇ³ýćÞ?==(σελ.96)
≥ „Ð³ˇłğł¸=ðğŠÐð−Ć=Ý−łˇ¹Ðˇ³ý−Ć==(σελ.96)

fl¹Ð¦ýş²=
×¹−ł¹˙ýýˇ½−²

ÌÞ−ýˇ³˝ˇ=×¹−ł¹˙ýýˇ½−²

ËğŠÐð−˝=¹Ć¦ýÐ³ž²
EÂ=š¹ł−³½ˇ³Ðˇð¸=

¹Ć¦ýÐ³ž=šý¾ˇÞ˝Žš½ˇÐ=ýš=
˚Þ½−Þž=ł¹ˇ¾¸F

„×šþ¸łž³ž

NM ÈšÐ½−¼¹ł˝ˇ=÷Ýšł₣−²=
Ý−łˇ¹Ðˇ³ýćÞ

MW=flÎ„Î„Ô·Ì
NW=„Î„Ô·Ì

ı¹ž³Ðý−×−Ð¸³½š=½−=łÐˇ=Þˇ=šÞš¹ł−×−Ð¸³š½š=¸=
ˇ×šÞš¹ł−×−Ð¸³š½š=½žÞ=?ÈšÐ½−¼¹ł˝ˇ=÷Ýšł₣−=
Ý−łˇ¹Ðˇ³ýćÞ?K=Â=?ÈšÐ½−¼¹ł˝ˇ=÷Ýšł₣−²=
Ý−łˇ¹Ðˇ³ýćÞ?=š˝ÞˇÐ=ˇ¹₣Ðð˙=ˇ×šÞš¹ł−×−Ðžý˚ÞžK

NN „Ð³ˇłğł¸=ðğŠÐð−Ć=
Ý−łˇ¹Ðˇ³ý−Ć ËˇÞš˝²

ı¹ž³Ðý−×−Ð¸³½š=½−=łÐˇ=Þˇ=ðˇ½ˇ₣ğ¹¸³š½š=ðğŠÐð−Ć²=
Ý−łˇ¹Ðˇ³ýćÞK=Í×−¹−ĆÞ=Þˇ=−¹Ð³½−ĆÞ=˚ğ²=OM=
Ý−łˇ¹Ðˇ³ý−˝K

NO flÝÝˇł¸=ðğŠÐð−Ć=
Ý−łˇ¹Ðˇ³ý−Ć ËˇÞš˝² ı¹ž³Ðý−×−Ð¸³½š=½−=łÐˇ=Þˇ=ˇÝÝ˙þš½š=˚ÞˇÞ=ðğŠÐðş=

Ý−łˇ¹Ðˇ³ý−ĆK

NP ‚Ðˇł¹ˇ¾¸=ðğŠÐð−Ć=
Ý−łˇ¹Ðˇ³ý−Ć

MW ‚Ðˇł¹ˇ¾¸=šÞş²=
Ý−łˇ¹Ðˇ³ý−Ć

NW ‚Ðˇł¹ˇ¾¸=şÝğÞ=½ğÞ=
Ý−łˇ¹Ðˇ³ýćÞ

ı¹ž³Ðý−×−Ð¸³½š=½−=łÐˇ=Þˇ=ŠÐˇł¹˙Ğš½š=̊ ÞˇÞ=ðğŠÐðş=
Ý−łˇ¹Ðˇ³ý−ĆK
Í×−¹š˝=Þˇ=ŠÐˇł¹ˇ¾š˝=˚Þˇ²=ýşÞ−=ðğŠÐðş²=
Ý−łˇ¹Ðˇ³ý−Ć=¸=şÝ−Ð=−Ð=Ý−łˇ¹Ðˇ³ý−˝=½ˇ¼½ş₣¹−ÞˇK

NQ fl¹Ð¦ýş²=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞ=
ˇÞ˙=Ý−łˇ¹Ðˇ³ýş ËˇÞš˝²

fl¼½ş=×¹−Ł˙ÝÝšÐ=½−Þ=̌ ¹Ð¦ýş=̌ Þ½Ðł¹˙¾ğÞ=×−¼=̊ ₣−¼Þ=
×ˇ¹ˇ₣¦š˝=ˇ×ş=ð˙¦š=Ý−łˇ¹Ðˇ³ýşK
Ì=ý˚łÐ³½−²=ýš½¹ž½¸²=š˝ÞˇÐ=QVKVVVK=„˙Þ=þš×š¹ˇ³½š˝=
ˇ¼½ş²=−=ˇ¹Ð¦ýş²I=−=ýš½¹ž½¸²=¦ˇ=þšðÐÞ¸³šÐ=ˇ×ş=½−=
MK

NR ÍžŠšÞÐ³ýş²=
Ý−łˇ¹Ðˇ³ý−Ć

MW ÍžŠšÞÐ³ýş²=šÞş²=
Ý−łˇ¹Ðˇ³ý−Ć

NW ÍžŠšÞÐ³ýş²=şÝğÞ=½ğÞ=
Ý−łˇ¹Ðˇ³ýćÞ

ı¹ž³Ðý−×−Ð¸³½š=½−=łÐˇ=Þˇ=ýžŠšÞ˝³š½š=½−Þ=ýš½¹ž½¸=
ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞ=šÞş²=Ý−łˇ¹Ðˇ³ý−ĆK
Í×−¹š˝½š=Þˇ=ýžŠšÞ˝³š½š=˚ÞˇÞ=ýşÞ−=Ý−łˇ¹Ðˇ³ýş=¸=
şÝ−¼²=½−¼²=Ý−łˇ¹Ðˇ³ý−Ć²=½ˇ¼½ş₣¹−ÞˇK
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6

ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
1 Ë¹ˇ½¸³½š=×Ðš³ý˚Þ−=½−=×Ý¸ð½¹−=

x¿½−Þ−z=E F=ý˚₣¹Ð=Þˇ=ˇ¹₣˝³−¼Þ=Þˇ=
ˇÞˇŁ−³Ł¸Þ−¼Þ=−Ð=šÞŠš˝þšÐ²=~ä~êã=E , 

, , , FK
Â=−¦şÞž=šý¾ˇÞ˝ŽšÐ=?J=J?=
ýš=½žÞ=̌ ¹Ð³½š¹¸=×ˇĆÝˇ=Þˇ=
ˇÞˇŁ−³Ł¸ÞšÐK

2 „Ð³˙łš½š=½−Þ=ˇ¹Ð¦ýş=×¹−ł¹˙ýýˇ½−²=
ýš=½ˇ=ˇ¹Ð¦ýž½Ðð˙=×Ý¸ð½¹ˇK

≥ ‚š˝½š=="ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ" (σελ.94)=
łÐˇ=½−¼²=ˇ¹Ð¦ý−Ć²=
×¹−ł¹ˇýý˙½ğÞK

≥ Ì=š×ÐÝšłý˚Þ−²=ˇ¹Ð¦ýş²=
×¹−ł¹˙ýýˇ½−²=
ˇÞˇŁ−³Ł¸ÞšÐK

≥ ·Ðˇ=×ˇ¹˙ŠšÐłýˇI=łÐˇ=Þˇ=
š×ÐÝ˚þš½š=?ÈšÐ½−¼¹ł˝ˇ=
šÝ˚ł₣−¼=Ý−łˇ¹Ðˇ³ýćÞ?I=
šÐ³˙łš½š=?NM?K

3 ÓÐ˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=x„ÎflÔÏÂz=E FK

≥ Ì=š×ÐÝšłý˚Þ−²=ˇ¹Ð¦ýş²=
×¹−ł¹˙ýýˇ½−²=³½ˇýˇ½˙=
Þˇ=ˇÞˇŁ−³Ł¸ÞšÐ=ðˇÐ=
ˇÞ˙ŁšÐ=³½ˇ¦š¹˙K

≥ Ì=½¹˚₣ğÞ=š×ÐÝšłý˚Þ−²=
ðğŠÐðş²=¹Ć¦ýÐ³ž²=
ˇÞˇŁ−³Ł¸ÞšÐ=³½ž=ŠšþÐ˙=
×Ýš¼¹˙=½ž²=−¦şÞž²K

4 „Ð³˙łš½š=½−Þ=š×Ð¦¼ýž½ş=ðğŠÐðş=
¹Ć¦ýÐ³ž²=łÐˇ=½−=×¹şł¹ˇýýˇ=ş×ğ²=
š×šþžłš˝½ˇÐ=³½Ð²=ŠÐˇŠÐðˇ³˝š²=×−¼=
ˇÞˇÝĆ−Þ½ˇÐ=³½Ð²=š×şýšÞš²=³šÝ˝Šš²K
·Ðˇ=½−¼²=ðğŠÐð−Ć²=¹Ć¦ýÐ³ž²=Šš˝½š=="ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ" (σελ.94)K

5 ÓÐ˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=x¿½−Þ−z=E F=łÐˇ=
Þˇ=−Ý−ðÝž¹ć³š½š=½Ð²=¹¼¦ý˝³šÐ²K
ÌÐ=šÞŠš˝þšÐ²=~ä~êã=E , , , , F=¦ˇ=
³Ł¸³−¼Þ=ðˇÐ=ž=−¦şÞž=š×Ð³½¹˚¾šÐ=³½žÞ=×¹−Ł−Ý¸=
ˇ¹Ð¦ý−Ć=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞK

„˙Þ=šÐ³˙łš½š=Ý˙¦−²=ˇ¹Ð¦ýşI=×Ð˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=
xflËÛÔ˜ÒÂz=E F=ðˇÐ=ðˇ½ş×ÐÞ=šÐ³˙łš½š=½−=
³ğ³½ş=ˇ¹Ð¦ýşK

≥ „˙Þ=šÐ³˙łš½š=Ý˙¦−²=ˇ¹Ð¦ýşI=×Ð˚³½š=½−=
×Ý¸ð½¹−=xflËÛÔ˜ÒÂz=E F=ðˇÐ=š×Ð³½¹˚Ğ½š=
³½−=Ł¸ýˇ=OK

≥ „˙Þ=ˇÞˇŁ−³Ł¸ÞšÐ=½−=?„?=EðğŠÐðş²=
³¾˙Ýýˇ½−²F=³½ž=¦˚³ž=½−¼=×¹ć½−¼=Ğž¾˝−¼=
½ž²=−¦şÞž²I=×Ð˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=xflËÛÔ˜ÒÂz=
E F=ðˇÐ=š×Ð³½¹˚Ğ½š=³½−=Ł¸ýˇ=OK
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ÈšÐ½−¼¹ł˝ˇ=šÝ˚ł₣−¼=Ý−łˇ¹Ðˇ³ýćÞ=
E×¹şł¹ˇýýˇ=kçKNMF
N ÓÐ˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=xNz=łÐˇ=Þˇ=šÞš¹ł−×−Ð¸³š½š=

½ž=?ÈšÐ½−¼¹ł˝ˇ=šÝ˚ł₣−¼=Ý−łˇ¹Ðˇ³ýćÞ?=¸=½−=
×Ý¸ð½¹−=xMz=łÐˇ=Þˇ=½žÞ=̌ ×šÞš¹ł−×−Ð¸³š½šI=ðˇÐ=
ðˇ½ş×ÐÞ=×Ð˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=x„ÎflÔÏÂz=E FK

O ÓÐ˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=xflËÛÔ˜ÒÂz=E FK

„Ð³ˇłğł¸=ðğŠÐð−Ć=Ý−łˇ¹Ðˇ³ý−Ć
E×¹şł¹ˇýýˇ=kçKNNF
„˙Þ=˚₣−¼Þ=¸Šž=ðˇ½ˇ₣ğ¹ž¦š˝=−Ð=OM=Ý−łˇ¹Ðˇ³ý−˝I=¦ˇ=
šý¾ˇÞÐ³½š˝=³½žÞ=−¦şÞž=−=ðğŠÐðş²=³¾˙Ýýˇ½−²=?NN„?K

N ı¹ž³Ðý−×−Ð¸³½š=½ˇ=ˇ¹Ð¦ýž½Ðð˙=×Ý¸ð½¹ˇ=łÐˇ=
Þˇ=šÐ³˙łš½š=˚Þˇ=½¹ÐĞ¸¾Ð−=ˇ¹Ð¦ýş=
E−×−Ð−³Š¸×−½š=̌ ¹Ð¦ýş²=šð½ş²=½−¼=?MMM?F=ðˇÐ=
ðˇ½ş×ÐÞ=×Ð˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=x„ÎflÔÏÂz=E FK

O ÓÐ˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=xflËÛÔ˜ÒÂz=E FK

flÝÝˇł¸=ðğŠÐð−Ć=Ý−łÐˇ¹Ðˇ³ý−Ć
E×¹şł¹ˇýýˇ=kçKNOF
ı¹ž³Ðý−×−Ð¸³½š=ˇ¼½¸=½ž=ŠÐˇŠÐðˇ³˝ˇ=Þˇ=ˇÝÝ˙þš½š=˚ÞˇÞ=
ðğŠÐðş=Ý−łˇ¹Ðˇ³ý−ĆK=„˙Þ=ŠšÞ=˚₣−¼Þ=ðˇ½ˇ₣ğ¹ž¦š˝=
ðğŠÐð−˝=Ý−łˇ¹Ðˇ³ýćÞI=¦ˇ=šý¾ˇÞÐ³½š˝=³½žÞ=−¦şÞž=−=
ðğŠÐðş²=³¾˙Ýýˇ½−²=?NO„?K

N ÓÐ˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=x÷ÞŠšÐþž=ðÝ˝ýˇðˇ²=
ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸²z=E F=łÐˇ=Þˇ=š×ÐÝ˚þš½š=½−Þ=ðğŠÐðş=
Ý−łˇ¹Ðˇ³ý−Ć=×−¼=š×Ð¦¼ýš˝½š=Þˇ=ˇÝÝ˙þš½š=ðˇÐ=
ðˇ½ş×ÐÞ=×Ð˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=x„ÎflÔÏÂz=E FK
Â=−¦şÞž=¦ˇ=Šš˝₣ÞšÐ=½¹šÐ²=ˇÞˇŁ−³Ł¸Þ−¼³š²=
×ˇĆÝš²=?J=J=J?K

O ÓÐ˚³½š=½ˇ=ˇ¹Ð¦ýž½Ðð˙=×Ý¸ð½¹ˇ=łÐˇ=Þˇ=šÐ³˙łš½š=
˚Þˇ=Þ˚−=ðğŠÐðş=Ý−łˇ¹Ðˇ³ý−Ć=E−×−Ð−ÞŠ¸×−½š=
½¹ÐĞ¸¾Ð−=ˇ¹Ð¦ýş=šð½ş²=½−¼=?MMM?FI=ðˇÐ=ðˇ½ş×ÐÞ=
×Ð˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=x„ÎflÔÏÂz=E FK

P ⁄½ˇÞ=½šÝšÐć³š½šI=×Ð˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=
xflËÛÔ˜ÒÂz=E FK

‚Ðˇł¹ˇ¾¸=ðğŠÐð−Ć=Ý−łˇ¹Ðˇ³ý−Ć
E×¹şł¹ˇýýˇ=kçKNPF
ı¹ž³Ðý−×−Ð¸³½š=ˇ¼½¸=½ž=ŠÐˇŠÐðˇ³˝ˇ=łÐˇ=Þˇ=ŠÐˇł¹˙Ğš½š=
ðğŠÐð−Ć²=Ý−łˇ¹Ðˇ³ýćÞK=÷Þˇ²=ýşÞ−=ðğŠÐðş²=
Ý−łˇ¹Ðˇ³ý−Ć=ý×−¹š˝=Þˇ=ŠÐˇł¹ˇ¾š˝I=¸=şÝ−Ð=−Ð=ðğŠÐð−˝=
Ý−łˇ¹Ðˇ³ýćÞ=½ˇ¼½ş₣¹−ÞˇK
„˙Þ=ŠšÞ=˚₣−¼Þ=ðˇ½ˇ₣ğ¹ž¦š˝=ðğŠÐð−˝=Ý−łˇ¹Ðˇ³ýćÞI=¦ˇ=
šý¾ˇÞÐ³½š˝=³½žÞ=−¦şÞž=−=ðğŠÐðş²=³¾˙Ýýˇ½−²=?NP„?K

x‚Ðˇł¹˙¾−Þ½ˇ²=şÝ−¼²=½−¼²=Ý−łˇ¹Ðˇ³ý−Ć²=
½ˇ¼½ş₣¹−Þˇz

ÓÐ˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=xNz=ðˇÐ=ðˇ½ş×ÐÞ=×Ð˚³½š=½−=
×Ý¸ð½¹−=x„ÎflÔÏÂz=E FK
Êˇ=ŠÐˇł¹ˇ¾−ĆÞ=şÝ−Ð=−Ð=ðğŠÐð−˝=Ý−łˇ¹Ðˇ³ýćÞK

x‚Ðˇł¹˙¾−Þ½ˇ²=˚Þˇ=ýşÞ−=Ý−łˇ¹Ðˇ³ýşz
N ÓÐ˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=xMz=ðˇÐ=ðˇ½ş×ÐÞ=×Ð˚³½š=

½−=×Ý¸ð½¹−=x„ÎflÔÏÂz=E FK
O „×ÐÝ˚þ½š=½−Þ=ðğŠÐðş=Ý−łˇ¹Ðˇ³ý−Ć=×−¼=¦ˇ=

ŠÐˇł¹ˇ¾š˝=ýš=½−=×Ý¸ð½¹−=x÷ÞŠšÐþž=
ðÝ˝ýˇðˇ²=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸²z=E F=ðˇÐ=ðˇ½ş×ÐÞ=
×Ð˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=x„ÎflÔÏÂz=E FK

fl¹Ð¦ýş²=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞ=ˇÞ˙=Ý−łˇ¹Ðˇ³ýş
E×¹şł¹ˇýýˇ=kçKNQF
ı¹ž³Ðý−×−Ð¸³½š=ˇ¼½¸=½ž=ŠÐˇŠÐðˇ³˝ˇ=łÐˇ=Þˇ=šý¾ˇÞ˝³š½š=
½−Þ=ˇ¹Ð¦ýş=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞ=ð˙¦š=Ý−łˇ¹Ðˇ³ý−ĆK=„˙Þ=ŠšÞ=
˚₣−¼Þ=ðˇ½ˇ₣ğ¹ž¦š˝=ðğŠÐð−˝=Ý−łˇ¹Ðˇ³ýćÞI=¦ˇ=
šý¾ˇÞÐ³½š˝=³½žÞ=−¦şÞž=−=ðğŠÐðş²=³¾˙Ýýˇ½−²=?NQ„?K

N „×ÐÝ˚þ½š=½−Þ=ðğŠÐðş=Ý−łˇ¹Ðˇ³ý−Ć=ýš=½−=
×Ý¸ð½¹−=x‰ÌÛÍz=E FK

O Ë¹ˇ½¸³½š=×Ðš³ý˚Þ−=½−=×Ý¸ð½¹−=xMzK
Ì=ýš½¹ž½¸²=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞ=½−¼=š×ÐÝšłý˚Þ−¼=Ý−łˇ¹Ðˇ³ý−Ć=
¦ˇ=šý¾ˇÞÐ³½š˝=³½žÞ=−¦şÞž=šÞć=ð¹ˇ½˙½š=×Ðš³ý˚Þ−=½−=
×Ý¸ð½¹−=xMzK=Ì=ýš½¹ž½¸²=šý¾ˇÞ˝Žš½ˇÐ=ŠÐˇŠ−₣Ðð˙=ş×ğ²=
¾ˇ˝Þš½ˇÐ=×ˇ¹ˇð˙½ğK
Óˇ¹˙ŠšÐłýˇW=NOIPQR=ˇÞ½˝ł¹ˇ¾ˇ

P ⁄½ˇÞ=½šÝšÐć³š½šI=×Ð˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=
xflËÛÔ˜ÒÂz=E FK

Íš½˙=½žÞ=šÞš¹ł−×−˝ž³ž=½−¼=?ÈšÐ½−¼¹ł˝ˇ=šÝ˚ł₣−¼=
Ý−łˇ¹Ðˇ³ýćÞ?I=₣¹ž³Ðý−×−Ð¸³½š=½−=?„Ð³ˇłğł¸=
ðğŠÐð−Ć=Ý−łˇ¹Ðˇ³ý−Ć?=łÐˇ=Þˇ=ðˇ½ˇ₣ğ¹¸³š½š=
ðğŠÐð−Ć²=Ý−łˇ¹Ðˇ³ý−Ć=łÐˇ=ð˙¦š=Ý−łˇ¹Ðˇ³ýş=
Eý×−¹−ĆÞ=Þˇ=ðˇ½ˇ₣ğ¹ž¦−ĆÞ=˚ğ²=OM=Ý−łˇ¹Ðˇ³ý−˝FK

≥ „˙Þ=šÐ³˙łš½š=?MMM?=¸=˚ÞˇÞ=ˇ¹Ð¦ýş=×−¼=˚₣šÐ=¸Šž=
ðˇ½ˇ₣ğ¹ž¦š˝I=−=ˇ¹Ð¦ýş²=¦ˇ=ˇÞˇŁ−³Ł¸ÞšÐ=³½žÞ=
−¦şÞžK=„Ð³˙łš½š=˚ÞˇÞ=ŠÐˇ¾−¹š½Ððş=ˇ¹Ð¦ýşK=
EÍ×−¹−ĆÞ=Þˇ=ðˇ½ˇ₣ğ¹ž¦−ĆÞ=˚ğ²=OM=Ý−łˇ¹Ðˇ³ý−˝KF

≥ „×ˇÞˇÝ˙Łˇ½š=½žÞ=˝ŠÐˇ=ŠÐˇŠÐðˇ³˝ˇ=łÐˇ=Þˇ=
šÐ³˙łš½š=˙ÝÝ−¼²=ðğŠÐð−Ć²=Ý−łˇ¹Ðˇ³ý−Ć=×−¼=
š×Ð¦¼ýš˝½š=Þˇ=ðˇ½ˇ₣ğ¹¸³š½šK

≥ Ë¹ˇ½¸³½š=˚Þˇ=ˇ¹₣š˝−=łÐˇ=½−=×−Ð˙=−ý˙Šˇ=
₣¹ž³Ðý−×−Ðš˝=½−Þ=ð˙¦š=ðğŠÐðş=Ý−łˇ¹Ðˇ³ý−Ć=
E−Þ−ýˇ³˝š²=Ý−łˇ¹Ðˇ³ýćÞ=ŠšÞ=ý×−¹−ĆÞ=Þˇ=
ˇ×−¦žðš¼½−ĆÞ=łÐˇ=½−=Ýşł−=ˇ¼½ş=ð¹ˇ½¸³½š=˚Þˇ=
ˇ¹₣š˝−=łÐˇ=Þˇ=ˇ×−¾Ćłš½š=½¼₣şÞ=³¾˙Ýýˇ½ˇ=ş½ˇÞ=
ˇ¦¹−˝Žš½š=½−¼²=ýš½¹ž½˚²=½ğÞ=Ý−łˇ¹Ðˇ³ýćÞFK

≥ „˙Þ=šÐ³˙łš½š=?MMM?=¸=˚ÞˇÞ=ˇ¹Ð¦ýş=×−¼=˚₣šÐ=
¸Šž=ðˇ½ˇ₣ğ¹ž¦š˝I=−=ˇ¹Ð¦ýş²=¦ˇ=ˇÞˇŁ−³Ł¸ÞšÐ=
³½žÞ=−¦şÞžK=„Ð³˙łš½š=˚Þˇ=ŠÐˇ¾−¹š½Ððş=ˇ¹Ð¦ýşK

≥ ·Ðˇ=Þˇ=ˇÝÝ˙þš½š=˙ÝÝ−=ðğŠÐðş=Ý−łˇ¹Ðˇ³ý−ĆI=
š×ˇÞˇÝ˙Łˇ½š=½ˇ=Ł¸ýˇ½ˇ=N=ðˇÐ=OK

·Ðˇ=Þˇ=ŠÐˇł¹˙Ğš½š=˙ÝÝ−Þ=ðğŠÐðş=Ý−łˇ¹Ðˇ³ý−ĆI=
šÐ³˙łš½š=½−Þ=ðğŠÐðş=×¹−ł¹˙ýýˇ½−²=ENPF=łÐˇ=
ŠÐˇł¹ˇ¾¸=ðğŠÐð−Ć=Ý−łˇ¹Ðˇ³ý−Ć=ðˇÐ=ðˇ½ş×ÐÞ=
š×ˇÞˇÝ˙Łˇ½š=½ž=ŠÐˇŠÐðˇ³˝ˇ=?‚Ðˇł¹˙¾−Þ½ˇ²=
˚Þˇ=ýşÞ−=Ý−łˇ¹Ðˇ³ýş?K

≥ Ë˙¦š=³šÝ˝Šˇ=ýšł˚¦−¼²=^P=ýš½¹Ð˚½ˇÐ=łÐˇ=ŠĆ−=
³šÝ˝Šš²K

≥ ·Ðˇ=Þˇ=Šš˝½š=½−Þ=ýš½¹ž½¸=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞ=˙ÝÝ−¼=
Ý−łˇ¹Ðˇ³ý−ĆI=š×ˇÞˇÝ˙Łˇ½š=½ˇ=Ł¸ýˇ½ˇ=N=ðˇÐ=OK
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6

ÍžŠšÞÐ³ýş²=Ý−łˇ¹Ðˇ³ý−Ć
E×¹şł¹ˇýýˇ=kçKNRF
Ì=ýš½¹ž½¸²=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞ=šÞş²=Ý−łˇ¹Ðˇ³ý−Ć=¸=şÝğÞ=½ğÞ=
Ý−łˇ¹Ðˇ³ýćÞ=ý×−¹š˝=Þˇ=ýžŠšÞÐ³½š˝K=„˙Þ=ŠšÞ=˚₣−¼Þ=
ðˇ½ˇ₣ğ¹ž¦š˝=ðğŠÐð−˝=Ý−łˇ¹Ðˇ³ýćÞI=¦ˇ=šý¾ˇÞÐ³½š˝=³½žÞ=
−¦şÞž=−=ðğŠÐðş²=³¾˙Ýýˇ½−²=?NR„?K

xÍžŠšÞ˝Ž−Þ½ˇ²=şÝ−¼²=½−¼²=Ý−łˇ¹Ð³ý−Ć²z

ÓÐ˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=xNzI=ðˇÐ=ðˇ½ş×ÐÞ=×Ð˚³½š=½−=
×Ý¸ð½¹−=x„ÎflÔÏÂz=E FK
ÌÐ=ýš½¹ž½˚²=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞ=şÝğÞ=½ğÞ=Ý−łˇ¹Ðˇ³ýćÞ=¦ˇ=
ýžŠšÞÐ³½−ĆÞK

xÍžŠšÞ˝Ž−Þ½ˇ²=˚ÞˇÞ=Ý−łˇ¹Ðˇ³ýşz
N ÓÐ˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=xMzI=ðˇÐ=ðˇ½ş×ÐÞ=×Ð˚³½š=

½−=×Ý¸ð½¹−=x„ÎflÔÏÂz=E FK
O „×ÐÝ˚þ½š=½−Þ=ðğŠÐðş=Ý−łˇ¹Ðˇ³ý−Ć=×−¼=¦ˇ=

ýžŠšÞÐ³½š˝=ýš=½−=×Ý¸ð½¹−=x‰ÌÛÍz=E F=
ðˇÐ=ðˇ½ş×ÐÞ=×Ð˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=x„ÎflÔÏÂz=
E FK

Óˇ¹˙ł−Þ½ˇ²=ˇÞ½˝ł¹ˇ¾ˇ=šÞć=š˝ÞˇÐ=
šÞš¹ł−×−Ðžý˚Þž=ž=?ÈšÐ½−¼¹ł˝ˇ=
÷Ýšł₣−²=Ý−łˇ¹Ðˇ³ýćÞ?
⁄½ˇÞ=ž=?ÈšÐ½−¼¹ł˝ˇ=÷Ýšł₣−²=Ý−łˇ¹Ðˇ³ýćÞ?I=š˝ÞˇÐ=
šÞš¹ł−×−Ðžý˚ÞžI=³½žÞ=−¦şÞž=šý¾ˇÞ˝Žš½ˇÐI=?J=J=J?K

1 „Ð³˙łš½š=˚ÞˇÞ=½¹ÐĞ¸¾Ð−=ðğŠÐðş=
Ý−łˇ¹Ðˇ³ý−Ć=ýš=½ˇ=ˇ¹Ð¦ýž½Ðð˙=
×Ý¸ð½¹ˇK
⁄½ˇÞ=šÐ³˙łš½š=½−Þ=ðğŠÐðş=Ý−łˇ¹Ðˇ³ý−Ć=³ˇ²I=
šý¾ˇÞ˝Žš½ˇÐ=½−=?M?=³½žÞ=−¦şÞž=łÐˇ=Þˇ=¼×−ŠšÐ₣¦š˝=
ş½Ð=š˝ÞˇÐ=Š¼Þˇ½¸=ž=×ˇ¹ˇłğł¸=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞK

2 flð−Ý−¼¦¸³½š=½ˇ=ðˇ½˙ÝÝžÝˇ=Ł¸ýˇ½ˇ=
łÐˇ=Þˇ=×ˇ¹˙łš½š=½−=ˇÞ½˝ł¹ˇ¾−K

3 ⁄½ˇÞ=½šÝšÐć³š½šI=×Ð˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=
x z=E FK

·Ðˇ=Þˇ=ýžŠšÞ˝³š½š=˚ÞˇÞ=˙ÝÝ−Þ=ˇ¹Ð¦ýş=
Ý−łˇ¹Ðˇ³ý−ĆI=šÐ³ˇł˙łš½š=½−Þ=ˇ¹Ð¦ýş=½−¼=
×¹−ł¹˙ýýˇ½−²=ENRF=łÐˇ=ýžŠšÞÐ³ýş=½−¼=
Ý−łˇ¹Ðˇ³ý−Ć=ðˇÐ=ðˇ½ş×ÐÞ=š×ˇÞˇÝ˙Łš½š=½ž=
ŠÐˇŠÐðˇ³˝ˇ=?ÍžŠšÞ˝Ž−Þ½ˇ²=˚ÞˇÞ=Ý−łˇ¹Ðˇ³ýş?K

„˙Þ=šÐ³˙łš½š=Ý˙¦−²=ˇ¹Ð¦ýşI=×Ð˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=
xflËÛÔ˜ÒÂz=E F=ðˇÐ=ðˇ½ş×ÐÞ=šÐ³˙łš½š=½−Þ=
³ğ³½ş=ˇ¹Ð¦ýşK

„˙Þ=šð½šÝš˝½š=×ˇ¹ˇłğł¸=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞ=³š=
ŠÐˇð−×¸=š¹łˇ³˝ˇ²==(σελ.53)I=ŁšŁˇÐğ¦š˝½š=ş½Ð=
×Ð˚³ˇ½š=½−=×Ý¸ð½¹−=xÓÔÌÒ˜ÔÁÎÂ=‚ÁflËÌÓÂz=
E F=ş½ˇÞ=½šÝšÐć³š½š=łÐˇ=Þˇ=šłðˇ½ˇÝš˝Ğš½š=
½žÞ=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=×¹−³ğ¹ÐÞ¸²=ŠÐˇð−×¸²K

„˙Þ=×ˇ¹−¼³Ðˇ³½š˝=šý×Ý−ð¸=₣ˇ¹½Ð−Ć=¸=
½šÝšÐć³šÐ=½−=₣ˇ¹½˝=ðˇ½˙=½žÞ=×ˇ¹ˇłğł¸=
ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞI=ž=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=ýš=½−Þ=ðğŠÐðş=ŠšÞ=¦ˇ=
½š¹ýˇ½Ð³½š˝=ˇðşýž=ðˇÐ=ˇÞ=×Ðš³½š˝=½−=×Ý¸ð½¹−=
x z=E FK

ACC.#-C

ACC.#-C
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ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

„˙Þ=ˇÞ½Ðýš½ğ×˝Žš½š=Š¼³ð−Ý˝š²=³½ž=₣¹¸³ž=½ž²=ýž₣ˇÞ¸²I=šÝ˚łþ½š=½−Þ=ˇðşÝ−¼¦−=−Šžłş=š×˝Ý¼³ž²=
×¹−ŁÝžý˙½ğÞ=×¹ÐÞ=ðˇÝ˚³š½š=½žÞ=½š₣ÞÐð¸=šþ¼×ž¹˚½ž³žK=Ó−ÝÝ˙=×¹−ŁÝ¸ýˇ½ˇ=ý×−¹−ĆÞ=Þˇ=š×ÐÝ¼¦−ĆÞ=šĆð−Ýˇ=
ˇ×ş=½−=₣¹¸³½žK=„˙Þ=ŠšÞ=ý×−¹š˝½š=Þˇ=š×ÐÝĆ³š½š=½−=×¹şŁÝžýˇ=₣¹ž³Ðý−×−ÐćÞ½ˇ²=½−Þ=−Šžłş=š×˝Ý¼³ž²=
×¹−ŁÝžý˙½ğÞI=³Ł¸³½š=½ž=ýž₣ˇÞ¸=ˇ×ş=½−Þ=ŠÐˇðş×½ž=¹šĆýˇ½−²I=ˇ¾ˇÐ¹˚³½š=½žÞ=×¹˝Žˇ=ðˇÐ=š×Ðð−ÐÞğÞ¸³½š=ýš=
½−Þ=šþ−¼³Ð−Š−½žý˚Þ−=ˇÞ½Ð×¹ş³ğ×−K

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΣ/ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ

Â=ýž₣ˇÞ¸=ŠšÞ=ÝšÐ½−¼¹łš˝K= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK VV
Úˇ=ˇÞ½˝ł¹ˇ¾ˇ=š˝ÞˇÐ=×−ÝĆ=³ð−Ć¹ˇ=¸=×−ÝĆ=˙½−ÞˇK= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK VV
Èš¼ð˙=ˇÞ½˝ł¹ˇ¾ˇK= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK VV
Úý¸ýˇ=½ž²=šÐðşÞˇ²=ˇ×−ðş×½š½ˇÐ=¸=¼×˙¹₣šÐ=×−ÝĆ=ðšÞş²=₣ć¹−²K= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK VV
„ý¾ˇÞ˝Ž−Þ½ˇÐ=¹ˇł˙Šš²=³½−=₣ˇ¹½˝=¸=ž=šÐðşÞˇ=×ˇ¹−¼³Ð˙ŽšÐ=×ˇ¹ˇÝš˝ĞšÐ²=³š=ŠÐ˙¾−¹ˇ=³žýš˝ˇK= KKKKKKKK VV
„ý×Ý−ð¸=₣ˇ¹½Ð−ĆK= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NMM
Ú−=ý˚łš¦−²=×¹ğ½−½Ć×−¼=ŠšÞ=š×ÐÝ˚łš½ˇÐ=ˇ¼½şýˇ½ˇK=E⁄½ˇÞ=˚₣šÐ=šłðˇ½ˇ³½ˇ¦š˝=½−=opmcKF= KKKKKKKKKK NMM
Úˇ=ˇÞ½˝ł¹ˇ¾ˇ=š˝ÞˇÐ=ý−¼Þ½Ž−¼¹ğý˚Þˇ=¸=Ýš¹ğý˚ÞˇK= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NMM
Èš¼ð˚²=¸=ýˇĆ¹š²=ł¹ˇýý˚²=³½ˇ=ˇÞ½˝ł¹ˇ¾ˇK= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NMM
‚šÞ=ý×−¹š˝=Þˇ=−¹Ð³½š˝=½−=ý˚łš¦−²=₣ˇ¹½Ð−Ć=³š=˚Þˇ=Š˝³ð−=₣ˇ¹½Ð−ĆK= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NMM
Â=š¹łˇ³˝ˇ=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸²=³½ˇýˇ½˙=×¹ÐÞ=Þˇ=½šÝšÐć³šÐK=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NMN
Η ενδεικτική λυχνία „ÏÌÁËÌÎÌÍÂÒÂ=„Î„Ô·„ÁflÒ ( ) είναι αναμμένη ή αναβοσβήνει.= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NMN
flÞ˙ŁšÐ=¸=ˇÞˇŁ−³Ł¸ÞšÐ=ð˙×−Ðˇ=˚ÞŠšÐþž=~ä~êã=E I I I , )KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NMN
Úˇ=¾ğ½Ð³½Ðð˙=³ćýˇ½ˇ=ˇÞˇŁ−³Ł¸Þ−¼ÞK= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NMN

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΑΡΩΣΗΣ
Â=ýž₣ˇÞ¸=ŠšÞ=šð½¼×ćÞšÐK=(Ένδειξη κοινοποίηση δεδομένων δεν αναβοσβήνει.) KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NMO
Â=ýž₣ˇÞ¸=ŠšÞ=šð½¼×ćÞšÐK=(Η ένδειξη ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ, η ένδειξη σφάλματος, η ένδειξη ΜΕΓΕΘΟΣ 
ΧΑΡΤΙΟΥ και η ένδειξη "Απαιτείται χαρτί" αναβόσβηναν.) KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NMO
Â=ýž₣ˇÞ¸=ŠšÞ=šð½¼×ćÞšÐK=(Ένδειξη κοινοποίηση δεδομένων αναβοσβήνει.) KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NMO
÷₣šÐ=ł˝ÞšÐ=šð½Ć×ğ³ž=ýÐˇ²=³šÝ˝Šˇ²=šÐŠ−×−˝ž³ž²=EkmJMMNFI=ˇÝÝ˙=ŠšÞ=˚₣šÐ=ł˝ÞšÐ=šþ=−Ý−ðÝ¸¹−¼=
šð½Ć×ğ³ž=½ğÞ=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=šð½Ć×ğ³ž²K= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NMP
Â=šð½Ć×ğ³ž=š˝ÞˇÐ=ˇ¹ł¸K= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NMP
Â=šÐðşÞˇ=×−¼=šð½¼×ćÞš½ˇÐ=š˝ÞˇÐ=˙½−Þž=ðˇÐ=ˇðˇÞşÞÐ³½žK= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NMP
Â=šÐðşÞˇ=×−¼=šð½¼×ćÞš½ˇÐ=š˝ÞˇÐ=Ýš¹ğý˚ÞžK= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NMP
Â=šÐðşÞˇ=×−¼=šð½¼×ćÞš½ˇÐ=š˝ÞˇÐ=Ý−þ¸=¸=šð½š˝Þš½ˇÐ=˚þğ=ˇ×ş=½−=₣ˇ¹½˝K= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NMP
Â=šð½¼×ğý˚Þž=šÐðşÞˇ=š˝ÞˇÐ=×Ð−=³ð−½šÐÞ¸=¸=×Ð−=¾ğ½šÐÞ¸=ˇ×ş=½−=ˇÞˇýšÞşýšÞ−K= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NMP
flÞ˙ŁšÐ=¸=ˇÞˇŁ−³Ł¸ÞšÐ=ð˙×−Ðˇ=˚ÞŠšÐþž=~ä~êã=E I I I , )KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NMP
Ëˇð¸=×−Ðş½ž½ˇ=³˙¹ğ³ž²K= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NMQ
flŠ¼Þˇý˝ˇ=³˙¹ğ³ž²=½ž²=šÐðşÞˇ²K= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NMR
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7

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΣ/ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ
Úˇ=×ˇ¹ˇð˙½ğ=×¹−ŁÝ¸ýˇ½ˇ=³₣š½˝Ž−Þ½ˇÐ=ýš=½ž=łšÞÐð¸=₣¹¸³ž=½ž²=ýž₣ˇÞ¸²=ðˇÐ=½žÞ=×ˇ¹ˇłğł¸=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞK

Ó¹şŁÝžýˇ flÐ½˝ˇ=ðˇÐ=ÝĆ³ž ÒšÝ˝Šˇ

Â=ýž₣ˇÞ¸=ŠšÞ=ÝšÐ½−¼¹łš˝K

Â=ýž₣ˇÞ¸=ŠšÞ=š˝ÞˇÐ=³½žÞ=×¹˝ŽˇK
 Ú−×−¦š½¸³½š=½−=¾Ð²=½ž²=ýž₣ˇÞ¸²=³š=ýÐˇ=łšÐğý˚Þž=×¹˝ŽˇK

¥

Ì=ŠÐˇðş×½ž²=¹šĆýˇ½−²=š˝ÞˇÐ=ðÝšÐ³½ş²K
 flÞ−˝þ½š=½−=ŠÐˇðş×½ž=¹šĆýˇ½−²K

PP

flÞˇŁ−³Ł¸ÞšÐ=ž=˚ÞŠšÐþž=„ÎflÔÏÂ=E FK
 Û×−ŠšÐðÞĆšÐ=ş½Ð=ž=ýž₣ˇÞ¸=×¹−¦š¹ýˇ˝Þš½ˇÐK=‚šÞ=ý×−¹−ĆÞ=Þˇ=×ˇ¹ˇ₣¦−ĆÞ=

ˇÞ½˝ł¹ˇ¾ˇ=ý˚₣¹Ð=Þˇ=½šÝšÐć³šÐ=ž=×¹−¦˚¹ýˇÞ³ž=½ž²=ýž₣ˇÞ¸²K
PP

Ú−=šý×¹ş²=ðˇ×˙ðÐ=¸=½−=×Ýš¼¹Ððş=ðˇ×˙ðÐ=½ž²=ýž₣ˇÞ¸²=ŠšÞ=š˝ÞˇÐ=
ðˇÝ˙=ðÝšÐ³ý˚Þ−K
 ËÝš˝³½š=½−=šý×¹ş²=¸=×Ýš¼¹Ððş=ðˇ×˙ðÐK

¥

Â=ýž₣ˇÞ¸=š˝ÞˇÐ=³š=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=ˇ¼½şýˇ½−¼=₣¹−Þ−ŠÐˇðş×½žK
 Στην αυτόματη διακοπή τροφοδοσίας λειτουργία, όλα τα φώτα είναι 

σβηστά, εκτός από την ένδειξη „ÏÌÁËÌÎÌÍÂÒÂ=„Î„Ô·„ÁflÒ ( ) 
αναβοσβήνει. ÓÐ˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=x„ÏÌÁËÌÎÌÍÂÒÂ=„Î„Ô·„ÁflÒz=
E F=łÐˇ=Þˇ=š×ˇÞˇ¾˚¹š½š=½žÞ=ðˇÞ−ÞÐð¸=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇK

PP

ΒΙΒΛΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ένδειξη στην οθόνη αναβοσβήνει.
 flÞ=ˇÞˇŁ−³Ł¸ÞšÐ=ž=˚ÞŠšÐþž=Í„·„ÊÌÒ=ıflÔÚÁÌÛI=ˇ¼½ş=³žýˇ˝ÞšÐ=×ğ²=½−=

ý˚łš¦−²=₣ˇ¹½Ð−Ć=×−¼=Ł˙Ýˇ½š=³½−=Š˝³ð−=ŠÐˇ¾˚¹šÐ=ˇ×ş=½žÞ=¹Ć¦ýÐ³ž=
ýšł˚¦−¼²=₣ˇ¹½Ð−Ć=łÐˇ=½−Þ=Š˝³ð−K=flÝÝ˙þ½š=½ž=¹Ć¦ýÐ³ž=ýšł˚¦−¼²=₣ˇ¹½Ð−ĆK
·Ðˇ=Þˇ=ðˇ¦ˇ¹˝³š½š=½žÞ=−¦şÞžI=ˇð−Ý−¼¦¸³½š=˚ÞˇÞ=ˇ×ş=½−¼²=×ˇ¹ˇð˙½ğ=
½¹ş×−¼²W
≥ ı¹ž³Ðý−×−Ð¸³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=x‚˝³ð−²z=łÐˇ=Þˇ=ˇÝÝ˙þš½š=½žÞ=

š×ÐÝ−ł¸=Š˝³ð−¼K
≥ flÞ−˝þ½š=ðˇÐ=ðÝš˝³½š=½−Þ=Š˝³ð−K
≥ Óˇ½¸³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=xflËÛÔ˜ÒÂ=ÌÈ˜Îz=E FK

PTI=QP

Úˇ=ˇÞ½˝ł¹ˇ¾ˇ=š˝ÞˇÐ=×−ÝĆ=³ð−Ć¹ˇ=¸=
×−ÝĆ=˙½−ÞˇK

„×ÐÝ˚þ½š=½−=³ğ³½ş=½Ć×−=×¹ğ½−½Ć×−¼=łÐˇ=½−=×¹ğ½ş½¼×−K
 „×ÐÝ˚þ½š=flÛÚÌÍflÚÂ=ýš=½−=×Ý¸ð½¹−=xflÛÚÌÍflÚÂLË„ÁÍ„ÎÌL=

Ù˜ÚÌ·ÔflÙÁflz=¸=×Ð˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=x¿½−Þ−z=E F=ðˇÐ=xÒð−Ć¹−z=
E F=łÐˇ=Þˇ=š×ÐÝ˚þš½š=₣šÐ¹−ð˝Þž½ˇ=½žÞ=ðˇ½˙ÝÝžÝž=¾ğ½šÐÞş½ž½ˇK

 „˙Þ=½−=ˇÞ½˝ł¹ˇ¾−=š˝ÞˇÐ=×−ÝĆ=˙½−Þ−=¸=×−ÝĆ=³ð−Ć¹−=ˇðşýž=ðˇÐ=ş½ˇÞ=
š˝ÞˇÐ=š×ÐÝšłý˚Þ−=½−=flÛÚÌÍflÚÂ=ˇ×ş=½−=×Ý¸ð½¹−=xflÛÚÌÍflÚÂL
Ë„ÁÍ„ÎÌL=Ù˜ÚÌ·ÔÙÁflz=E L L FI=¹¼¦ý˝³½š=½−=š×˝×šŠ−=
ˇ¼½şýˇ½ž²=¾ğ½šÐÞş½ž½ˇ²K

QP

US

Èš¼ð˙=ˇÞ½˝ł¹ˇ¾ˇK

Ú−=×¹ğ½ş½¼×−=ŠšÞ=½−×−¦š½š˝½ˇÐ=ýš=½žÞ=şĞž=×¹−²=½ˇ=×˙Þğ=³½−=
opmc=¸=ýš=½žÞ=şĞž=×¹−²=½ˇ=ð˙½ğ=³½−=ð¹Ć³½ˇÝÝ−K
 Ú−×−¦š½¸³½š=½−=×¹ğ½ş½¼×−=ýš=½žÞ=şĞž=×¹−²=½ˇ=×˙Þğ=³½−=opmc=¸=

ýš=½žÞ=şĞž=×¹−²=½ˇ=ð˙½ğ=³½−=ð¹Ć³½ˇÝÝ−K

QMI=QN

Úý¸ýˇ=½ž²=šÐðşÞˇ²=ˇ×−ðş×½š½ˇÐ=¸=
¼×˙¹₣šÐ=×−ÝĆ=ðšÞş²=₣ć¹−²K

Ú−=×¹ğ½ş½¼×−=ŠšÞ=½−×−¦š½¸¦žðš=³½ž=³ğ³½¸=¦˚³žK
 Ú−×−¦š½¸³½š=³ğ³½˙=½−=×¹ğ½ş½¼×−K

QMI=QN

‚šÞ=₣¹ž³Ðý−×−Ð¸¦žðš=ž=ðˇ½˙ÝÝžÝž=ðÝ˝ýˇðˇ=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸²=łÐˇ=½−=
ý˚łš¦−²=½−¼=×¹ğ½−½Ć×−¼=ðˇÐ=½−=ý˚łš¦−²=½−¼=₣ˇ¹½Ð−ĆK
 ÓÐ˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=x‰ÌÛÍz=E F=łÐˇ=Þˇ=š×Ð½Ć₣š½š=½žÞ=ðˇ½˙ÝÝžÝž=

ðÝ˝ýˇðˇ=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸²=łÐˇ=½−=×¹ğ½ş½¼×−=ðˇÐ=½−=₣ˇ¹½˝K

QQ

Ú−=ý˚łš¦−²=½−¼=½−×−¦š½žý˚Þ−¼=₣ˇ¹½Ð−Ć=³½−=Š˝³ð−=˚₣šÐ=
ˇÝÝˇ₣¦š˝=₣ğ¹˝²=Þˇ=ˇÝÝˇ₣¦š˝=ž=¹Ć¦ýÐ³ž=½−¼=ýšł˚¦−¼²=₣ˇ¹½Ð−Ć=
³½−=Š˝³ð−K
 ‡šŁˇÐğ¦š˝½š=ş½Ð=ˇÝÝ˙þˇ½š=½ž=¹Ć¦ýÐ³ž=ýšł˚¦−¼²=₣ˇ¹½Ð−Ć=³½−=Š˝³ð−=

ş½ˇÞ=ˇÝÝ˙þˇ½š=½−=ý˚łš¦−²=₣ˇ¹½Ð−Ć=×−¼=½−×−¦š½¸¦žðš=³½−=Š˝³ð−K

PT

„ý¾ˇÞ˝Ž−Þ½ˇÐ=¹ˇł˙Šš²=³½−=₣ˇ¹½˝=¸=ž=
šÐðşÞˇ=×ˇ¹−¼³Ð˙ŽšÐ=×ˇ¹ˇÝš˝ĞšÐ²=³š=
ŠÐ˙¾−¹ˇ=³žýš˝ˇK

Ú−=₣ˇ¹½˝=š˝ÞˇÐ=šð½ş²=½ğÞ=×¹−³ŠÐ−¹Ð³ý˚ÞğÞ=−¹˝ğÞ=ýšł˚¦−¼²=ðˇÐ=
Ł˙¹−¼²K
 ı¹ž³Ðý−×−Ðš˝½š=₣ˇ¹½˝=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸²=šÞ½ş²=½ğÞ=×¹−³ŠÐ−¹Ð³ý˚ÞğÞ=−¹˝ğÞK

PQ

Ú−=₣ˇ¹½˝=š˝ÞˇÐ=ð¼¹½ş=¸=¼ł¹şK
 ÍžÞ=₣¹ž³Ðý−×−Ðš˝½š=ð¼¹½ş=¸=ð¼ýýˇ½Ð³½ş=₣ˇ¹½˝K=flÞ½Ððˇ½ˇ³½¸³½š=ýš=

þž¹ş=₣ˇ¹½˝=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸²K=Òš=×š¹ÐşŠ−¼²=ş×−¼=ž=ýž₣ˇÞ¸=ŠšÞ=
₣¹ž³Ðý−×−Ðš˝½ˇÐ=łÐˇ=ýˇð¹Ć=₣¹−ÞÐðş=ŠÐ˙³½žýˇI=ˇ¾ˇÐ¹˚³½š=½−=₣ˇ¹½˝=
ˇ×ş=½−=Š˝³ð−=ðˇÐ=ˇ×−¦žðšĆ³½š=½−=³š=³ð−½šÐÞş=ý˚¹−²=ý˚³ˇ=³š=
³ˇðð−ĆÝˇ=łÐˇ=Þˇ=ˇ×−¾Ćłš½š=½žÞ=ˇ×−¹¹ş¾ž³ž=¼ł¹ˇ³˝ˇ²K

¥

AUTO
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„ý×Ý−ð¸=₣ˇ¹½Ð−ĆK

Óˇ¹−¼³Ð˙³½žðš=šý×Ý−ð¸=₣ˇ¹½Ð−ĆK
 ·Ðˇ=Þˇ=ˇ¾ˇÐ¹˚³š½š=½−=ý×Ý−ðˇ¹Ð³ý˚Þ−=₣ˇ¹½˝I=Šš˝½š==

"ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΠΛΟΚΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ"K
NMV

Ú−=₣ˇ¹½˝=š˝ÞˇÐ=šð½ş²=½ğÞ=×¹−³ŠÐ−¹Ð³ý˚ÞğÞ=−¹˝ğÞ=ýšł˚¦−¼²=ðˇÐ=
Ł˙¹−¼²K
 ı¹ž³Ðý−×−Ðš˝½š=₣ˇ¹½˝=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸²=šÞ½ş²=½ğÞ=×¹−³ŠÐ−¹Ð³ý˚ÞğÞ=

−¹˝ğÞK

PQ

Ú−=₣ˇ¹½˝=š˝ÞˇÐ=ð¼¹½ş=¸=¼ł¹şK
 ÍžÞ=₣¹ž³Ðý−×−Ðš˝½š=ð¼¹½ş=¸=ð¼ýýˇ½Ð³½ş=₣ˇ¹½˝K=flÞ½Ððˇ½ˇ³½¸³½š=ýš=

þž¹ş=₣ˇ¹½˝=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸²=³š=×š¹ÐşŠ−¼²=ş×−¼=ž=ýž₣ˇÞ¸=ŠšÞ=
₣¹ž³Ðý−×−Ðš˝½ˇÐ=łÐˇ=ýˇð¹Ć=₣¹−ÞÐðş=ŠÐ˙³½žýˇI=ˇ¾ˇÐ¹˚³½š=½−=₣ˇ¹½˝=
ˇ×ş=½−=Š˝³ð−=ðˇÐ=ˇ×−¦žðšĆ³½š=½−=³š=³ð−½šÐÞş=ý˚¹−²=ý˚³ˇ=³š=
³ˇðð−ĆÝˇ=łÐˇ=Þˇ=ˇ×−¾Ćłš½š=½žÞ=ˇ×−¹¹ş¾ž³ž=¼ł¹ˇ³˝ˇ²K

¥

Ú−=₣ˇ¹½˝=ŠšÞ=š˝ÞˇÐ=³ğ³½˙=½−×−¦š½žý˚Þ−K
 ‡šŁˇÐğ¦š˝½š=ş½Ð=˚₣šÐ=½−×−¦š½ž¦š˝=³ğ³½˙=½−=₣ˇ¹½˝K

PR

Ë−ýý˙½Ðˇ=₣ˇ¹½Ð−Ć=³½ž=ýž₣ˇÞ¸K
 fl¾ˇÐ¹˚³½š=şÝˇ=½ˇ=ð−ýý˙½Ðˇ=½−¼=ý×Ý−ðˇ¹Ð³ý˚Þ−¼=₣ˇ¹½Ð−ĆK

NMV

„˝ÞˇÐ=½−×−¦š½žý˚Þ−=×−ÝĆ=₣ˇ¹½˝=³½−=Š˝³ð−K
 „˙Þ=ž=³½−˝Łˇ=½−¼=₣ˇ¹½Ð−Ć=š˝ÞˇÐ=¼ĞžÝş½š¹ˇ=ˇ×ş=½žÞ=−¹Ðˇð¸=ł¹ˇýý¸=

³½−=Š˝³ð−I=ˇ¾ˇÐ¹˚³½š=Ý˝łˇ=¾ĆÝÝˇ=ðˇÐ=þˇÞˇ½−×−¦š½¸³½š=½−=˚½³Ð=
ć³½š=ž=³½−˝Łˇ=Þˇ=ýžÞ=þš×š¹Þ˙=½ž=ł¹ˇýý¸K

PR

ÌÐ=−Šžł−˝=½−¼=Š˝³ð−¼=Äóé~ëë=ŠšÞ=½ˇÐ¹Ð˙Ž−¼Þ=ýš=½−=ý˚łš¦−²=
₣ˇ¹½Ð−ĆK
 Ô¼¦ý˝³½š=½−¼²=−Šžł−Ć²=ć³½š=Þˇ=½ˇÐ¹Ð˙Ž−¼Þ=ýš=½−=×Ý˙½−²=₣ˇ¹½Ð−ĆK

PS

Â=š×˚ð½ˇ³ž=½−¼=Š˝³ð−¼=Äóé~ëë=ŠšÞ=˚₣šÐ=½¹ˇŁž₣½š˝=×¹−²=½ˇ=
˚þğK
 ⁄½ˇÞ=½−×−¦š½š˝½š=ýšł˙Ý−=ý˚łš¦−²=₣ˇ¹½Ð−ĆI=½¹ˇŁ¸þ½š=×¹−²=½ˇ=˚þğ=

½žÞ=š×˚ð½ˇ³ž=½−¼=Š˝³ð−¼K

PS

Ì=ðĆÝÐÞŠ¹−²=½¹−¾−Š−³˝ˇ²=½−¼=Š˝³ð−¼=Äóé~ëë=š˝ÞˇÐ=Ýš¹ğý˚Þ−²K
 Ëˇ¦ˇ¹˝³½š=½−Þ=ðĆÝÐÞŠ¹−=½¹−¾−Š−³˝ˇ²K

NOM

Ú−=ý˚łš¦−²=×¹ğ½−½Ć×−¼=ŠšÞ=
š×ÐÝ˚łš½ˇÐ=ˇ¼½şýˇ½ˇK=
E⁄½ˇÞ=˚₣šÐ=šłðˇ½ˇ³½ˇ¦š˝=½−=opmcKF

Ó¹ğ½ş½¼×−EˇF=ð¼¹½ğý˚Þ−EˇFK
 Ú−=ý˚łš¦−²=½−¼=×¹ğ½−½Ć×−¼=ŠšÞ=ý×−¹š˝=Þˇ=ˇÞÐ₣Þš¼¦š˝=³ğ³½˙=š˙Þ=

½−=×¹ğ½ş½¼×−=š˝ÞˇÐ=ð¼¹½ğý˚Þ−=¸=ŠÐ×Ýğý˚Þ−K=Á³Ðć³½š=½−=
×¹ğ½ş½¼×−K

¥

Â=ýž₣ˇÞ¸=š˝ÞˇÐ=šð½š¦žý˚Þž=³½−=žÝÐˇðş=¾ğ²K
 „łðˇ½ˇ³½¸³½š=½ž=ýž₣ˇÞ¸=³š=½−×−¦š³˝ˇ=×−¼=ŠšÞ=šð½˝¦š½ˇÐ=³š=˙ýš³−=

žÝÐˇðş=¾ğ²K
¥

Úˇ=̌ Þ½˝ł¹ˇ¾ˇ=š˝ÞˇÐ=ý−¼Þ½Ž−¼¹ğý˚Þˇ=̧ =
Ýš¹ğý˚ÞˇK

Ú−=ð¹Ć³½ˇÝÝ−=¸=½−=ð˙½ğ=ý˚¹−²=½−¼=ðˇ×ˇðÐ−Ć=×¹ğ½−½Ć×ğÞL
opmc=š˝ÞˇÐ=Ýš¹ğý˚Þ−K
 Ëˇ¦ˇ¹˝³½š=½−=½ˇð½Ðð˙K

NNV

Ú−=×¹ğ½ş½¼×−=š˝ÞˇÐ=ý−¼Þ½Ž−¼¹ğý˚Þ−=¸=ýš=³½˝łýˇ½ˇK
 ı¹ž³Ðý−×−Ð¸³½š=˚Þˇ=ðˇ¦ˇ¹ş=×¹ğ½ş½¼×−K

¥

Èš¼ð˚²=¸=ýˇĆ¹š²=ł¹ˇýý˚²=³½ˇ=
ˇÞ½˝ł¹ˇ¾ˇK

Ú−=ð¹Ć³½ˇÝÝ−=½−¼=³ˇ¹ğ½¸=łÐˇ=½−=opmc=š˝ÞˇÐ=Ýš¹ğý˚Þ−K
 Ëˇ¦ˇ¹˝³½š=½−=³½šÞşýˇð¹−=ð¹Ć³½ˇÝÝ−=½−¼=³ˇ¹ğ½¸K

NNV

‚šÞ=ý×−¹š˝=Þˇ=−¹Ð³½š˝=½−=ý˚łš¦−²=
₣ˇ¹½Ð−Ć=³š=˚Þˇ=Š˝³ð−=₣ˇ¹½Ð−ĆK

„ð½šÝš˝½ˇÐ=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸=¸=šð½Ć×ğ³žK
 Ì¹˝³½š=½−=ý˚łš¦−²=₣ˇ¹½Ð−Ć=ýš½˙=½žÞ=−Ý−ðÝ¸¹ğ³ž=½ž²=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸²=

¸=šð½Ć×ğ³ž²K
¥

Â=ýž₣ˇÞ¸=˚₣šÐ=³½ˇýˇ½¸³šÐ=×¹−³ğ¹ÐÞ˙=šþ∞=ˇÐ½˝ˇ²=ˇ×−¼³˝ˇ²=
₣ˇ¹½Ð−Ć=¸=šý×Ý−ð¸²K
 Ú−×−¦š½¸³½š=₣ˇ¹½˝=¸=ˇ×−ðˇ½ˇ³½¸³½š=½žÞ=šý×Ý−ð¸=ðˇÐ=ðˇ½ş×ÐÞ=

−¹˝³½š=½−=ý˚łš¦−²=₣ˇ¹½Ð−ĆK

PRI=NMV

„˝ÞˇÐ=³š=šþ˚ÝÐþž=ý˝ˇ=š¹łˇ³˝ˇ=×¹−³ğ¹ÐÞ¸²=ŠÐˇð−×¸²K
 Ì¹˝³½š=½−=ý˚łš¦−²=₣ˇ¹½Ð−Ć=ýš½˙=½−=½˚Ý−²=½ž²=š¹łˇ³˝ˇ²=

×¹−³ğ¹ÐÞ¸²=ŠÐˇð−×¸²K
RP

Ο αριθμός των αντιτύπων οθόνη αναβοσβήνει.
 „˝ÞˇÐ=ð¹ˇ½žý˚Þˇ=ŠšŠ−ý˚Þˇ=³½ž=ýÞ¸ýžK=„ð½¼×ć³½š=½ˇ=ŠšŠ−ý˚Þˇ=

×−¼=×š¹Ð˚₣−Þ½ˇÐ=³½ž=ýÞ¸ýž=¸=ŠÐˇł¹˙Ğ½š=½ˇ=ˇ×ş=½ž=ýÞ¸ýžK
RSI=RU

Ó¹şŁÝžýˇ flÐ½˝ˇ=ðˇÐ=ÝĆ³ž ÒšÝ˝Šˇ
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Â=š¹łˇ³˝ˇ=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸²=³½ˇýˇ½˙=×¹ÐÞ=
Þˇ=½šÝšÐć³šÐK

Ì=ðšÞ½¹Ððş²=Š˝³ð−²=šþşŠ−¼=š˝ÞˇÐ=×Ý¸¹ž²K
 Íšł˙Ýš²=š¹łˇ³˝š²=×ˇ¹ˇłğł¸²=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞ=ŠÐˇðş×½−Þ½ˇÐ=

×¹−³ğ¹ÐÞ˙=ð˙¦š=ORM=ˇÞ½˝ł¹ˇ¾ˇK=fl¾ˇÐ¹˚³½š=½ˇ=ˇÞ½˝ł¹ˇ¾ˇ=ˇ×ş=½−Þ=
ðšÞ½¹Ððş=Š˝³ð−=šþşŠ−¼=ðˇÐ=×Ð˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=x„ÎflÔÏÂz=E F=łÐˇ=Þˇ=
³¼Þš₣˝³š½š=½žÞ=šð½Ć×ğ³žK

QQ

Â=˚ÞŠšÐþž=?cri?=šý¾ˇÞ˝Žš½ˇÐ=³½žÞ=−¦şÞžK
 Â=ýÞ¸ýž=ł˚ýÐ³š=ðˇ½˙=½ž=ŠÐ˙¹ðšÐˇ=½ž²=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸²=ýš=³šÝÐŠ−×−˝ž³žL=

−ýˇŠ−×−˝ž³ž=¸=½ž²=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸²=O=Ò„=N=L=Q=Ò„=NK=flÞ½Ðł¹˙Ğ½š=ýşÞ−=½ˇ=
×¹ğ½ş½¼×ˇ=×−¼=˚₣−¼Þ=³ˇ¹ğ¦š˝=ý˚₣¹Ð=ˇ¼½¸=½ž=³½Ðłý¸I=¸=ˇð¼¹ć³½š=
½žÞ=š¹łˇ³˝ˇ=ðˇÐ=ŠÐˇł¹˙Ğ½š=½ˇ=ŠšŠ−ý˚Þˇ=ˇ×ş=½ž=ýÞ¸ýžK

RSI=RU

Ì=Š˝³ð−²=ŠšÞ=˚₣šÐ=₣ˇ¹½˝K
 Ú−×−¦š½¸³½š=₣ˇ¹½˝K

PR

Η ενδεικτική λυχνία „ÏÌÁËÌÎÌÍÂÒÂ=

„Î„Ô·„ÁflÒ ( ) είναι αναμμένη ή 
αναβοσβήνει.

⁄Ýš²=−Ð=˙ÝÝš²=šÞŠš˝þšÐ²=ˇÞ˙Ł−¼ÞK
 „˙Þ=ˇÞ˙Ł−¼Þ=−Ð=˙ÝÝš²=šÞŠš˝þšÐ²I=ž=ýž₣ˇÞ¸=š˝ÞˇÐ=³š=ðˇ½˙³½ˇ³ž=

?ÈšÐ½−¼¹ł˝ˇ=ˇ¼½şýˇ½ž²=š×ÐÝ−ł¸²=₣ˇ¹½Ð−Ć?K=ÓÐ˚³½š=−×−Ð−Š¸×−½š=
×Ý¸ð½¹−=½−¼=×˝Þˇðˇ=₣šÐ¹Ð³ý−Ć=łÐˇ=Þˇ=š×ˇÞˇ¾˚¹š½š=½žÞ=ðˇÞ−ÞÐð¸=
ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇK

PP

Η ενδεικτική λυχνία „ÏÌÁËÌÎÌÍÂÒÂ=„Î„Ô·„ÁflÒ ( ) είναι μόνο 
αναβοσβήνει.
 „˙Þ=š˝ÞˇÐ=ˇÞˇýý˚Þš²=ýşÞ−=−Ð=šÞŠš˝þšÐ²=„ÏÌÁËÌÎÌÍÂÒÂ=

„Î„Ô·„ÁflÒ=E F=ðˇÐ=lk=ifkbI=ž=ýž₣ˇÞ¸=š˝ÞˇÐ=³š=ðˇ½˙³½ˇ³ž=
ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ²=ˇ¼½şýˇ½−¼=½š¹ýˇ½Ð³ý−ĆK=ÓÐ˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=
x„ÏÌÁËÌÎÌÍÂÒÂ=„Î„Ô·„ÁflÒz=E F=łÐˇ=Þˇ=š×ˇÞˇ¾˚¹š½š=½žÞ=
ðˇÞ−ÞÐð¸=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇK

PP

flÞ˙ŁšÐ=¸=ˇÞˇŁ−³Ł¸ÞšÐ=ð˙×−Ðˇ=˚ÞŠšÐþž=
~ä~êã=
E I I I , )K

‚š˝½š=½−=="ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΟΘΟΝΗΣ"=łÐˇ=Þˇ=
šÝ˚łþš½š=½žÞ=³žýˇ³˝ˇ=½ž²=˚ÞŠšÐþž²=~ä~êã=ðˇÐ=½−¼=ýžÞĆýˇ½−²=
³¾˙Ýýˇ½−²=³½žÞ=−¦şÞž=ðˇÐ=šð½šÝ˚³½š=½žÞ=ðˇ½˙ÝÝžÝž=
ŠÐˇŠÐðˇ³˝ˇK

NMU

Úˇ=¾ğ½Ð³½Ðð˙=³ćýˇ½ˇ=ˇÞˇŁ−³Ł¸Þ−¼ÞK

Â=˝ŠÐˇ=×¹˝Žˇ=½¹−¾−Š−³˝ˇ²=¹šĆýˇ½−²=₣¹ž³Ðý−×−Ðš˝½ˇÐ=łÐˇ=½ž=
ýž₣ˇÞ¸=ðˇÐ=½žÞ=×žł¸=¾ğ½Ð³ý−ĆK
 Ò¼ÞŠ˚³½š=½ž=ýž₣ˇÞ¸=³š=ý˝ˇ=×¹˝Žˇ=×−¼=ŠšÞ=₣¹ž³Ðý−×−Ðš˝½ˇÐ=łÐˇ=

˙ÝÝš²=žÝšð½¹Ðð˚²=³¼³ðš¼˚²K

¥

Ó¹şŁÝžýˇ flÐ½˝ˇ=ðˇÐ=ÝĆ³ž ÒšÝ˝Šˇ
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΑΡΩΣΗΣ
„ð½ş²=ˇ×ş=ˇ¼½¸=½žÞ=šÞş½ž½ˇI=š˝ÞˇÐ=Š¼Þˇ½¸=ž=šĆ¹š³ž=×Ýž¹−¾−¹ÐćÞ=ˇÞ½Ðýš½ć×Ð³ž²=×¹−ŁÝžý˙½ğÞ=³½ˇ=
ˇ¹₣š˝ˇ=ob^ajb=łÐˇ=ðˇ¦˚Þˇ=ˇ×ş=½ˇ=×¹−ł¹˙ýýˇ½ˇ=Ý−łÐ³ýÐð−ĆK=·Ðˇ=Þˇ=Šš˝½š=˚Þˇ=ˇ¹₣š˝−=ob^ajbI=ˇÞˇ½¹˚þ½š=
³½žÞ=šÞş½ž½ˇ=="ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ" (σελ.10)K

Ó¹şŁÝžýˇ flÐ½˝ˇ=ðˇÐ=ÝĆ³ž ÒšÝ˝Šˇ

Â=ýž₣ˇÞ¸=ŠšÞ=šð½¼×ćÞšÐK=
(Ένδειξη κοινοποίηση δεδομένων 
δεν αναβοσβήνει.)

Â=ýž₣ˇÞ¸=˚₣šÐ=¹¼¦ýÐ³½š˝=³½ž=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=çÑÑJäáåÉ=Ešð½ş²=³ĆÞŠš³ž²FK
 ÓÐ˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=xlk=ifkbz=E F=łÐˇ=Þˇ=ˇÞ˙ĞšÐ=ž=˚ÞŠšÐþž=lk=

ifkbK
SO

Â=ýž₣ˇÞ¸=ŠšÞ=š˝ÞˇÐ=³¼ÞŠšŠšý˚Þž=³ğ³½˙=ýš=½−Þ=ÂÝK=Û×−Ý−łÐ³½¸=³ˇ²K
 „Ý˚łþ½š=ðˇÐ=½Ð²=ŠĆ−=˙ð¹š²=½−¼=ðˇÝğŠ˝−¼=šð½¼×ğ½¸=ðˇÐ=ŁšŁˇÐğ¦š˝½š=ş½Ð=

¼×˙¹₣šÐ=³½˚¹šž=³ĆÞŠš³žK=‚−ðÐý˙³½š=˚Þˇ=ðˇÝćŠÐ−=×−¼=š˝ÞˇÐ=³˝ł−¼¹ˇ=³ğ³½şK=
NM

„ð½šÝš˝½ˇÐ=š¹łˇ³˝ˇ=×ˇ¹ˇłğł¸²=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞK
 Óš¹Ðý˚Þš½š=ý˚₣¹Ð=Þˇ=−Ý−ðÝž¹ğ¦š˝=ž=š¹łˇ³˝ˇ²=×ˇ¹ˇłğł¸²=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞK

¥

‚šÞ=˚₣šÐ=š×ÐÝšłš˝=³ğ³½˙=ž=ýž₣ˇÞ¸=³ˇ²=³½žÞ=½¹˚₣−¼³ˇ=
š¾ˇ¹ý−ł¸=łÐˇ=½žÞ=š¹łˇ³˝ˇ=šð½Ć×ğ³ž²K
 ⁄½ˇÞ=š×ÐÝ˚łš½š=?„ð½Ć×ğ³ž?=ˇ×ş=½−=ýšÞ−Ć=?fl¹₣š˝−?=½ğÞ=

š¾ˇ¹ý−łćÞI=ŁšŁˇÐğ¦š˝½š=ş½Ð=˚₣š½š=š×ÐÝ˚þšÐ=½−Þ=šð½¼×ğ½¸=?uuJ
ññññ?=Eş×−¼=ññññ=š˝ÞˇÐ=½−=şÞ−ýˇ=½−¼=ý−Þ½˚Ý−¼=½ž²=ýž₣ˇÞ¸²F=×−¼=
šý¾ˇÞ˝Žš½ˇÐ=³½−=×Ýˇ˝³Ð−=ŠÐˇÝşł−¼=?„ð½Ć×ğ³ž?K

¥

Ì=−Šžłş²=šð½¼×ğ½¸=ŠšÞ=˚₣šÐ=šłðˇ½ˇ³½ˇ¦š˝=³ğ³½˙K
N Κάντε κλικ στο κουμπί "Έναρξη" ( ) και επιλέξτε διαδοχικά 

"Σύστημα Windows", "Πίνακας ελέγχου" και "Προβολή συσκευών και 
εκτυπωτών".
Στα Windows Server 2012, επιλέξτε διαδοχικά "Πίνακας ελέγχου" → 
"Υλικό" → "Συσκευές και εκτυπωτές" → "Εκτυπωτές".
Στα Windows 8.1, κάντε κλικ στο εικονίδιο ( ) στην οθόνη έναρξης 
και μετά επιλέξτε "Πίνακας ελέγχου" → "Υλικό και ήχος" → "Προβολή 
συσκευών και εκτυπωτών".

O „˙Þ=½−=šÐð−Þ˝ŠÐ−=½−¼=×¹−ł¹˙ýýˇ½−²=−Š¸łž³ž²=šð½¼×ğ½¸=?uuJ
ññññ?=šý¾ˇÞ˝Žš½ˇÐ=ˇÝÝ˙=ŠšÞ=ý×−¹š˝½š=ˇðşýž=Þˇ=šð½¼×ć³š½šI=
šÞŠš₣−ý˚Þğ²=½−=×¹şł¹ˇýýˇ=−Š¸łž³ž²=šð½¼×ğ½¸=ŠšÞ=˚₣šÐ=
šłðˇ½ˇ³½ˇ¦š˝=³ğ³½˙K=Ò½žÞ=×š¹˝×½ğ³ž=ˇ¼½¸I=ŠÐˇł¹˙Ğ½š=½−=
Ý−łÐ³ýÐðş=ðˇÐ=š×ˇÞšłðˇ½ˇ³½¸³½š=½−K

¥

Â=ýž₣ˇÞ¸=ŠšÞ=šð½¼×ćÞšÐK=
(Η ένδειξη ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ, η ένδειξη 
σφάλματος, η ένδειξη ΜΕΓΕΘΟΣ 
ΧΑΡΤΙΟΥ και η ένδειξη "Απαιτείται χαρτί" 
αναβόσβηναν.)

ÌÐ=¹¼¦ý˝³šÐ²=ýšł˚¦−¼²=₣ˇ¹½Ð−Ć=½−¼=Š˝³ð−¼=ŠšÞ=š˝ÞˇÐ=˝ŠÐš²=³½žÞ=
ýž₣ˇÞ¸=ðˇÐ=³½−Þ=−Šžłş=šð½Ć×ğ³ž²K
 ‡šŁˇÐğ¦š˝½š=ş½Ð=½−=˝ŠÐ−=ý˚łš¦−²=₣ˇ¹½Ð−Ć=½−¼=Š˝³ð−¼=˚₣šÐ=−¹Ð³½š˝=³½ž=

³¼³ðš¼¸=ðˇÐ=³½−=×¹şł¹ˇýýˇ=−Š¸łž³ž²=½−¼=šð½¼×ğ½¸K=flÞˇ½¹˚þ½š=³½žÞ=
šÞş½ž½ˇ=="ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΣΕ ΕΝΑ 
ΔΙΣΚΟ"I=łÐˇ=Þˇ=ˇÝÝ˙þš½š=½ž=¹Ć¦ýÐ³ž=ýšł˚¦−¼²=₣ˇ¹½Ð−Ć=½−¼=Š˝³ð−¼=³½ž=
³¼³ðš¼¸=¸=ˇÞˇ½¹˚þ½š=³½žÞ=šÞş½ž½ˇ=="ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ"I=łÐˇ=Þˇ=½žÞ=ˇÝÝ˙þš½š=³½−=×¹şł¹ˇýýˇ=−Š¸łž³ž²=šð½¼×ğ½¸K

OPI=PT

Â=ýž₣ˇÞ¸=ŠšÞ=šð½¼×ćÞšÐK=
(Ένδειξη κοινοποίηση δεδομένων 
αναβοσβήνει.)

‚šÞ=˚₣šÐ=½−×−¦š½ž¦š˝=½−=−¹Ð³ý˚Þ−=ý˚łš¦−²=₣ˇ¹½Ð−ĆK
 Ú−×−¦š½¸³½š=½−=−¹Ð³ý˚Þ−=ý˚łš¦−²=₣ˇ¹½Ð−Ć=³½−=Š˝³ð−=₣ˇ¹½Ð−ĆK

PR

Η ένδειξη ΒΙΒΛΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ στην οθόνη αναβοσβήνει.
 Όταν "Χρήση στενή μέγεθος χαρτιού (ρύθμιση συστήματος)" είναι 

απενεργοποιημένη, η ένδειξη ΒΙΒΛΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ στην οθόνη θα 
αναβοσβήνει. Μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο [ΔΙΣΚΟΣ] για να 
επιλέξετε ένα δίσκο με το χέρι, ή να τοποθετήσετε χαρτί στο δίσκο bypass 
και πατήστε το [ONLINE] πλήκτρο ( ) για να ξεκινήσει η εκτύπωση.

 ⁄½ˇÞ=š˝ÞˇÐ=šÞš¹ł−×−Ðžý˚Þž=ž=?ı¹¸³ž=×Ýž³Ð˚³½š¹−¼=ýšł˚¦−¼²=
₣ˇ¹½Ð−Ć?=ž=šð½Ć×ğ³ž=¦ˇ=ł˝ÞšÐ=₣¹ž³Ðý−×−ÐćÞ½ˇ²=˚Þˇ=ý˚łš¦−²=₣ˇ¹½Ð−Ć=
×−¼=š˝ÞˇÐ=×ˇ¹ˇ×Ý¸³Ð−=ýš=½−=ý˚łš¦−²=½ž²=šÐðşÞˇ²=×−¼=¦ˇ=šð½¼×ğ¦š˝K

PTI=QP

¥
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÷₣šÐ=ł˝ÞšÐ=šð½Ć×ğ³ž=ýÐˇ²=³šÝ˝Šˇ²=
šÐŠ−×−˝ž³ž²=EkmJMMNFI=ˇÝÝ˙=ŠšÞ=˚₣šÐ=
ł˝ÞšÐ=šþ=−Ý−ðÝ¸¹−¼=šð½Ć×ğ³ž=½ğÞ=
ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=šð½Ć×ğ³ž²K

ÍÐˇ=š¹łˇ³˝ˇ=šð½Ć×ğ³ž²=×−¼=×š¹Ð˚₣šÐ=×š¹Ð³³ş½š¹ˇ=ŠšŠ−ý˚Þˇ=
ˇ×ş=ş³ˇ=ý×−¹−ĆÞ=Þˇ=³¼łð¹ˇ½ž¦−ĆÞ=³½ž=ýÞ¸ýž=šð½Ć×ğ³ž²=
ˇ×−³½˚ÝÝš½ˇÐ=³½ž=³¼³ðš¼¸K
 fl×šÞš¹ł−×−Ð¸³½š=½ž=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=olmj=³½žÞ=ðˇ¹½˚Ýˇ=?‚Ðˇýş¹¾ğ³ž?=

³½žÞ=−¦şÞž=¹¼¦ý˝³šğÞ=½−¼=×¹−ł¹˙ýýˇ½−²=−Š¸łž³ž²=šð½¼×ğ½¸K=„˙Þ=
₣¹šÐ˙Žš½ˇÐ=Þˇ=₣¹ž³Ðý−×−Ð¸³š½š=½ž=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=olmjI=ŠÐˇÐ¹˚³½š=½Ð²=
³šÝ˝Šš²=½ğÞ=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=šð½Ć×ğ³ž²=³š=ŠĆ−=¸==×š¹Ð³³ş½š¹š²=š¹łˇ³˝š²K

 Â=ýÞ¸ýž=×−¼=šð₣ğ¹š˝½ˇÐ=³½ž=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=šð½¼×ğ½¸=ý×−¹š˝=Þˇ=ˇÝÝ˙þšÐ=³½ž=
¹Ć¦ýÐ³ž=³¼³½¸ýˇ½−²=?‚š³ýš¼ý˚Þž=ýÞ¸ýž=łÐˇ=½ž=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=šð½¼×ğ½¸?K

UV

Â=šð½Ć×ğ³ž=š˝ÞˇÐ=ˇ¹ł¸K
Úˇ¼½ş₣¹−Þž=₣¹¸³ž=ŠĆ−=¸=×š¹Ð³³ş½š¹ğÞ=š¾ˇ¹ý−łćÞ=³½−Þ=¼×−Ý−łÐ³½¸K
 ÏšðÐÞ¸³½š=½žÞ=šð½Ć×ğ³ž=š¾∞=ş³−Þ=ðÝš˝³š½š=şÝš²=½Ð²=š¾ˇ¹ý−ł˚²=

×−¼=ŠšÞ=₣¹ž³Ðý−×−Ðš˝½šK
¥

Â=šÐðşÞˇ=×−¼=šð½¼×ćÞš½ˇÐ=š˝ÞˇÐ=̇ ½−Þž=
ðˇÐ=ˇðˇÞşÞÐ³½žK

Ú−=₣ˇ¹½˝=š˝ÞˇÐ=½−×−¦š½žý˚Þ−=˚½³Ð=ć³½š=ž=šð½Ć×ğ³ž=Þˇ=ł˝Þš½ˇÐ=
³½žÞ=ˇÞ½˝¦š½ž=şĞž=½−¼K
 Íš¹Ðð−˝=½Ć×−Ð=₣ˇ¹½ÐćÞ=˚₣−¼Þ=šý×¹ş²=ðˇÐ=×˝³ğ=şĞžK=„˙Þ=½−=₣ˇ¹½˝=

š˝ÞˇÐ=½−×−¦š½žý˚Þ−=˚½³Ð=ć³½š=ž=šð½Ć×ğ³ž=Þˇ=ł˝Þš½ˇÐ=³½žÞ=×˝³ğ=
şĞžI=−=ł¹ˇ¾˝½ž²=ŠšÞ=¦ˇ=š×Ðð−Ýž¦š˝=ðˇÝ˙=³½−=₣ˇ¹½˝=ðˇÐ=ž=×−Ðş½ž½ˇ=
½ž²=šÐðşÞˇ²=ŠšÞ=¦ˇ=š˝ÞˇÐ=ðˇÝ¸K

PR

Â=šÐðşÞˇ=×−¼=šð½¼×ćÞš½ˇÐ=š˝ÞˇÐ=
Ýš¹ğý˚ÞžK

ı¹ž³Ðý−×−Ðš˝½š=₣ˇ¹½˝=×−¼=š˝ÞˇÐ=šð½ş²=½−¼=−¹Ð³ý˚Þ−¼=ýšł˚¦−¼²=
ðˇÐ=Ł˙¹−¼²K
 ı¹ž³Ðý−×−Ð¸³½š=₣ˇ¹½˝=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸²=šð½ş²=½ğÞ=×¹−ðˇ¦−¹Ð³ý˚ÞğÞ=

₣ˇ¹ˇð½ž¹Ð³½ÐðćÞK

PQ

Ú−=₣ˇ¹½˝=š˝ÞˇÐ=ð¼¹½ş=¸=¼ł¹şK
 ÍžÞ=₣¹ž³Ðý−×−Ðš˝½š=ð¼¹½ş=¸=ð¼ýýˇ½Ð³½ş=₣ˇ¹½˝K=flÞ½Ððˇ½ˇ³½¸³½š=ýš=

þž¹ş=₣ˇ¹½˝=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸²K=Òš=×š¹ÐşŠ−¼²=ş×−¼=ž=ýž₣ˇÞ¸=ŠšÞ=
₣¹ž³Ðý−×−Ðš˝½ˇÐ=łÐˇ=ýˇð¹Ć=₣¹−ÞÐðş=ŠÐ˙³½žýˇI=ˇ¾ˇÐ¹˚³½š=½−=₣ˇ¹½˝=
ˇ×ş=½−=Š˝³ð−=ðˇÐ=ˇ×−¦žðšĆ³½š=½−=³š=³ð−½šÐÞş=ý˚¹−²=ý˚³ˇ=³š=
³ˇðð−ĆÝˇ=łÐˇ=Þˇ=ˇ×−¾Ćłš½š=½žÞ=ˇ×−¹¹ş¾ž³ž=¼ł¹ˇ³˝ˇ²K

¥

‚šÞ=˚₣š½š=−¹˝³šÐ=ˇ¹ðš½ş=×š¹Ð¦ć¹Ð−=³½Ð²=¹¼¦ý˝³šÐ²=₣ˇ¹½Ð−Ć=½ž²=
š¾ˇ¹ý−ł¸²=³ˇ²K
 Â=ˇ¹₣¸=ðˇÐ=½−=½˚Ý−²=½−¼=₣ˇ¹½Ð−Ć=ý×−¹š˝=Þˇ=Łłˇ˝Þ−¼Þ=Ýš¹ğý˚Þˇ=ˇÞ=½ˇ=

×š¹Ð¦ć¹Ðˇ=š˝ÞˇÐ=−¹Ð³ý˚Þˇ=šð½ş²=½ž²=×š¹Ð−₣¸²=×−Ð−½Ðð¸²=šð½Ć×ğ³ž²K
 Ì¹˝³½š=½ˇ=×š¹Ð¦ć¹Ðˇ=³½žÞ=š¾ˇ¹ý−ł¸=šÞ½ş²=½ž²=×š¹Ð−₣¸²=×−Ð−½Ðð¸²=

šð½Ć×ğ³ž²K

¥

Â=šÐðşÞˇ=×−¼=šð½¼×ćÞš½ˇÐ=š˝ÞˇÐ=Ý−þ¸=
¸=šð½š˝Þš½ˇÐ=˚þğ=ˇ×ş=½−=₣ˇ¹½˝K

Ú−=ý˚łš¦−²=₣ˇ¹½Ð−Ć=ŠšÞ=š˝ÞˇÐ=½−×−¦š½žý˚Þ−=³½−=Š˝³ð−=ýš=½−Þ=
˝ŠÐ−=½¹ş×−=×−¼=š˝ÞˇÐ=−¹Ð³ý˚Þ−=³½−Þ=−Šžłş=šð½¼×ğ½¸K
 „Ý˚łþ½š=š˙Þ=−Ð=š×ÐÝ−ł˚²=?Í˚łš¦−²=₣ˇ¹½Ð−Ć?=½ˇÐ¹Ð˙Ž−¼Þ=ýš=½−=₣ˇ¹½˝=

×−¼=š˝ÞˇÐ=½−×−¦š½žý˚Þ−=³½−=Š˝³ð−K
 flÞ=š˝ÞˇÐ=šÞš¹ł−×−Ðžý˚Þž=ž=¹Ć¦ýÐ³ž=?flÞ˙Ý−ł−=ýšł˚¦K=ıˇ¹½Ð−Ć?I=

ŁšŁˇÐğ¦š˝½š=ş½Ð=½−=ý˚łš¦−²=₣ˇ¹½Ð−Ć=×−¼=˚₣šÐ=š×ÐÝšłš˝=ˇ×ş=½žÞ=
ˇÞˇ×½¼³³şýšÞž=Ý˝³½ˇ=š˝ÞˇÐ=½−=˝ŠÐ−=ýš=½−=ý˚łš¦−²=½−¼=₣ˇ¹½Ð−Ć=×−¼=
˚₣šÐ=½−×−¦š½ž¦š˝K

¥

Ì=×¹−³ˇÞˇ½−ÝÐ³ýş²=½ž²=¹Ć¦ýÐ³ž²=šłł¹˙¾−¼=ŠšÞ=š˝ÞˇÐ=³ğ³½ş²K
 Ë˙Þ½š=ðÝÐð=³½žÞ=ðˇ¹½˚Ýˇ=?ËĆ¹Ðš²=š×ÐÝ−ł˚²?=³½žÞ=−¦şÞž=¹Ć¦ýÐ³ž²=

½−¼=×¹−ł¹˙ýýˇ½−²=−Š¸łž³ž²=šð½¼×ğ½¸=ðˇÐ=š×ÐŁšŁˇÐć³½š=ş½Ð=ž=
š×ÐÝ−ł¸=?Ó¹−³ˇÞˇ½−ÝÐ³ýş²=šð½Ć×ğ³ž²?=˚₣šÐ=¹¼¦ýÐ³½š˝=³Ćý¾ğÞˇ=
ýš=½Ð²=ˇ×ˇÐ½¸³šÐ²=³ˇ²K

¥

Ú−=₣ˇ¹½˝=ŠšÞ=š˝ÞˇÐ=½−×−¦š½žý˚Þ−=³ğ³½˙K
 ‡šŁˇÐğ¦š˝½š=ş½Ð=½−=₣ˇ¹½˝=š˝ÞˇÐ=½−×−¦š½žý˚Þ−=³ğ³½˙K

PR

‚šÞ=˚₣š½š=×¹−³ŠÐ−¹˝³šÐ=³ğ³½˙=½ˇ=×š¹Ð¦ć¹Ðˇ=łÐˇ=½žÞ=š¾ˇ¹ý−ł¸=
×−¼=₣¹ž³Ðý−×−Ðš˝½šK
 „Ý˚łþ½š=½ˇ=×š¹Ð¦ć¹Ðˇ=½ž²=ŠÐ˙½ˇþž²=½−¼=šłł¹˙¾−¼=ðˇÐ=½Ð²=¹¼¦ý˝³šÐ²=

½−¼=ýšł˚¦−¼²=₣ˇ¹½Ð−Ć=łÐˇ=½žÞ=š¾ˇ¹ý−ł¸=×−¼=₣¹ž³Ðý−×−Ðš˝½šK=
„×˝³ž²=šÝ˚łþ½š=š˙Þ=−Ð=¹¼¦ý˝³šÐ²=šð½Ć×ğ³ž²=˚₣−¼Þ=−¹Ð³½š˝=³ğ³½˙=
ć³½š=Þˇ=½ˇÐ¹Ð˙Ž−¼Þ=ýš=½−=ý˚łš¦−²=₣ˇ¹½Ð−ĆK

¥

Â=šð½¼×ğý˚Þž=šÐðşÞˇ=š˝ÞˇÐ=×Ð−=
³ð−½šÐÞ¸=¸=×Ð−=¾ğ½šÐÞ¸=ˇ×ş=½−=
ˇÞˇýšÞşýšÞ−K

Â=¹Ć¦ýÐ³ž=łÐˇ=½žÞ=×¼ðÞş½ž½ˇ=½ž²=šð½Ć×ğ³ž²=ŠšÞ=š˝ÞˇÐ=
ðˇ½˙ÝÝžÝžK
 Í×−¹š˝½š=Þˇ=¹¼¦ý˝³š½š=½žÞ=×¼ðÞş½ž½ˇ=½ž²=šð½Ć×ğ³ž²=³½−=×¹şł¹ˇýýˇ=

−Š¸łž³ž²=½−¼=šð½¼×ğ½¸K=Ë˙Þ½š=ðÝÐð=³½žÞ=ðˇ¹½˚Ýˇ=?·Ðˇ=×¹−₣ğ¹žý˚Þ−¼²?=
³½žÞ=−¦şÞž=¹Ć¦ýÐ³ž²=½−¼=×¹−ł¹˙ýýˇ½−²=−Š¸łž³ž²=šð½¼×ğ½¸=ðˇÐ=ð˙Þ½š=
ðÝÐð=³½−=ð−¼ý×˝=?Ò¼ýŁˇ½ş½ž½ˇ?K=·Ðˇ=½−=?„×˝×šŠ−=Ó¼ðÞş½ž½ˇ²=„ð½Ć×ğ³ž²W?=
š×ÐÝ˚þ½š=ýÐˇ=½Ðý¸=N=E¾ğ½šÐÞ¸F=˚ğ²=R=E³ð−½šÐÞ¸FK=

¥

flÞ˙ŁšÐ=¸=ˇÞˇŁ−³Ł¸ÞšÐ=ð˙×−Ðˇ=˚ÞŠšÐþž=
~ä~êã=
E I I I , )K

‚š˝½š=½−=="ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΟΘΟΝΗΣ"=łÐˇ=Þˇ=
šÝ˚łþš½š=½ž=³žýˇ³˝ˇ=½ž²=˚ÞŠšÐþž²=~ä~êã=ðˇÐ=½−¼=ýžÞĆýˇ½−²=
³¾˙Ýýˇ½−²=³½žÞ=−¦şÞž=ðˇÐ=šð½šÝ˚³½š=½žÞ=ðˇ½˙ÝÝžÝž=ŠÐˇŠÐðˇ³˝ˇK

NMU

Ó¹şŁÝžýˇ flÐ½˝ˇ=ðˇÐ=ÝĆ³ž ÒšÝ˝Šˇ
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Ëˇð¸=×−Ðş½ž½ˇ=³˙¹ğ³ž²K

Ú−=ð¹Ć³½ˇÝÝ−=¸=½−=ð˙½ğ=ý˚¹−²=½−¼=ðˇ×ˇðÐ−Ć=×¹ğ½−½Ć×ğÞL
opmc=š˝ÞˇÐ=Ýš¹ğý˚Þ−K
 Ëˇ¦ˇ¹˝³½š=½−=½ˇð½Ðð˙K

NNV

Ú−=×¹ğ½ş½¼×−=š˝ÞˇÐ=ý−¼Þ½Ž−¼¹ğý˚Þ−=¸=ýš=³½˝łýˇ½ˇK
 ı¹ž³Ðý−×−Ð¸³½š=˚Þˇ=ðˇ¦ˇ¹ş=×¹ğ½ş½¼×−K

¥

‚šÞ=˚₣š½š=−¹˝³šÐ=½žÞ=ðˇ½˙ÝÝžÝž=ˇÞ˙Ý¼³žK
 ‡šŁˇÐğ¦š˝½š=ş½Ð=ž=¹Ć¦ýÐ³ž=ˇÞ˙Ý¼³ž²=³½−Þ=−Šžłş=³ˇ¹ğ½¸=š˝ÞˇÐ=

ðˇ½˙ÝÝžÝž=łÐˇ=½−=×¹ğ½ş½¼×−K
¥

Ó¹ˇłýˇ½−×−Ðš˝½š=³˙¹ğ³ž=ýÐˇ²=ýšł˙Ýž²=×š¹Ð−₣¸²=EłÐˇ=
×ˇ¹˙ŠšÐłýˇ=ýšł˚¦−¼²=ýÐˇ²=−ÝşðÝž¹ž²=^PF=³š=¼ĞžÝ¸=ˇÞ˙Ý¼³žK
 „˙Þ=š×Ð₣šÐ¹¸³š½š=Þˇ=³ˇ¹ć³š½š=ýÐˇ=ýšł˙Ýž=×š¹Ð−₣¸=³š=¼ĞžÝ¸=

ˇÞ˙Ý¼³ž=ðˇÐ=ž=ýÞ¸ýž=½ž²=³¼³ðš¼¸²=ŠšÞ=š×ˇ¹ðš˝=łÐˇ=Þˇ=
³¼łð¹ˇ½¸³šÐ=½ˇ=³ˇ¹ğý˚Þˇ=ŠšŠ−ý˚ÞˇI=ž=³˙¹ğ³ž=¦ˇ=ł˝ÞšÐ=³š=
ýÐð¹ş½š¹ž=ˇÞ˙Ý¼³ž=ðˇÐ=½−=×¹şł¹ˇýýˇ=−Š¸łž³ž²=½ž²=³˙¹ğ³ž²=¦ˇ=
ŁšÝ½Ðć³šÐ=½ˇ=ŠšŠ−ý˚Þˇ=łÐˇ=Þˇ=ˇÞˇ×Ýž¹ć³šÐ=½ž=ýÐð¹ş½š¹ž=ˇÞ˙Ý¼³žK=
˜³½ş³−I=ž=×−Ðş½ž½ˇ=½ž²=ŁšÝ½Ðğý˚Þž²=šÐðşÞˇ²=ŠšÞ=¦ˇ=š˝ÞˇÐ=½ş³−=
¼ĞžÝ¸=ş³−=¦ˇ=¸½ˇÞ=ˇÞ=ž=³˙¹ğ³ž=łÐÞş½ˇÞ=³š=¼ĞžÝş½š¹ž=ˇÞ˙Ý¼³žK=
ı¹¸³ž=¹Ć¦ýÐ³ž²=łÐˇ=ýÐð¹ş½š¹ž=ˇÞ˙Ý¼³ž=¸=³˙¹ğ³ž=ýÐð¹ş½š¹ž²=
×š¹Ð−₣¸²K

¥

‚šÞ=˚₣š½š=×¹−³ŠÐ−¹˝³šÐ=ý˝ˇ=ðˇ½˙ÝÝžÝž=½Ðý¸=łÐˇ=½ž=¹Ć¦ýÐ³ž=łÐˇ=
½−=?_Lt=ş¹Ð−?K
 Αν εκτελείτε σάρωση με εφαρμογή συμβατή με το πρόγραμμα TWAIN, 

βεβαιωθείτε ότι έχει καθοριστεί κατάλληλη τιμή στη ρύθμιση "Όριο 
ασπρόμαυρου". Μια μεγαλύτερη τιμή για το όριο κάνει την εικόνα που 
προκύπτει πιο σκοτεινή, ενώ μια μικρότερη τιμή για το όριο την κάνει πιο 
φωτεινή. Για να ρυθμίσετε το όριο αυτόματα, κάντε κλικ στο κουμπί 
"Αυτόματο όριο" στην καρτέλα "Εικόνα" της οθόνης "Επαγγελματική" (ή 
"Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις").

¥

ÌÐ=¹¼¦ý˝³šÐ²=¾ğ½šÐÞş½ž½ˇ²=ðˇÐ=ˇÞ½˝¦š³ž²=ŠšÞ=š˝ÞˇÐ=−Ð=
ðˇ½˙ÝÝžÝš²K
 Αν εκτελείτε σάρωση με εφαρμογή συμβατή με το πρόγραμμα TWAIN και 

η εικόνα που προκύπτει έχει ακατάλληλη φωτεινότητα ή αντίθεση (αν, για 
παράδειγμα, είναι υπερβολικά φωτεινή), κάντε κλικ στο κουμπί "Αυτόματη 
ρύθμιση φωτεινότητας/αντίθεσης" στην καρτέλα "Χρώμα" της οθόνης 
"Επαγγελματική" (ή "Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις"). Κάντε κλικ στο 
κουμπί "Φωτεινότητα/Αντίθεση" για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα και την 
αντίθεση ενώ βλέπετε στην οθόνη την εικόνα που έχει προκύψει από τη 
σάρωση. Αν εκτελείτε σάρωση με εφαρμογή συμβατή με τη λειτουργία 
WIA ή με τον "Οδηγό σαρωτή και κάμερας", κάντε κλικ στην επιλογή 
"Προσαρμογή της ποιότητας της εικόνας που σαρώθηκε" ή στο κουμπί 
"Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις" και ρυθμίστε τη φωτεινότητα και την 
αντίθεση στην οθόνη που θα εμφανιστεί.

¥

Ú−=×¹ğ½ş½¼×−=ŠšÞ=½−×−¦š½¸¦žðš=ýš=şĞž=×¹−²=½ˇ=×˙Þğ=³½−=
opmc=¸=ýš=şĞž=×¹−²=½ˇ=ð˙½ğ=³½−=ð¹Ć³½ˇÝÝ−K
 Ú−×−¦š½¸³½š=½−=×¹ğ½ş½¼×−=ýš=şĞž=×¹−²=½ˇ=×˙Þğ=³½−=opmc=¸=ýš=

şĞž=×¹−²=½ˇ=ð˙½ğ=³½−=ð¹Ć³½ˇÝÝ−K

QMI=QN

Ú−=×¹ğ½ş½¼×−=ŠšÞ=½−×−¦š½¸¦žðš=³½ž=³ğ³½¸=¦˚³žK
 Ú−×−¦š½¸³½š=³ğ³½˙=½−=×¹ğ½ş½¼×−K

QMI=QN

Ó¹şŁÝžýˇ flÐ½˝ˇ=ðˇÐ=ÝĆ³ž ÒšÝ˝Šˇ
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7

flŠ¼Þˇý˝ˇ=³˙¹ğ³ž²=½ž²=šÐðşÞˇ²K

„˙Þ=ŠšÞ=š˝ÞˇÐ=Š¼Þˇ½¸=ž=³˙¹ğ³žI=½š¹ýˇ½˝³½š=½−Þ=¼×−Ý−łÐ³½¸=
³ˇ²I=³Ł¸³½š=½ž=ýž₣ˇÞ¸=ˇ×ş=½−=ŠÐˇðş×½ž=¹šĆýˇ½−²=ðˇÐ=
ˇ×−³¼ÞŠ˚³½š=½−=ðˇÝćŠÐ−K=Ò½ž=³¼Þ˚₣šÐˇI=šððÐÞ¸³½š=½−Þ=
¼×−Ý−łÐ³½¸=³ˇ²I=½¹−¾−Š−½¸³½š=ýš=¹šĆýˇ=½ž=ýž₣ˇÞ¸=ðˇÐ=
Š−ðÐý˙³½š=þˇÞ˙=½ž=³˙¹ğ³žK=„˙Þ=ž=³˙¹ğ³ž=šþˇð−Ý−¼¦š˝=Þˇ=
š˝ÞˇÐ=ˇŠĆÞˇ½žI=šÝ˚łþ½š=½ˇ=ˇðşÝ−¼¦ˇK

¥

Â=š¾ˇ¹ý−ł¸=³ˇ²=ŠšÞ=š˝ÞˇÐ=³¼ýŁˇ½¸=ýš=qt^fkLtf^K
 „˙Þ=ž=š¾ˇ¹ý−ł¸=ŠšÞ=š˝ÞˇÐ=³¼ýŁˇ½¸=ýš=qt^fkLtf^I=ŠšÞ=¦ˇ=š˝ÞˇÐ=

Š¼Þˇ½¸=ž=³˙¹ğ³žK=‡šŁˇÐğ¦š˝½š=ş½Ð=ž=š¾ˇ¹ý−ł¸=³ˇ²=š˝ÞˇÐ=³¼ýŁˇ½¸=
ýš=½−=×¹ş½¼×−=qt^fkLtf^K

¥

‚šÞ=˚₣š½š=š×ÐÝ˚þšÐ=½−Þ=−Šžłş=½−¼=³ˇ¹ğ½¸=½ž²=ýž₣ˇÞ¸²=³½žÞ=
š¾ˇ¹ý−ł¸=³ˇ²K
 ‡šŁˇÐğ¦š˝½š=ş½Ð=−=−Šžłş²=³ˇ¹ğ½¸=š˝ÞˇÐ=š×ÐÝšłý˚Þ−²=³½žÞ=

š¾ˇ¹ý−ł¸=³ˇ²=ž=−×−˝ˇ=š˝ÞˇÐ=³¼ýŁˇ½¸=ðˇ½˙=qt^fkLtf^K

¥

‚šÞ=˚₣š½š=ðˇ¦−¹˝³šÐ=şÝš²=½Ð²=×¹−½Ðý¸³šÐ²=³˙¹ğ³ž²=³ğ³½˙K
 Â=³˙¹ğ³ž=ýÐˇ²=ýšł˙Ýž²=×š¹Ð−₣¸²=ýš=¼ĞžÝ¸=ˇÞ˙Ý¼³ž=˚₣šÐ=ğ²=

ˇ×−½˚Ýš³ýˇ=ýšł˙Ýž=×−³ş½ž½ˇ=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=ðˇÐ=×ˇ¹ˇ½š½ˇý˚Þ−=₣¹şÞ−=
³˙¹ğ³ž²K=ÌÐ=×¹−½Ðý¸³šÐ²=³˙¹ğ³ž²=×¹˚×šÐ=Þˇ=¹¼¦ý˝Ž−Þ½ˇÐ=³ğ³½˙=
łÐˇ=ð˙¦š=½Ć×−=½−¼=×¹ğ½−½Ć×−¼=×−¼=×¹şðšÐ½ˇÐ=Þˇ=³ˇ¹ć³š½šI=
ŠžÝˇŠ¸=łÐˇ=ðš˝ýšÞ−I=łÐˇ=ðš˝ýšÞ−Lł¹ˇ¾Ðð˙I=¾ğ½−ł¹ˇ¾˝ˇK

¥

Â=ýÞ¸ýž=½−¼=½ž²=³¼³ðš¼¸²=š˝ÞˇÐ=ˇÞš×ˇ¹ð¸²K
 Â=ˇÞ˙Ý¼³ž=½ž²=³˙¹ğ³ž²=×−Ðð˝ÝÝšÐ=ˇÞ˙Ý−łˇ=ýš=½žÞ=×š¹Ð−₣¸=

³˙¹ğ³ž²=ðˇÐ=½žÞ=×−³ş½ž½ˇ=šÝšĆ¦š¹ž²=ýÞ¸ýž²=½ž²=³¼³ðš¼¸²K
¥

Ó¹şŁÝžýˇ flÐ½˝ˇ=ðˇÐ=ÝĆ³ž ÒšÝ˝Šˇ
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ
Σημεία που πρέπει να ελεχθούν για τις συνδέσεις

 Μήπως χρησιμοποιείτε μια θύρα που έχει δημιουργηθεί με Τυπική Θύρα TCP/IP;
Εάν χρησιμοποιείτε μια θύρα που δημιουργήθηκε με τη χρήση της Τυπικής Θύρας TCP/IP, η εκτύπωση ενδέχεται να μην 
εκτελείται σωστά εάν έχει επιλεγεί η ρύθμιση "SNMP Status Enabled" (Ενεργοποίηση Κατάστασης SNMP) στις ρυθμίσεις 
θύρας του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή. Ανοίξτε τις ιδιότητες του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή και κάντε 
κλικ στο πλήκτρο "Configure Port" (Διαμόρφωση Θύρας) στην καρτέλα "Ports" (Θύρες). Στο παράθυρο που εμφανίζεται, 
βεβαιωθείτε ότι δεν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου "SNMP Status Enabled" (Ενεργοποίηση κατάστασης SNMP).

Πρόβλημα Αιτία και λύση Σελίδα

Δεν είναι δυνατή η 
σύνδεση με το δίκτυο.

Το καλώδιο LAN έχει αποσυνδεθεί.
 Βεβαιωθείτε πως το καλώδιο LAN είναι σταθερά τοποθετημένο στους 

συνδετήρες επάνω στην Κάρτα επέκτασης δικτύου και στον υπολογιστή σας.
10

Η συσκευή στην οποία έχετε διαμορφώσει τις παραμέτρους για 
χρήση δεν είναι στο ίδιο δίκτυο με τον υπολογιστή.
 Η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αν δεν είναι συνδεμένη στο ίδιο 

δίκτυο µε τον υπολογιστή ή αν δεν έχετε διαμορφώσει τις παραμέτρους της 
για χρήση στο δίκτυο.
Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον διαχειριστή του δικτύου 
σας.

–

Οι εργασίες εκτύπωσης 
δεν λαμβάνονται.
(Ένδειξη κοινοποίηση 
δεδομένων δεν 
αναβοσβήνει.)

Η συσκευή ρυθμίστηκε σε λειτουργία εκτός σύνδεσης.
 Πατήστε το κουμπί [ONLINE] ( ) για να ενεργοποιήσετε το δείκτη ONLINE. 66
Δεν έχετε επιλέξει σωστά τη συσκευή σας στην εφαρμογή για την 
εργασία εκτύπωσης.
 Όταν επιλέγετε την "Print" από το μενού "File" που βρίσκεται σε εφαρμογές, 

βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τον εκτυπωτή "XX-xxxx" (όπου XX-xxxx είναι 
το όνομα του μοντέλου της συσκευής σας) στο παράθυρο διαλόγου "Print".

–

Εκτελείται εργασία αντιγραφής ή σάρωσης.
 Περιμένετε μέχρι η εργασία αντιγραφής ή σάρωσης να ολοκληρωθεί. –

Ο οδηγός εκτυπωτή δεν έχει εγκατασταθεί σωστά.
 Εγκαταστήστε τον κατάλληλο οδηγό εκτυπωτή. 8
Δεν είναι σωστή η ρύθμιση της θύρας.
 Δεν μπορείτε να εκτυπώσετε αν η ρύθμιση της θύρας του προγράμματος 

οδήγησης του εκτυπωτή δεν είναι σωστή. Ρυθμίστε σωστά τη θύρα.
8

Δεν γίνεται εκτύπωση.
(Ένδειξη κοινοποίηση 
δεδομένων αναβοσβήνει.)

Δεν υπάρχει χαρτί στον προσδιορισμένο δίσκο.
 Τοποθετήστε χαρτί στον δίσκο. 34

Τα δεδομένα της 
σαρωμένης εικόνας δεν 
μπορούν να ανοίξουν.

Το πρόγραμμα προβολής δεν υποστηρίζει τη μορφή των 
δεδομένων σαρωμένης εικόνας.
 Η σαρωμένη εικόνα παρέχεται σε μορφή PDF. 

Για να δείτε την εικόνα σε μορφή PDF, απαιτείται το Acrobat Reader ή το 
Adobe Reader της Adobe Systems Incorporated. Αν κανένα από αυτά τα 
προγράμματα δεν είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας, μπορείτε να τα 
κατεβάσετε από την ακόλουθη διεύθυνση URL: http://www.adobe.com/

–

Η μετάδοση παίρνει πολύ 
χρόνο.

Όταν υπάρχει μία μεγάλη ποσότητα πληροφοριών εικόνας, το αρχείο 
δεδομένων είναι επίσης μεγάλο και η μετάδοσή του χρειάζεται μεγάλο 
χρονικό διάστημα.

–
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7

Η ένδειξη "START" δεν 
ανάβει στη λειτουργία USB 
Memory Scan.

Η μνήμη USB δεν αναγνωρίζεται ή δεν έχει τοποθετηθεί, ή κάποια 
άλλη συσκευή διαφορετική από μνήμη USB έχει τοποθετηθεί στη 
θύρα USB.
 Ελέγξτε τη θύρα USB της Κάρτας επέκτασης δικτύου.

–

Κατά τη σάρωση σε 
υπολογιστή, στην οθόνη 
εμφανίζεται η ένδειξη 
"ERR".

Εάν διαγράψετε το προφίλ του Network Scanner Tool και έπειτα 
επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία σάρωσης σε 
υπολογιστή, θα εμφανιστεί ένα σφάλμα στο μηχάνημα. 
 Εάν επιχειρήσετε να πραγματοποιήσετε σάρωση σε φορητή συσκευή μέσω 

του Sharpdesk Mobile, αφού έχετε καταχωρήσει κάποιο προφίλ στο Network 
Scanner Tool, το προφίλ του Network Scanner Tool θα διαγραφεί. Εάν θέλετε 
να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία σάρωσης σε υπολογιστή, καταχωρήστε 
ξανά το προφίλ στο Network Scanner Tool.

78

Κατά τη χρήση της USB 
Memory Scan εμφανίζεται 
το "ERR" στην οθόνη.

Έχει τοποθετηθεί στη θύρα USB κάποια άλλη συσκευή διαφορετική 
από μνήμη USB, η μνήμη USB έχει προστασία εγγραφής ή βγήκε 
κατά την USB Memory Scan.
 Ελέγξτε τη μνήμη της συσκευής USB και χρησιμοποιείστε την καταλλήλως.

–

Ëˇ½˙=½ž=³˙¹ğ³ž=³š=
pÜ~êéÇÉëâ=jçÄáäÉ=
šý¾ˇÞ˝Žš½ˇÐ=ž=˚ÞŠšÐþž=
?boo?K

‚šÞ=˚₣š½š=ðˇ½ˇ₣ğ¹¸³šÐ=½−=ýž₣˙Þžýˇ=³½−=pÜ~êéÇÉëâ=jçÄáäÉ=³½Ð²=
³¼³ðš¼˚²=ðÐÞž½ćÞK
 Ëˇ½ˇ₣ğ¹¸³½š=½−=ýž₣˙Þžýˇ=³½−=pÜ~êéÇÉëâ=jçÄáäÉK

78

Κατά τη χρήση της USB 
Memory Scan εμφανίζεται 
το "FLL" στην οθόνη.

Η μνήμη της συσκευής USB γέμισε.
 Χρησιμοποιήστε τη συσκευή USB με επαρκή μνήμη. –

Πρόβλημα Αιτία και λύση Σελίδα
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ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΟΘΟΝΗΣ
„˙Þ=ˇÞ˙ŁšÐ=ý˝ˇ=ˇ×ş=½Ð²=ˇðşÝ−¼¦š²=šÞŠš˝þšÐ²=¸=šý¾ˇÞ˝Žš½ˇÐ=˚Þˇ=ˇ×ş=½ˇ=ˇðşÝ−¼¦ˇ=ýžÞĆýˇ½ˇ=³½žÞ=−¦şÞžI=
šÝ˚łþ½š=½ž=³žýˇ³˝ˇ=½ž²=˚ÞŠšÐþž²=¸=½−¼=ýžÞĆýˇ½−²=³½−Þ=×ˇ¹ˇð˙½ğ=×˝Þˇðˇ=ðˇÐ=ð˙Þ½š=½žÞ=ðˇ½˙ÝÝžÝž=
šÞ˚¹łšÐˇK

÷ÞŠšÐþž=šý×Ý−ð¸²=₣ˇ¹½Ð−Ć

÷ÞŠšÐþž=˚ÝÝšÐĞž²=₣ˇ¹½Ð−Ć

÷ÞŠšÐþž=×š¹Ð−ŠÐð¸²=³¼Þ½¸¹ž³ž² ÷ÞŠšÐþž=ˇÞ½Ððˇ½˙³½ˇ³ž²=
ðˇ³˚½ˇ²=ł¹ˇ¾˝½ž

÷ÞŠšÐþž=ˇÞ½Ððˇ½˙³½ˇ³ž²=
aÉîÉäçéÉê

Ì¦şÞž

÷ÞŠšÐþž flÐ½˝ˇ=ðˇÐ=ÝĆ³ž ÒšÝ˝Šˇ
÷ÞŠšÐþž=
×š¹Ð−ŠÐð¸²=
³¼Þ½¸¹ž³ž²

flÞ˙ŁšÐ=
³½ˇ¦š¹˙ fl×ˇÐ½š˝½ˇÐ=³¼Þ½¸¹ž³ž=ˇ×ş=šþ−¼³Ð−Š−½žý˚Þ−=½š₣ÞÐðş=½ž²=pe^omK ¥

÷ÞŠšÐþž=
ˇÞ½Ððˇ½˙³½ˇ³ž²=
aÉîÉäçéÉê

flÞ˙ŁšÐ=
³½ˇ¦š¹˙

fl×ˇÐ½š˝½ˇÐ=aÉîÉäçéÉêK=„×Ðð−ÐÞğÞ¸³½š=ýš=½−Þ=ˇÞ½Ð×¹ş³ğ×−=
½š₣ÞÐð¸²=šþ¼×ž¹˚½ž³ž²K ¥

÷ÞŠšÐþž=
ˇÞ½Ððˇ½˙³½ˇ³ž²=
ðˇ³˚½ˇ²=ł¹ˇ¾˝½ž

flÞ˙ŁšÐ=
³½ˇ¦š¹˙

Êˇ=₣¹šÐˇ³½š˝=³ĆÞ½−ýˇ=ž=ˇÞ½Ððˇ½˙³½ˇ³ž=½ž²=ðˇ³˚½ˇ²=ł¹ˇ¾˝½žK=
„½−Ðý˙³½š=ýÐˇ=Þ˚ˇ=ðˇ³˚½ˇ=ł¹ˇ¾˝½žK ¥

flÞˇŁ−J=
³Ł¸ÞšÐ

≥ Â=ðˇ³˚½ˇ=ł¹ˇ¾˝½ž=₣¹šÐ˙Žš½ˇÐ=ˇÞ½Ððˇ½˙³½ˇ³žK=flÞ½Ððˇ½ˇ³½¸³½š=
½žÞ=ýš=Þ˚ˇK

≥ ·˝Þš½ˇÐ=½¹−¾−Š−³˝ˇ=ł¹ˇ¾˝½žK
NNS

÷ÞŠšÐþž=˚ÝÝšÐĞž²=
₣ˇ¹½Ð−Ć

flÞˇŁ−J=
³Ł¸ÞšÐ

Ì=Š˝³ð−²=₣ˇ¹½Ð−Ć=˙ŠšÐˇ³šK=Ú−×−¦š½¸³½š=₣ˇ¹½˝K=Û×˙¹₣šÐ=ž=
×Ð¦ˇÞş½ž½ˇ=Þˇ=ýžÞ=˚₣šÐ=šÐ³˚Ý¦šÐ=×Ý¸¹ğ²=−=Š˝³ð−²=³½ž=ýž₣ˇÞ¸K=
‡šŁˇÐğ¦š˝½š=ş½Ð=˚₣šÐ=ðÝš˝³šÐ=³ğ³½˙=−=Š˝³ð−²K=

NMV

÷ÞŠšÐþž=šý×Ý−ð¸²=
₣ˇ¹½Ð−Ć

flÞ˙ŁšÐ=
³½ˇ¦š¹˙

Ò¼Þ˚Łž=šý×Ý−ð¸=₣ˇ¹½Ð−ĆK=fl×−ðˇ½ˇ³½¸³½š=½žÞ=šý×Ý−ð¸=ş×ğ²=
š×šþžłš˝½ˇÐ=³½−=="ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΠΛΟΚΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ"K PR

÷ÞŠšÐþž=Í„·„ÊÌÒ=
ÓÔ˜ÚÌÚÛÓÌÛ

flÞˇŁ−J=
³Ł¸ÞšÐ

Ú−=×¹ğ½ş½¼×−=ŠšÞ=˚₣šÐ=½−×−¦š½ž¦š˝=ýš=³ğ³½ş=×¹−³ˇÞˇ½−ÝÐ³ýşK=
Óš¹Ð³½¹˚Ğ½š=½−=×¹ğ½ş½¼×−=ć³½š=Þˇ=̊ ₣šÐ=½−Þ=̋ ŠÐ−=×¹−³ˇÞˇ½−ÝÐ³ýş=
ýš=½žÞ=˚ÞŠšÐþž=Í„·„ÊÌÒ=ÓÔ˜ÚÌÚÛÓÌÛ=×−¼=ˇÞˇŁ−³Ł¸ÞšÐK

QMI=QN

÷ÞŠšÐþž=Í„·„ÊÌÒ=ıflÔÚÁÌÛ= flÞˇŁ−J=
³Ł¸ÞšÐ

flÞ=ˇÞˇŁ−³Ł¸ÞšÐ=ž=˚ÞŠšÐþž=Í„·„ÊÌÒ=ıflÔÚÁÌÛI=ˇ¼½ş=³žýˇ˝ÞšÐ=
×ğ²=½−=ý˚łš¦−²=×¹ğ½ş½¼×−¼=×−¼=Ł˙Ýˇ½š=³½−=Š˝³ð−=ŠÐˇ¾˚¹šÐ=̌ ×ş=
½žÞ=¹Ć¦ýÐ³ž=ýšł˚¦−¼²=×¹ğ½ş½¼×−¼=łÐˇ=½−Þ=Š˝³ð−K=flÝÝ˙þ½š=½ž=
¹Ć¦ýÐ³ž=ýšł˚¦−¼²=₣ˇ¹½Ð−ĆK
·Ðˇ=Þˇ=ðˇ¦ˇ¹˝³š½š=½žÞ=−¦şÞžI=ˇð−Ý−¼¦¸³½š=˚ÞˇÞ=ˇ×ş=½−¼²=
×ˇ¹ˇð˙½ğ=½¹ş×−¼²W
≥ ı¹ž³Ðý−×−Ð¸³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=x‚˝³ð−²z=łÐˇ=Þˇ=ˇÝÝ˙þš½š=½žÞ=

š×ÐÝ−ł¸=Š˝³ð−¼K
≥ flÞ−˝þ½š=ðˇÐ=ðÝš˝³½š=½−Þ=Š˝³ð−K
≥ Óˇ½¸³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=xflËÛÔ˜ÒÂ=ÌÈ˜Îz=E FK

PT

Ò½žÞ=−¦şÞž=šý¾ˇÞ˝Žš½ˇÐ=½−=
x`ez=

flÞ˙ŁšÐ=
³½ˇ¦š¹˙

Ú−=šý×¹ş²=¸=×Ýš¼¹Ððş=ðˇ×˙ðÐ=š˝ÞˇÐ=ˇÞ−Ðð½şK=ËÝš˝³½š=½−=šý×¹ş²=¸=
½−=×Ýš¼¹Ððş=ðˇ×˙ðÐK ¥

flÞˇŁ−J=
³Ł¸ÞšÐ

Â=ðˇ³˚½ˇ=ł¹ˇ¾˝½ž=ŠšÞ=˚₣šÐ=½−×−¦š½ž¦š˝=³ğ³½˙K=„×ˇÞˇ½−×−¦š½¸³½š=
½žÞ=ðˇ³˚½ˇ=ł¹ˇ¾˝½žK=„˙Þ=šþˇð−Ý−¼¦š˝=Þˇ=ˇÞˇŁ−³Ł¸ÞšÐ=½−=x`ez=ýš½˙=
½žÞ=š×ˇÞˇ½−×−¦˚½ž³ž=½ž²=ðˇ³˚½ˇ²=ł¹ˇ¾˝½žI=³¼ýŁ−¼Ýš¼¦š˝½š=
šþ−¼³Ð−Š−½žý˚Þ−=ð˚Þ½¹−=½š₣ÞÐð¸²=šþ¼×ž¹˚½ž³ž²K

NNS

Ò½žÞ=−¦şÞž=šý¾ˇÞ˝Ž−Þ½ˇÐ=
ł¹˙ýýˇ½ˇ=ðˇÐ=ˇ¹Ð¦ý−˝

ÒŁ¸³½š=½−Þ=ðšÞ½¹Ððş=ŠÐˇðş×½žI=×š¹Ðý˚Þš½š=NM=Šš¼½š¹şÝš×½ˇI=ðˇÐ=
þˇÞˇˇÞ−˝þ½š=½−Þ=ŠÐˇðş×½žK=„˙Þ=ˇ¼½ş=ŠšÞ=ˇð¼¹ć³šÐ=½−=ý¸Þ¼ýˇI=
ł¹˙Ğ½š=½−Þ=ðğŠÐðşI=̌ ×−³¼ÞŠ˚³½š=½−=ýž₣˙Þžýˇ=ðˇÐ=š×Ðð−ÐÞğÞ¸³½š=ýš=
½−Þ=½š₣ÞÐðş=ˇÞ½Ð×¹ş³ğ×−K=„Þžýš¹ć³½š=½−Þ=łÐˇ=½−Þ=šý¾ˇÞÐŽşýšÞ−=
ðğŠÐðş=ðˇÐ=½Ð²=³¼Þ¦¸ðš²=ð˙½ğ=ˇ×ş=½Ð²=−×−˝š²=šý¾ˇÞ˝Žš½ˇÐK=EÛ×˙¹₣šÐ=
Łˇ³Ððş²=ðˇÐ=Šš¼½š¹šĆğÞ=ðğŠÐðş²KF

¥

Ò½žÞ=−¦şÞž=šý¾ˇÞ˝Žš½ˇÐ=ž=
˚ÞŠšÐþž=?cri?

Û×˙¹₣−¼Þ=ŠšŠ−ý˚Þˇ=ð¹ˇ½žý˚Þˇ=³½ž=ýÞ¸ýžK=„ð½¼×ć³½š=½ˇ=¸=
ŠÐˇł¹˙Ğ½š=½ˇK RSI=RU

⁄½ˇÞ=š˝ÞˇÐ=ˇ×šÞš¹ł−×−Ðžý˚Þ−=½−=?ı¹¸³ž=
×Ýž³Ð˚³½š¹−¼=ýšł˚¦−¼²=₣ˇ¹½Ð−Ć?

Óˇ½¸³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=x‚˝³ð−²z=łÐˇ=₣šÐ¹−ð˝Þž½ž=š×ÐÝ−ł¸=Š˝³ð−¼=¸=
Þˇ=½−×−¦š½¸³š½š=₣ˇ¹½˝=³½−=Š˝³ð−=Äóé~ëë=ðˇÐ=Þˇ=×ˇ½¸³š½š=½−=
×Ý¸ð½¹−=xlk=ifkbz=E FK=Â=šð½Ć×ğ³ž=ˇ¹₣˝ŽšÐK=„˙Þ=š×ÐÝ˚łš½š=½−=
Š˝³ð−=Äóé~ëëI=½−×−¦š½¸³½š=½−=₣ˇ¹½˝=³½−=Š˝³ð−=Äóé~ëëK

SP

Ένδειξη Εμπλοκή θέση ανάβει στο 
προαιρετικό 500 φύλλων μονάδα 
τροφοδοσίας χαρτιού Το πλαϊνό κάλυμμα του 500 φύλλων μονάδα τροφοδοσίας χαρτιού 

είναι ανοιχτή. ËÝš˝³½š=½−=×Ýš¼¹Ððş=ðˇ×˙ðÐK ¥
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ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΠΛΟΚΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ
⁄½ˇÞ=³¼ýŁš˝=šý×Ý−ð¸=₣ˇ¹½Ð−ĆI=ž=˚ÞŠšÐþž=šý×Ý−ð¸²=E F=ðˇÐ=ž=˚ÞŠšÐþž=×š¹Ð−₣¸²=šý×Ý−ð¸²=E F=¦ˇ=
ˇÞˇŁ−³Ł¸ÞšÐ=ðˇÐ=ž=ýž₣ˇÞ¸=¦ˇ=³½ˇýˇ½¸³šÐ=ˇ¼½şýˇ½ˇK
„Ý˚łþ½š=½žÞ=×š¹Ð−₣¸=½ž²=˚ÞŠšÐþž²=šý×Ý−ð¸²=łÐˇ=Þˇ=šÞ½−×˝³š½š=½žÞ=šý×Ý−ð¸=ðˇÐ=Þˇ=½žÞ=ˇ×−ðˇ½ˇ³½¸³š½šK

ΕΜΠΛΟΚΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟ RSPF
1 fl¾ˇÐ¹˚³½š=½−=ý×Ý−ðˇ¹Ð³ý˚Þ−=₣ˇ¹½˝K

„Ý˚łþ½š=½Ð²=×š¹Ð−₣˚²=flI=‡=
ðˇÐ=`=×−¼=¾ˇ˝Þ−Þ½ˇÐ=³½−=
³₣¸ýˇ=ˇ¹Ð³½š¹˙=EŠš˝½š=
½žÞ=š×şýšÞž=³šÝ˝ŠˇF=ðˇÐ=
ˇ¾ˇÐ¹˚³½š=½−=
ý×Ý−ðˇ¹Ð³ý˚Þ−=
×¹ğ½ş½¼×−K

Ú−=₣ˇ¹½˝=ý×−¹š˝=Þˇ=³₣Ð³½š˝=ş½ˇÞ=ˇ¾ˇÐ¹š˝½š=½žÞ=šý×Ý−ð¸K=Ò½žÞ=×š¹˝×½ğ³ž=ˇ¼½¸I=ŁšŁˇÐğ¦š˝½š=ş½Ð=ˇ¾ˇÐ¹˚³ˇ½š=şÝˇ=½ˇ=
ð−ýý˙½Ðˇ=₣ˇ¹½Ð−Ć=ˇ×ş=½ž=ýž₣ˇÞ¸I=¾¹−Þ½˝Ž−Þ½ˇ²=Þˇ=ýžÞ=ˇłł˝þš½š=½−=¾ğ½−š¼ˇ˝³¦ž½−=½Ćý×ˇÞ−=E½−=×¹˙³ÐÞ−=½ý¸ýˇFK=
Ì×−Ð−Š¸×−½š=₣˙¹ˇłýˇ=¸=ð½Ć×žýˇ=³½žÞ=š×Ð¾˙ÞšÐˇ=½−¼=½¼ý×˙Þ−¼=¦ˇ=×¹−ðˇÝ˚³šÐ=Ýš¹ğý˚Þˇ=ˇÞ½˝ł¹ˇ¾ˇK

=(σελ.109)

=(σελ.110)

=(σελ.114)

=(σελ.115)

Óš¹Ð−₣¸=fl
flÞ−˝þ½š=½−=ðˇ×˙ðÐ=ð¼Ý˝ÞŠ¹−¼=½¹−¾−Š−³˝ˇ²=ðˇÐ=
ˇ¾ˇÐ¹˚³½š=½−=ý×Ý−ðˇ¹Ð³ý˚Þ−=×¹ğ½ş½¼×−=ˇ×ş=½−=
Š˝³ð−=½¹−¾−Š−³˝ˇ²=×¹ğ½−½Ć×ğÞK=ËÝš˝³½š=½−=ðˇ×˙ðÐ=
ð¼Ý˝ÞŠ¹−¼=½¹−¾−Š−³˝ˇ²K

Ëˇ×˙ðÐ=ð¼Ý˝ÞŠ¹−¼=½¹−¾−Š−³˝ˇ²

Óš¹Ð−₣¸=_
flÞ−˝þ½š=½−=opmc=ðˇÐ=×š¹Ð³½¹˚Ğ½š=½−¼²=ŠĆ−=ð¼Ý˝ÞŠ¹−¼²=
ˇ×šÝš¼¦˚¹ğ³ž²=³½žÞ=ðˇ½šĆ¦¼Þ³ž=½−¼=Ł˚Ý−¼²=ć³½š=½−=
×¹ğ½ş½¼×−=Þˇ=½¹−¾−Š−½ž¦š˝=×¹−²=½ˇ=˚þğK=ËÝš˝³½š=½−=
opmc=ðˇÐ=ˇ×−ýˇð¹ĆÞš½š=½−=×¹ğ½ş½¼×−K

Ô−Ý−˝
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2 flÞ−˝þ½š=ðˇÐ=ðÝš˝³½š=½−=opmc=łÐˇ=Þˇ=
ð˙Þš½š=½žÞ=˚ÞŠšÐþž=¦˚³ž²=šý×Ý−ð¸²=
₣ˇ¹½Ð−Ć=Þˇ=³½ˇýˇ½¸³šÐ=Þˇ=
ˇÞˇŁ−³Ł¸ÞšÐK

Í×−¹š˝½š=Þˇ=
³½ˇýˇ½¸³š½š=½−=
ˇÞˇŁş³Łžýˇ=½ž²=̊ ÞŠšÐþž²=
šý×Ý−ð¸²=ˇÞ−˝ł−Þ½ˇ²=ðˇÐ=
ðÝš˝Þ−Þ½ˇ²=½−=ðˇ×˙ðÐ=
ð¼Ý˝ÞŠ¹−¼=½¹−¾−Š−³˝ˇ²=̧ =
½−=ðˇ×˙ðÐ=ŠšþÐ˙²=
×Ýš¼¹˙²K

3 „×Ð³½¹˚Ğ½š=½ˇ=×¹ğ½ş½¼×ˇ=×−¼=
¼×−ŠšÐðÞĆ−Þ½ˇÐ=ýš=½−Þ=ˇ¹Þž½Ððş=
ˇ¹Ð¦ýş=³½žÞ=−¦şÞž=³½−Þ=Š˝³ð−=
½¹−¾−Š−³˝ˇ²=×¹ğ½−½Ć×ğÞ=ðˇÐ=×Ð˚³½š=
½−=×Ý¸ð½¹−=x„ÎflÔÏÂz=E FK
Â=×ˇ¹ˇłğł¸=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞ=¦ˇ=³¼Þš₣˝³šÐ=ˇ×ş=½ˇ=
×¹ğ½ş½¼×ˇ=×−¼=š˝₣ˇÞ=×ˇ¹ˇýš˝ÞšÐ=ş½ˇÞ=
šý¾ˇÞ˝³½žðš=ž=šý×Ý−ð¸K

ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΤΟ ΔΙΣΚΟ BYPASS
1 Ú¹ˇŁ¸þ½š=ýˇÝˇð˙=½−=ý×Ý−ðˇ¹Ð³ý˚Þ−=

₣ˇ¹½˝=×¹−²=½ˇ=˚þğK
2 flÞ−˝þ½š=ðˇÐ=ðÝš˝³½š=½−=×Ýš¼¹Ððş=

ðˇ×˙ðÐK
Â=˚ÞŠšÐþž=šý×Ý−ð¸²=E F=
¦ˇ=³Ł¸³šÐK

Óš¹Ð−₣¸=`
fl¾ˇÐ¹˚³½š=½−=ý×Ý−ðˇ¹Ð³ý˚Þ−=×¹ğ½ş½¼×−=ˇ×ş=½žÞ=
×š¹Ð−₣¸=šþşŠ−¼K

„˙Þ=½−=ý×Ý−ðˇ¹Ð³ý˚Þ−=×¹ğ½ş½¼×−=ŠšÞ=ý×−¹š˝=Þˇ=
ˇ¾ˇÐ¹š¦š˝=šĆð−Ýˇ=ˇ×ş=½žÞ=×š¹Ð−₣¸=šþşŠ−¼I=ˇÞ−˝þ½š=
½−=ðÐÞ−ĆýšÞ−=½ý¸ýˇ=½−¼=Š˝³ð−¼=½¹−¾−Š−³˝ˇ²=
×¹ğ½−½Ć×ğÞ=ðˇÐ=ˇ¾ˇÐ¹˚³½š=½−=×¹ğ½ş½¼×−K=

• ⁄½ˇÞ=ðÝš˝Þš½š=½−=×Ýš¼¹Ððş=ðˇ×˙ðÐI=×Ð˚Žš½š=
³½ž=ÝˇŁ¸K

• „˙Þ=ŠšÞ=³½ˇýˇ½¸³šÐ=Þˇ=ˇÞˇŁ−³Ł¸ÞšÐ=ž=
˚ÞŠšÐþž=šý×Ý−ð¸²=₣ˇ¹½Ð−Ć=E F=šÝ˚łþ½š=łÐˇ=
³₣Ð³ý˚Þˇ=ð−ý˙½Ðˇ=₣ˇ¹½Ð−Ć=³½ž=ýž₣ˇÞ¸K

• Όταν κλείνετε το πλαϊνό κάλυμμα, αφαιρέστε το 
χαρτί στο δίσκο bypass πρώτα. Αν δεν γίνει αυτό, 
το μπροστινό χαρτί θα μουντζουρωθεί με 
αποτέλεσμα απώλεια της εικόνας ή εμπλοκή.
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7

ΕΜΠΛΟΚΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗ
1 flÞ−˝þ½š=½−=Š˝³ð−=Äóé~ëë=ðˇÐ=½−=

×Ýš¼¹Ððş=ðˇ×˙ðÐK
2 „Ý˚łþ½š=½žÞ=×š¹Ð−₣¸=šý×Ý−ð¸²K=

fl¾ˇÐ¹˚³½š=½−=ý×Ý−ðˇ¹Ð³ý˚Þ−=₣ˇ¹½˝=
ˇð−Ý−¼¦ćÞ½ˇ²=½Ð²=−Šžł˝š²=łÐˇ=ð˙¦š=
×š¹Ð−₣¸=³½−=×ˇ¹ˇð˙½ğ=³₣¸ýˇK

A. Εμπλοκή στην περιοχή τροφοδοσίας

1 ÓÐ˚³½š=ýš=×¹−³−₣¸=½−=šý×¹ş²=ðˇ×˙ðÐ=
³½Ð²=ŠĆ−=˙ð¹š²=ðˇÐ=ˇÞ−˝þ½š=½−K

2 fl¾ˇÐ¹˚³½š=ýš=×¹−³−₣¸=½−=
ý×Ý−ðˇ¹Ð³ý˚Þ−=₣ˇ¹½˝K=Óš¹Ð³½¹˚Ğ½š=
½−=ð−¼ý×˝=×š¹Ð³½¹−¾¸²=ð¼Ý˝ÞŠ¹−¼=
ðˇ½˙=½ž=¾−¹˙=½−¼=Ł˚Ý−¼²=łÐˇ=Þˇ=
Ł−ž¦¸³š½š=½žÞ=ˇ×−ý˙ð¹¼Þ³ž=½−¼=
₣ˇ¹½Ð−ĆK

Ó¹−³˚þ½š=ýž=³₣˝³š½š=½−=
ý×Ý−ðˇ¹Ð³ý˚Þ−=₣ˇ¹½˝=
ðˇ½˙=½−=þšý×Ý−ð˙¹Ð³ýˇK

3 ËÝš˝³½š=½−=šý×¹ş²=ðˇ×˙ðÐ=ðˇÐ=½−=
×Ýš¼¹Ððş=ðˇ×˙ðÐK

Â=˚ÞŠšÐþž=šý×Ý−ð¸²=
₣ˇ¹½Ð−Ć=E F=¦ˇ=³Ł¸³šÐK

„˙Þ=˚₣šÐ=ý×Ý−ð˙¹šÐ=₣ˇ¹½˝=šŠćI=
×¹−₣ğ¹¸³½š=³½−=="A. Εμπλοκή στην 
περιοχή τροφοδοσίας"K

„˙Þ=½−=ý×Ý−ðˇ¹Ð³ý˚Þ−=₣ˇ¹½˝=
¾ˇ˝Þš½ˇÐ=ˇ×ş=šŠćI=×¹−₣ğ¹¸³½š=³½−==
"C. Εμπλοκή στην περιοχή μεταφοράς"K

„˙Þ=̊ ₣šÐ=ý×Ý−ð˙¹šÐ=₣ˇ¹½˝=šŠćI=×¹−₣ğ¹¸³½š=
³½−=="B. Εμπλοκή στην περιοχή του φούρνου"K

Â=ý−Þ˙Šˇ=½−¼=¾−Ć¹Þ−¼=š˝ÞˇÐ=Žš³½¸K=ÍžÞ=
ˇłł˝þš½š=½ž=ý−Þ˙Šˇ=½−¼=¾−Ć¹Þ−¼=ş½ˇÞ=
ˇ¾ˇÐ¹š˝½š=½−=ý×Ý−ðˇ¹Ð³ý˚Þ−=₣ˇ¹½˝K=„˙Þ=
½žÞ=ˇłł˝þš½š=ý×−¹š˝=Þˇ=ðˇš˝½š=¸=
½¹ˇ¼ýˇ½Ð³½š˝½šK

Ë−¼ý×˝=×š¹Ð³½¹−¾¸²=
ð¼Ý˝ÞŠ¹−¼

ÍžÞ=ˇłł˝Žš½š=½−=¾ğ½−š¼ˇ˝³¦ž½−=½Ćý×ˇÞ−=
E×¹˙³ÐÞ−=½ý¸ýˇF=ş½ˇÞ=ˇ¾ˇÐ¹š˝½š=½−=
ý×Ý−ðˇ¹Ð³ý˚Þ−=₣ˇ¹½˝K=„˙Þ=½−=ˇłł˝þš½š=ý×−¹š˝=
Þˇ=ðˇ½ˇ³½¹˚Ğš½š=½−=½Ćý×ˇÞ−=ðˇÐ=Þˇ=
×¹−ðˇÝ˚³š½š=ý−¼Þ½Ž−¼¹ğý˚Þˇ=ˇÞ½˝ł¹ˇ¾ˇK

• ⁄½ˇÞ=ðÝš˝Þš½š=½−=šý×¹ş²=ðˇ×˙ðÐI=ð¹ˇ½˙½š=½−=
ýš=×¹−³−₣¸=ðˇÐ=ˇ×ş=½Ð²=ŠĆ−=˙ð¹š²K

• ⁄½ˇÞ=ðÝš˝Þš½š=½−=×Ýš¼¹Ððş=ðˇ×˙ðÐI=×Ð˚Žš½š=
³½ž=ÝˇŁ¸K

• „˙Þ=ŠšÞ=³½ˇýˇ½¸³šÐ=Þˇ=ˇÞˇŁ−³Ł¸ÞšÐ=ž=
˚ÞŠšÐþž=šý×Ý−ð¸²=₣ˇ¹½Ð−Ć=E F=šÝ˚łþ½š=łÐˇ=
³₣Ð³ý˚Þˇ=ð−ý˙½Ðˇ=₣ˇ¹½Ð−Ć=³½ž=ýž₣ˇÞ¸K
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B. Εμπλοκή στην περιοχή του φούρνου

1 ÓÐ˚³½š=ýš=×¹−³−₣¸=½−=šý×¹ş²=ðˇ×˙ðÐ=
³½Ð²=ŠĆ−=˙ð¹š²=ðˇÐ=ˇÞ−˝þ½š=½−K

2 Óš¹Ð³½¹˚Ğ½š=½−=ð−¼ý×˝=×š¹Ð³½¹−¾¸²=
ð¼Ý˝ÞŠ¹−¼=ðˇ½˙=½ž=¾−¹˙=½−¼=Ł˚Ý−¼²K

3 fl¾ˇÐ¹˚³½š=×¹−³šð½Ðð˙=½−=
ý×Ý−ðˇ¹Ð³ý˚Þ−=₣ˇ¹½˝K=ıˇýžÝć³½š=
½−¼²=ý−₣Ý−Ć²=ˇ×šÝš¼¦˚¹ğ³ž²=½ž²=
ý−Þ˙Šˇ²=¾−Ć¹Þ−¼=łÐˇ=Þˇ=š×Ð½¹˚Ğš½š=
š¼ð−Ýş½š¹ž=ˇ¾ˇ˝¹š³žK

Ó¹−³˚þ½š=ýž=³₣˝³š½š=½−=
ý×Ý−ðˇ¹Ð³ý˚Þ−=₣ˇ¹½˝=
ðˇ½˙=½−=þšý×Ý−ð˙¹Ð³ýˇK

4 flÞˇ³žðć³½š=½−¼²=ý−₣Ý−Ć²=
ˇ×šÝš¼¦˚¹ğ³ž²=½ž²=ý−Þ˙Šˇ²=
¾−Ć¹Þ−¼I=łÐˇ=Þˇ=½−¼²=½−×−¦š½¸³š½š=
ðˇÐ=×˙ÝÐ=³½Ð²=¦˚³šÐ²=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ²K

5 ËÝš˝³½š=½−=šý×¹ş²=ðˇ×˙ðÐ=ðˇÐ=½−=
×Ýš¼¹Ððş=ðˇ×˙ðÐK

Â=˚ÞŠšÐþž=šý×Ý−ð¸²=
₣ˇ¹½Ð−Ć=E F=¦ˇ=³Ł¸³šÐK

Â=ý−Þ˙Šˇ=½−¼=¾−Ć¹Þ−¼=š˝ÞˇÐ=Žš³½¸K=ÍžÞ=
ˇłł˝þš½š=½ž=ý−Þ˙Šˇ=½−¼=¾−Ć¹Þ−¼=ş½ˇÞ=
ˇ¾ˇÐ¹š˝½š=½−=ý×Ý−ðˇ¹Ð³ý˚Þ−=₣ˇ¹½˝K=„˙Þ=
½žÞ=ˇłł˝þš½š=ý×−¹š˝=Þˇ=ðˇš˝½š=¸=
½¹ˇ¼ýˇ½Ð³½š˝½šK

• ÍžÞ=ˇłł˝Žš½š=½−=¾ğ½−š¼ˇ˝³¦ž½−=½Ćý×ˇÞ−=
E×¹˙³ÐÞ−=½ý¸ýˇF=ş½ˇÞ=ˇ¾ˇÐ¹š˝½š=½−=
ý×Ý−ðˇ¹Ð³ý˚Þ−=₣ˇ¹½˝K=„˙Þ=½−=ˇłł˝þš½š=
ý×−¹š˝=Þˇ=ðˇ½ˇ³½¹˚Ğš½š=½−=½Ćý×ˇÞ−=ðˇÐ=Þˇ=
×¹−ðˇÝ˚³š½š=ý−¼Þ½Ž−¼¹ğý˚Þˇ=ˇÞ½˝ł¹ˇ¾ˇK

• Ó¹−³˚þ½š=½−Þ=ł¹ˇ¾˝½ž=×−¼=ŠšÞ=˚₣šÐ=
³½š¹š−×−Ðž¦š˝=³½−=₣ˇ¹½˝=ýžÞ=Ýš¹ć³š½š=½ˇ=
₣˚¹Ðˇ=¸=½ˇ=¹−Ć₣ˇ=³ˇ²K

Ë−¼ý×˝=×š¹Ð³½¹−¾¸²=
ð¼Ý˝ÞŠ¹−¼

Í−₣Ýş²=
ˇ×šÝš¼¦˚¹ğ³ž²=
ý−Þ˙Šˇ²=
¾−Ć¹Þ−¼

• ⁄½ˇÞ=ðÝš˝Þš½š=½−=šý×¹ş²=ðˇ×˙ðÐI=ð¹ˇ½˙½š=½−=
ýš=×¹−³−₣¸=ðˇÐ=ˇ×ş=½Ð²=ŠĆ−=˙ð¹š²K

• ⁄½ˇÞ=ðÝš˝Þš½š=½−=×Ýš¼¹Ððş=ðˇ×˙ðÐI=×Ð˚Žš½š=
³½ž=ÝˇŁ¸K

• „˙Þ=ŠšÞ=³½ˇýˇ½¸³šÐ=Þˇ=ˇÞˇŁ−³Ł¸ÞšÐ=ž=
˚ÞŠšÐþž=šý×Ý−ð¸²=₣ˇ¹½Ð−Ć=E F=šÝ˚łþ½š=łÐˇ=
³₣Ð³ý˚Þˇ=ð−ýý˙½Ðˇ=₣ˇ¹½Ð−Ć=³½ž=ýž₣ˇÞ¸K
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7

C. Εμπλοκή στην περιοχή μεταφοράς

1 flÞ−˝þ½š=½−Þ=−Šžłş=₣ˇ¹½Ð−Ć=½−¼=
¾−Ć¹Þ−¼=×Ð˚Ž−Þ½ˇ²=×¹−²=½ˇ=ð˙½ğ=½žÞ=
×¹˙³ÐÞž=×¹−šþ−₣¸=½−¼=−Šžł−Ć=ðˇÐ=
ˇ¾ˇÐ¹˚³½š=½−=ý×Ý−ðˇ¹Ð³ý˚Þ−=₣ˇ¹½˝K

Ó¹−³˚þ½š=ýž=³₣˝³š½š=½−=
ý×Ý−ðˇ¹Ð³ý˚Þ−=₣ˇ¹½˝=
ðˇ½˙=½−=þšý×Ý−ð˙¹Ð³ýˇK

2 „˙Þ=½−=ý×Ý−ðˇ¹Ð³ý˚Þ−=₣ˇ¹½˝=ŠšÞ=
ý×−¹š˝=Þˇ=ˇ¾ˇÐ¹š¦š˝=³½−=
×¹−žł−ĆýšÞ−=Ł¸ýˇ=ˇÝÝ˙=š˝ÞˇÐ=−¹ˇ½ş=
ˇ×ş=½žÞ=×š¹Ð−₣¸=šþşŠ−¼I=ˇ¾ˇÐ¹˚³½š=
½−=₣ˇ¹½˝=½¹ˇŁćÞ½ˇ²=½−=×¹−²=½žÞ=
×š¹Ð−₣¸=šþşŠ−¼K

Ó¹−³˚þ½š=ýž=³₣˝³š½š=½−=
ý×Ý−ðˇ¹Ð³ý˚Þ−=₣ˇ¹½˝=
ðˇ½˙=½−=þšý×Ý−ð˙¹Ð³ýˇK

3 ËÝš˝³½š=½−=×Ýš¼¹Ððş=ðˇ×˙ðÐK

Â=˚ÞŠšÐþž=šý×Ý−ð¸²=
₣ˇ¹½Ð−Ć=E F=¦ˇ=³Ł¸³šÐK

Â=ý−Þ˙Šˇ=½−¼=¾−Ć¹Þ−¼=š˝ÞˇÐ=Žš³½¸K=ÍžÞ=
ˇłł˝þš½š=½ž=ý−Þ˙Šˇ=½−¼=¾−Ć¹Þ−¼=ş½ˇÞ=
ˇ¾ˇÐ¹š˝½š=½−=ý×Ý−ðˇ¹Ð³ý˚Þ−=₣ˇ¹½˝K=„˙Þ=
½žÞ=ˇłł˝þš½š=ý×−¹š˝=Þˇ=ðˇš˝½š=¸=
½¹ˇ¼ýˇ½Ð³½š˝½šK

• ⁄½ˇÞ=ðÝš˝Þš½š=½−=šý×¹ş²=ðˇ×˙ðÐI=ð¹ˇ½˙½š=½−=
ýš=×¹−³−₣¸=ðˇÐ=ˇ×ş=½Ð²=ŠĆ−=˙ð¹š²K

• ⁄½ˇÞ=ðÝš˝Þš½š=½−=×Ýš¼¹Ððş=ðˇ×˙ðÐI=×Ð˚Žš½š=
³½ž=ÝˇŁ¸K

• „˙Þ=ŠšÞ=³½ˇýˇ½¸³šÐ=Þˇ=ˇÞˇŁ−³Ł¸ÞšÐ=ž=
˚ÞŠšÐþž=šý×Ý−ð¸²=₣ˇ¹½Ð−Ć=E F=šÝ˚łþ½š=łÐˇ=
³₣Ð³ý˚Þˇ=ð−ýý˙½Ðˇ=₣ˇ¹½Ð−Ć=³½ž=ýž₣ˇÞ¸K
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ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΤΟΝ ΑΤΩ ΔΙΣΚΟ ΧΑΡΤΙΟΥ

1 flÞˇ³žðć³½š=ðˇÐ=½¹ˇŁ¸þ½š=×¹−²=½ˇ=
˚þğ=½−Þ=˙Þğ=Š˝³ð−=₣ˇ¹½Ð−Ć=ðˇÐ=
ˇ¾ˇÐ¹˚³½š=½−=ý×Ý−ðˇ¹Ð³ý˚Þ−=₣ˇ¹½˝K

Ó¹−³˚þ½š=ýžÞ=³₣˝³š½š=½−=
ý×Ý−ðˇ¹Ð³ý˚Þ−=₣ˇ¹½˝=
ðˇ½˙=½−=þšý×Ý−ð˙¹Ð³ýˇK

2 flÞ−˝þ½š=ðˇÐ=ðÝš˝³½š=½−=×Ýš¼¹Ððş=
ðˇ×˙ðÐK

Â=˚ÞŠšÐþž=šý×Ý−ð¸²=
₣ˇ¹½Ð−Ć=E F=¦ˇ=³Ł¸³šÐK

3 ËÝš˝³½š=½−Þ=˙Þğ=Š˝³ð−=₣ˇ¹½Ð−ĆK

Ò×¹ćþ½š=½−Þ=˙Þğ=Š˝³ð−=
₣ˇ¹½Ð−Ć=½šÝš˝ğ²=×˝³ğ=³½ž=
ýž₣ˇÞ¸K

‡šŁˇÐğ¦š˝½š=ş½Ð=ŠšÞ=¼×˙¹₣šÐ=ý×Ý−ðˇ¹Ð³ý˚Þ−=₣ˇ¹½˝=³½−=Š˝³ð−=×¹ÐÞ=½−Þ=½¹ˇŁ¸þš½š=×¹−²=½ˇ=˚þğK==(σελ.111)

• ⁄½ˇÞ=ðÝš˝Þš½š=½−=×Ýš¼¹Ððş=ðˇ×˙ðÐI=×Ð˚Žš½š=
³½ž=ÝˇŁ¸K

• „˙Þ=ŠšÞ=³½ˇýˇ½¸³šÐ=Þˇ=ˇÞˇŁ−³Ł¸ÞšÐ=ž=
˚ÞŠšÐþž=šý×Ý−ð¸²=₣ˇ¹½Ð−Ć=E F=šÝ˚łþ½š=
łÐˇ=³₣Ð³ý˚Þˇ=ð−ýý˙½Ðˇ=₣ˇ¹½Ð−Ć=³½ž=
ýž₣ˇÞ¸K
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7

ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΩ ΔΙΣΚΟ ΧΑΡΤΙΟΥ

1 flÞ−˝þ½š=½−=ð˙½ğ=×Ýš¼¹Ððş=ðˇ×˙ðÐK

Ë¹ˇ½¸³½š=½ž=ÝˇŁ¸=łÐˇ=Þˇ=
ˇÞ−˝þš½š=½−=ð˙½ğ=
×Ýš¼¹Ððş=ðˇ×˙ðÐK

2 fl¾ˇÐ¹˚³½š=½−=ý×Ý−ðˇ¹Ð³ý˚Þ−=₣ˇ¹½˝K

Ó¹−³˚þ½š=ýž=³₣˝³š½š=½−=
ý×Ý−ðˇ¹Ð³ý˚Þ−=₣ˇ¹½˝=
ðˇ½˙=½−=þšý×Ý−ð˙¹Ð³ýˇK

3 „˙Þ=½−=ý×Ý−ðˇ¹Ð³ý˚Þ−=₣ˇ¹½˝=ŠšÞ=
¾ˇ˝Þš½ˇÐ=³½−=Ł¸ýˇ=OI=ˇÞˇ³žðć³½š=ðˇÐ=
½¹ˇŁ¸þ½š=×¹−²=½ˇ=˚þğ=½−Þ=ð˙½ğ=Š˝³ð−=
₣ˇ¹½Ð−Ć=ðˇÐ=ˇ¾ˇÐ¹˚³½š=½−=
ý×Ý−ðˇ¹Ð³ý˚Þ−=₣ˇ¹½˝K

Ó¹−³˚þ½š=ýž=³₣˝³š½š=½−=
ý×Ý−ðˇ¹Ð³ý˚Þ−=₣ˇ¹½˝=
ðˇ½˙=½−=þšý×Ý−ð˙¹Ð³ýˇK

4 ËÝš˝³½š=½−=ð˙½ğ=×Ýš¼¹Ððş=ðˇ×˙ðÐK

Â=˚ÞŠšÐþž=šý×Ý−ð¸²=
₣ˇ¹½Ð−Ć=E F=¦ˇ=³Ł¸³šÐK

5 ËÝš˝³½š=½−Þ=ð˙½ğ=Š˝³ð−=₣ˇ¹½Ð−ĆK

• Όταν έχει εγκατασταθεί η μονάδα τροφοδότησης χαρτιού 500 φύλλων.
• ‡šŁˇÐğ¦š˝½š=ş½Ð=ŠšÞ=¼×˙¹₣šÐ=ý×Ý−ðˇ¹Ð³ý˚Þ−=₣ˇ¹½˝=³½−=Š˝³ð−=×¹ÐÞ=½−Þ=½¹ˇŁ¸þš½š=×¹−²=½ˇ=˚þğK==(σελ.111)

„˙Þ=ž=˚ÞŠšÐþž=šý×Ý−ð¸²=E F=ŠšÞ=³½ˇýˇ½¸³šÐ=
Þˇ=ˇÞˇŁ−³Ł¸ÞšÐI=šÝ˚łþ½š=łÐˇ=³₣Ð³ý˚Þˇ=
ð−ýý˙½Ðˇ=₣ˇ¹½Ð−Ć=³½ž=ýž₣ˇÞ¸K
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ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΣΕΤΑ 
ΓΡΑΦΙΤΗ
⁄½ˇÞ=ˇÞ˙ĞšÐ=ž=˚ÞŠšÐþž=ˇÞ½Ððˇ½˙³½ˇ³ž²=ðˇ³˚½ˇ²=ł¹ˇ¾˝½ž=E F=ž=ðˇ³˚½ˇ=ł¹ˇ¾˝½ž=¦ˇ=₣¹šÐˇ³½š˝=³ĆÞ½−ýˇ=
ˇÞ½Ððˇ½˙³½ˇ³žK=Ó¹−ýž¦š¼½š˝½š=ý˝ˇ=Þ˚ˇ=ðˇ³˚½ˇK=⁄½ˇÞ=ž=˚ÞŠšÐþž=ˇÞ½Ððˇ½˙³½ˇ³ž²=ðˇ³˚½ˇ²=ł¹ˇ¾˝½ž=E F=
ˇÞˇŁ−³Ł¸ÞšÐI=×¹˚×šÐ=Þˇ=ˇÞ½Ððˇ½ˇ³½ˇ¦š˝=ž=ðˇ³˚½ˇ=ł¹ˇ¾˝½ž=×¹ÐÞ=Þˇ=ł˝ÞšÐ=Š¼Þˇ½¸=ž=³¼Þ˚₣Ð³ž=×ˇ¹ˇłğł¸²=
ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞK
flÞ½Ððˇ½ˇ³½¸³½š=½žÞ=ðˇ³˚½ˇ=₣ˇ¹½Ð−Ć=ˇð−Ý−¼¦ćÞ½ˇ²=½žÞ=×ˇ¹ˇð˙½ğ=ŠÐˇŠÐðˇ³˝ˇK

1 ÓÐ˚³½š=ýš=×¹−³−₣¸=½−=šý×¹ş²=ðˇ×˙ðÐ=
³½Ð²=ŠĆ−=˙ð¹š²=ðˇÐ=ˇÞ−˝þ½š=½−K

2 Ú¹ˇŁ¸þ½š=½žÞ=ðˇ³˚½ˇ=ł¹ˇ¾˝½ž=×¹−²=
½ˇ=˚þğ=šÞć=×Ð˚Žš½š=½−=ý−₣Ýş=
ˇ×šÝš¼¦˚¹ğ³ž²K

⁄½ˇÞ=šþˇł˙łš½š=½žÞ=
ðˇ³˚½ˇ=½−¼=ł¹ˇ¾˝½žI=
½−×−¦š½¸³½š=½−=˙ÝÝ−=³ˇ²=
₣˚¹Ð=³½žÞ=š³−₣¸=½ž²=
ðˇ³˚½ˇ²K

3 Αφαιρέστε τη νέα κασέτα τόνερ.=
Ë¹ˇ½¸³½š=½žÞ=ðˇ³˚½ˇ=ˇ×ş=½Ð²=ŠĆ−=
×Ýš¼¹˚²=ðˇÐ=̌ ÞˇðÐÞ¸³½š=½žÞ=−¹ÐŽşÞ½Ðˇ=
½˚³³š¹Ð²=¸=×˚Þ½š=¾−¹˚²K

4 „Ð³˙łš½š=½žÞ=ðˇ³˚½ˇ=ł¹ˇ¾˝½ž=ðˇ½˙=
ý¸ð−²=½ğÞ=−ŠžłćÞ=ý˚₣¹Ð=Þˇ=ðÝšÐŠć³šÐ=
³½ž=¦˚³ž=½ž²=šÞć=×Ð˚Žš½š=½−Þ=ý−₣Ýş=
ˇ×šÝš¼¦˚¹ğ³ž²K

„˙Þ=¼×˙¹₣šÐ=−×−Ð−Š¸×−½š=
Ý˚¹ğýˇ=¸=³ðşÞž=³½žÞ=
ðˇ³˚½ˇ=ł¹ˇ¾˝½žI=
ˇ¾ˇÐ¹˚³½š=½ˇ=×¹ÐÞ=
šłðˇ½ˇ³½¸³š½š=½žÞ=
ðˇ³˚½ˇK

5 ËÝš˝³½š=½−=šý×¹ş²=ðˇ×˙ðÐK

Â=˚ÞŠšÐþž=
ˇÞ½Ððˇ½˙³½ˇ³ž²=ðˇ³˚½ˇ²=
ł¹ˇ¾˝½ž=E F=¦ˇ=³Ł¸³šÐK

⁄½ˇÞ=ˇÞ˙ŁšÐ=ž=˚ÞŠšÐþž=ˇÞ½Ððˇ½˙³½ˇ³ž²=½ž²=ðˇ³˚½ˇ²=ł¹ˇ¾˝½ž=E FI=¼×−Ýš˝×š½ˇÐ=ýÐð¹¸=×−³ş½ž½ˇ=ł¹ˇ¾˝½ž=ðˇÐ=½ˇ=
ˇÞ½˝ł¹ˇ¾ˇ=ý×−¹š˝=Þˇ=š˝ÞˇÐ=ˇ₣Þ˙K

Íš½˙=½žÞ=ˇ¾ˇ˝¹š³ž=½ž²=ðˇ³˚½ˇ²=ł¹ˇ¾˝½žI=ýžÞ=
½žÞ=ˇÞˇðÐÞš˝½š=¸=½žÞ=ð½¼×˙½šK=„˙Þ=½−=ð˙Þš½š=
¦ˇ=˚₣šÐ=³ˇÞ=ˇ×−½˚Ýš³ýˇ=½žÞ=˚þ−Š−=ł¹ˇ¾˝½ž=
ˇ×ş=½žÞ=ðˇ³˚½ˇK=Βάλτε την παλιά κασέτα αμέσως 
στην τσάντα.=fl×−¹¹˝Ğ½š=½žÞ=×ˇÝˇÐ˙=ðˇ³˚½ˇ=
ł¹ˇ¾˝½ž=³Ćý¾ğÞˇ=ýš=½−¼²=½−×Ðð−Ć²=ðˇÞşÞš²K

Í−₣Ýş²=̌ ×šÝš¼¦˚¹ğ³ž²=
ðˇ³˚½ˇ²=ł¹ˇ¾˝½ž

Q=¸=R=¾−¹˚²

Ë¹ˇ½˙½š=łš¹˙=½ž=ÝˇŁ¸=ş½ˇÞ=˚₣š½š=³½ˇ=₣˚¹Ðˇ=
³ˇ²=½žÞ=ðˇ³˚½ˇK

• flðşýž=ðˇÐ=ýš½˙=½žÞ=½−×−¦˚½ž³ž=ý˝ˇ²=Þ˚ˇ²=
ðˇ³˚½ˇ²=ł¹ˇ¾˝½žI=ž=˚ÞŠšÐþž=ˇÞ½Ððˇ½˙³½ˇ³ž²=
ðˇ³˚½ˇ²=ł¹ˇ¾˝½ž=E F=ý×−¹š˝=Þˇ=
šþˇð−Ý−¼¦š˝=Þˇ=ˇÞ˙ŁšÐI=¼×−ŠšÐðÞĆ−Þ½ˇ²=ş½Ð=
ŠšÞ=ý×−¹š˝=Þˇ=³¼Þš₣Ð³½š˝=ž=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸=E−=
ł¹ˇ¾˝½ž²=ŠšÞ=˚₣šÐ=½¹−¾−Š−½ž¦š˝=š×ˇ¹ðć²FK=
Ò½žÞ=×š¹˝×½ğ³ž=ˇ¼½¸=ˇÞ−˝þ½š=ðˇÐ=ðÝš˝³½š=½−=
šý×¹ş²=ðˇ×˙ðÐK=Â=ýž₣ˇÞ¸=¦ˇ=
š×ˇÞˇ½¹−¾−Š−½¸³šÐ=ł¹ˇ¾˝½ž=łÐˇ=×š¹˝×−¼=O=
Ýš×½˙=ðˇÐ=ðˇ½ş×ÐÞ=¦ˇ=³¼Þš₣˝³šÐ=ž=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸K

• Ó¹ÐÞ=ðÝš˝³š½š=½−=šý×¹ş²=ðˇ×˙ðÐI=
ŁšŁˇÐğ¦š˝½š=ş½Ð=ž=ðˇ³˚½ˇ=ł¹ˇ¾˝½ž=š˝ÞˇÐ=
³ğ³½˙=½−×−¦š½žý˚ÞžK

• ⁄½ˇÞ=ðÝš˝Þš½š=½−=šý×¹ş²=ðˇ×˙ðÐI=ð¹ˇ½˙½š=ýš=
×¹−³−₣¸=ðˇÐ=½Ð²=ŠĆ−=˙ð¹š²=½−¼K
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fl¼½ş=½−=ðš¾˙ÝˇÐ−=šþžłš˝=×ć²=ý×−¹š˝½š=Þˇ=šþˇ³¾ˇÝ˝³š½š=½žÞ=−ýˇÝ¸=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=½ž²=³¼³ðš¼¸²I=
³¼ý×š¹ÐÝˇýŁˇÞ−ý˚Þž²=½ž²=×¹−Ł−Ý¸²=½−¼=×Ý¸¦−¼²=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞ=ðˇÐ=½−¼=×Ý¸¦−¼²=³ˇ¹ć³šğÞI=½ž²=˚ÞŠšÐþž²=
š×Ð×˚Š−¼=ł¹ˇ¾˝½ž=ðˇÐ=½ž²=š¹łˇ³˝ˇ²=ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć=½ž²=³¼³ðš¼¸²K

ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΜΕΤΡΗΤΗ ΠΑΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ 
ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΡΑΦΙΤΗ
ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΕΤΡΗΤΗ 
ΠΑΡΑΧΘΕΝΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ
⁄½ˇÞ=ž=?ÈšÐ½−¼¹ł˝ˇ=šÝ˚ł₣−¼=Ý−łˇ¹Ðˇ³ýćÞ?=˚₣šÐ=¹¼¦ýÐ³½š˝=³š=?ÌÎ?W
fl×ş=½žÞ=−¦şÞž=šÞŠš˝þšğÞ=?J=J=J?I=ý×−¹š˝½š=Þˇ=šÝ˚łþš½š=½−=³¼Þ−ÝÐðş=×Ý¸¦−²=šþşŠğÞI=½−=³¼Þ−ÝÐðş=×Ý¸¦−²=
ˇÞ½Ðł¹ˇ¾ćÞ=ðˇÐ=½−=³¼Þ−ÝÐðş=×Ý¸¦−²=³ˇ¹ć³šğÞ=ş×ğ²=×š¹Ðł¹˙¾š½ˇÐ=×ˇ¹ˇð˙½ğK
⁄½ˇÞ=ž=?ÈšÐ½−¼¹ł˝ˇ=šÝ˚ł₣−¼=Ý−łˇ¹Ðˇ³ýćÞ?=˚₣šÐ=¹¼¦ýÐ³½š˝=³š=?lcc?W
fl×ş=½žÞ=−¦şÞž=šÞŠš˝þšğÞ=? M?I=ý×−¹š˝½š=Þˇ=šÝ˚łþš½š=½−=³¼Þ−ÝÐðş=×Ý¸¦−²=šþşŠğÞI=½−=³¼Þ−ÝÐðş=×Ý¸¦−²=
ˇÞ½Ðł¹ˇ¾ćÞ=ðˇÐ=½−=³¼Þ−ÝÐðş=×Ý¸¦−²=³ˇ¹ć³šğÞ=ş×ğ²=×š¹Ðł¹˙¾š½ˇÐ=×ˇ¹ˇð˙½ğK
Ì=³¼Þ−ÝÐðş²=ýš½¹ž½¸²=×ˇ¹ˇ₣¦˚Þ½ğÞ=³šÝ˝ŠğÞ=š˝ÞˇÐ=şÝš²=−Ð=³šÝ˝Šš²=EˇÞ½˝ł¹ˇ¾ˇ=ðˇÐ=šð½¼×ć³šÐ²F=×−¼=˚₣šÐ=
×ˇ¹˙łšÐ=ž=ýž₣ˇÞ¸=ðˇÐ=ý×−¹š˝=Þˇ=ýš½¹¸³šÐ=˚ğ²=½−=VVVKVVVK

Ò¼Þ−ÝÐðş²=ýš½¹ž½¸²=³šÝ˝ŠğÞ
Ë¹ˇ½¸³½š=×Ðš³ý˚Þ−=½−=×Ý¸ð½¹−=xMzK

Ì=³¼Þ−ÝÐðş²=ýš½¹ž½¸²=
³šÝ˝ŠğÞ=šý¾ˇÞ˝Žš½ˇÐ=
ŠÐˇŠ−₣Ðð˙=³š=ŠĆ−=
½ý¸ýˇ½ˇ=šÞć=ð¹ˇ½˙½š=
×Ðš³ý˚Þ−=½−=×Ý¸ð½¹−=xMzK

Óˇ¹˙ŠšÐłýˇW=Ò¼Þ−ÝÐðş²=ýš½¹ž½¸²=³šÝ˝ŠšğÞ=NOKPQRK

Ò¼Þ−ÝÐðş²=ýš½¹ž½¸²=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞ
Ë¹ˇ½¸³½š=×Ðš³ý˚Þ−=½−=×Ý¸ð½¹−=xob^aJ
bkaz=E FK

„ý¾ˇÞ˝Žš½ˇÐ=−=³¼Þ−ÝÐðş²=
ýš½¹ž½¸²=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞ=
³½žÞ=−¦şÞž=šÞć=×Ð˚Žš½š=
³¼Þš₣ć²=½−=×Ý¸ð½¹−K=
Â=×¹−Ł−Ý¸=½−¼=ýš½¹ž½¸=
ðˇÐ=ž=ý˚¦−Š−²=ý˚½¹ž³ž²=
š˝ÞˇÐ=˝ŠÐˇ=ýš=ˇ¼½¸=½−¼=
³¼Þ−ÝÐð−Ć=ýš½¹ž½¸=
³šÝ˝ŠğÞK=

Ò¼Þ−ÝÐðş²=ýš½¹ž½¸²=³ˇ¹ć³šğÞ
Ë¹ˇ½¸³½š=×Ðš³ý˚Þ−=½−=×Ý¸ð½¹−=x zK

Ì=³¼Þ−ÝÐðş²=ýš½¹ž½¸²=
³ˇ¹ć³šğÞ=šý¾ˇÞ˝Žš½ˇÐ=
³½žÞ=−¦şÞž=šÞć=×Ð˚Žš½š=
³¼Þš₣ć²=½−=×Ý¸ð½¹−K
Â=×¹−Ł−Ý¸=½−¼=ýš½¹ž½¸=ðˇÐ=
ž=ý˚¦−Š−²=ý˚½¹ž³ž²=š˝ÞˇÐ=
˝ŠÐˇ=ýš=̌ ¼½¸=½−¼=³¼Þ−ÝÐð−Ć=
ýš½¹ž½¸=³šÝ˝ŠğÞK

≥ Ë˙¦š=³šÝ˝Šˇ=ýšł˚¦−¼²=^P=ýš½¹Ð˚½ˇÐ=łÐˇ=O=
³šÝ˝Šš²K

≥ Ëˇ½˙=½ž=ŠÐ˙¹ðšÐˇ=šÞş²=ðĆðÝ−¼=×ˇ¹ˇłğł¸²=
ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞI=×Ð˚Ž−Þ½ˇ²=½−=×Ý¸ð½¹−=xMz=
šý¾ˇÞ˝Žš½ˇÐ=−=ˇ¹Ð¦ýş²=½ğÞ=½šÝšÐğý˚ÞğÞ=
³šÝ˝ŠğÞ=½ž²=š¹łˇ³˝ˇ²=ş₣Ð=−=³¼Þ−ÝÐðş²=
ýš½¹ž½¸²=³šÝ˝ŠğÞK

Ì=³¼Þ−ÝÐðş²=ˇ¹Ð¦ýş²=³šÝ˝ŠğÞ=×−¼=
šð½¼×ć¦žðˇÞ=³½žÞ=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=½−¼=šð½¼×ğ½¸=
ý×−¹š˝=Þˇ=¼×−Ý−łÐ³½š˝=ˇ¾ˇÐ¹ćÞ½ˇ²=½−Þ=
³¼Þ−ÝÐðş=ýš½¹ž½¸=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞ=ˇ×ş=½−=
³¼Þ−ÝÐðş=ýš½¹ž½¸=³šÝ˝ŠğÞK
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ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΡΑΦΙΤΗ
Ú−=š×˝×šŠ−=ł¹ˇ¾˝½ž=¼×−ŠšÐðÞĆš½ˇÐ=ýš=½žÞ=×¹−Ł−Ý¸=S=š×Ð×˚ŠğÞK=ı¹ž³Ðý−×−Ð¸³½š=½−=ğ²=−Šžłş=łÐˇ=½žÞ=
ˇÞ½Ððˇ½˙³½ˇ³ž=½ž²=ðˇ³˚½ˇ²=ł¹ˇ¾˝½žK

1 Ë¹ˇ½¸³½š=×Ðš³ý˚Þ−=½−=×Ý¸ð½¹−=
x¿½−Þ−z=E F=ý˚₣¹Ð=Þˇ=ˇÞ˙Ğ−¼Þ=şÝš²=
−Ð=šÞŠš˝þšÐ²=~ä~êã=E I I I I FK

Â=−¦şÞž=¦ˇ=Šš˝þšÐ=
?J=J?K

2 Ë¹ˇ½¸³½š=×Ðš³ý˚Þ−=½−=×Ý¸ð½¹−=
x‰ÌÛÍz=E F=łÐˇ=×š¹Ð³³ş½š¹−=ˇ×ş=R=
Šš¼½š¹şÝš×½ˇK

Â=×−³ş½ž½ˇ=½−¼=
×ˇ¹ˇý˚Þ−Þ½−²=ł¹ˇ¾˝½ž=
¦ˇ=šý¾ˇÞ˝Žš½ˇÐ=ðˇ½˙=
×¹−³˚łłÐ³ž=³½žÞ=−¦şÞž=
ğ²=×−³−³½şK=
EÓ¹−Ł˙ÝÝš½ˇÐ=?NMM?I=?TR?I=
?RM?I=?OR?I=?NM?KF=⁄½ˇÞ=½−=
×−³−³½ş=š˝ÞˇÐ=ýÐð¹ş½š¹−=
½−¼=NMBI=¦ˇ=×¹−Ł˙ÝÝš½ˇÐ=
½−=?il?K

3 ÓÐ˚³½š=½−=×Ý¸ð½¹−=x¿½−Þ−z=E F=łÐˇ=
Þˇ=š×Ð³½¹˚Ğš½š=³½žÞ=ðˇÞ−ÞÐð¸=
×¹−Ł−Ý¸K
ÌÐ=šÞŠš˝þšÐ²=~ä~êã=E I I I I F=³Ł¸Þ−¼ÞK
Â=−¦şÞž=šÞŠš˝þšğÞ=š×Ð³½¹˚¾šÐ=³½žÞ=˚ÞŠšÐþž=½−¼=
ˇ¹Ð¦ý−Ć=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞK
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ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ RSPF/
ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ
flÞ=½−=ð¹Ć³½ˇÝÝ−=×¹ğ½−½Ć×ğÞI=ð˙½ğ=ˇ×ş=½−=ð˙Ý¼ýýˇ=šłł¹˙¾ğÞLopmcI=¸=−=³ˇ¹ğ½¸²=łÐˇ=×¹ğ½ş½¼×ˇ=×−¼=
×¹−˚¹₣−Þ½ˇÐ=ˇ×ş=½−=opmc=Ež=ýˇð¹Ð˙=³½šÞ¸=ł¼˙ÝÐÞž=š×Ð¾˙ÞšÐˇ=³½ž=ŠšþÐ˙=×Ýš¼¹˙=½−¼=ð¹¼³½˙ÝÝ−¼=
×¹ğ½−½Ć×ğÞF=Ýš¹ğ¦š˝I=−Ð=ˇðˇ¦ˇ¹³˝š²=ý×−¹š˝=Þˇ=šý¾ˇÞÐ³½−ĆÞ=³½ˇ=ˇÞ½˝ł¹ˇ¾ˇK

Èšð˚Šš²=¸=Ł¹ğýÐ˙=³½−=ð¹Ć³½ˇÝÝ−Lopmc=¦ˇ=šý¾ˇÞÐ³½−ĆÞ=ðˇÐ=³½ˇ=ˇÞ½˝ł¹ˇ¾ˇK=Òð−¼×˝³½š=½−=ð¹Ć³½ˇÝÝ−I=
³½žÞ=ð˙½ğ=×Ýš¼¹˙=½−¼=ðˇ×ˇðÐ−Ć=×¹ğ½−½Ć×ğÞLopmc=ðˇÐ=½−=×ˇ¹˙¦¼¹−=³˙¹ğ³ž²=³½−=ð¹Ć³½ˇÝÝ−=ýš=˚Þˇ=
ýˇÝˇðşI=ðˇ¦ˇ¹ş=×ˇÞ˝K
„˙Þ=₣¹šÐˇ³½š˝I=Ł¹˚þ½š=½−=×ˇÞ˝=ýš=Þš¹şK=ÍžÞ=₣¹ž³Ðý−×−Ðš˝½š=ŠÐˇÝ¼½ÐðşI=ŁšÞŽşÝÐ−I=¸=×ˇ¹şý−Ðš²=¹š¼³½˚²=
ðˇ¦ˇ¹Ð³½Ðð˚²=−¼³˝š²K

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ ΣΑΡΩΣΗΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ 
(ΜΟΝΟΝ ΟΤΑΝ ΕΧΕΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ RSPF)
„˙Þ=šý¾ˇÞÐ³½−ĆÞ=Ýš¼ð˚²=¸=ýˇĆ¹š²=ł¹ˇýý˚²=³½ˇ=ˇÞ½˝ł¹ˇ¾ˇ=×−¼=
ŠžýÐ−¼¹ł¸¦žðˇÞ=ýš=₣¹¸³ž=½−¼=opmcI=₣¹ž³Ðý−×−Ð¸³½š=½−=
×ˇ¹š₣şýšÞ−=ðˇ¦ˇ¹Ð³½Ððş=ð¹¼³½˙ÝÝ−¼=łÐˇ=Þˇ=ðˇ¦ˇ¹˝³š½š=½−=
ð¹Ć³½ˇÝÝ−=³˙¹ğ³ž²=×¹ğ½−½Ć×ğÞK=

1 flÞ−˝þ½š=½−=opmc=ðˇÐ=ˇ¾ˇÐ¹˚³½š=½−=
ðˇ¦ˇ¹Ð³½Ððş=ð¹¼³½˙ÝÝ−¼K=Eσελ.27) 2 Ëˇ¦ˇ¹˝³½š=½−=ð¹Ć³½ˇÝÝ−=³˙¹ğ³ž²=ýš=

½−=ðˇ¦ˇ¹Ð³½Ððş=ð¹¼³½˙ÝÝ−¼K

3 „×ˇÞˇ½−×−¦š½¸³½š=½−=ðˇ¦ˇ¹Ð³½Ððş=
ð¹¼³½˙ÝÝ−¼=³½ž=¦˚³ž=½−¼K

ÍžÞ=Ğšð˙Žš½š=šĆ¾Ýšð½ˇ=ðˇ¦ˇ¹Ð³½Ðð˙=ˇ˚¹ÐˇK=Ú−=ĞšðˇŽşýšÞ−=ˇ˚¹Ð−=ý×−¹š˝=Þˇ=˚¹¦šÐ=³š=š×ˇ¾¸=ýš=½ˇ=
š³ğ½š¹Ðð˙=žÝšð½¹Ðð˙=³½−Ð₣š˝ˇ=¸=³½−Ð₣š˝ˇ=¼ĞžÝ¸²=¦š¹ý−ð¹ˇ³˝ˇ²=½ž²=ý−Þ˙Šˇ²=³¼ł₣ćÞš¼³ž²I=
ŠžýÐ−¼¹łćÞ½ˇ²=ð˝ÞŠ¼Þ−=×¹şðÝž³ž²=×¼¹ðˇłÐ˙²=¸=žÝšð½¹−×Ýžþ˝ˇ²K

Óˇ¹˙ŠšÐłýˇ=Ýš¹ğý˚ÞğÞ=šð½¼×ć³šğÞ

ÍˇĆ¹š²=ł¹ˇýý˚² ¿³×¹š²=ł¹ˇýý˚²
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ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΥΛΙΝΔΡΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΔΙΣΚΟΥ BYPASS
„˙Þ=³¼ýŁˇ˝Þ−¼Þ=³¼₣Þ˙=šý×Ý−ð˚²=ş½ˇÞ=½¹−¾−Š−½š˝½š=¾ˇð˚Ý−¼²I=₣ˇ¹½şÞÐˇ=ðÝ×K=ˇ×ş=½−=Š˝³ð−=Äóé~ëëI=
ðˇ¦ˇ¹˝³½š=½−Þ=ðĆÝÐÞŠ¹−=½¹−¾−Š−³˝ˇ²=³½ž=³₣Ð³ý¸=½¹−¾−Š−³˝ˇ²=½−¼=Š˝³ð−¼=Äóé~ëë=ýš=˚Þˇ=ýˇÝˇðş=ðˇ¦ˇ¹ş=
Ć¾ˇ³ýˇ=Ł¹šłý˚Þ−=ýš=−ÐÞş×Þš¼ýˇ=¸=Þš¹şK

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ
Αν εμφανίζονται γραμμές ή άλλοι λεκέδες στο σαρωμένο πρωτότυπο όταν χρησιμοποιείτε τον αυτόματο τροφοδότη 
εγγράφων, σκουπίστε την επιφάνεια του κυλίνδρου με καθαρό, μαλακό πανί βρεγμένο με νερό ή ουδέτερο 
απορρυπαντικό.

ËĆÝÐÞŠ¹−²=½¹−¾−Š−³˝ˇ²=
₣ˇ¹½Ð−Ć
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Ëš¾˙ÝˇÐ−=V

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ú−=×ˇ¹şÞ=ðš¾˙ÝˇÐ−=×š¹Ðł¹˙¾šÐ=½−Þ=×¹−ˇÐ¹š½Ððş=šþ−×ÝÐ³ýş=ðˇÐ=½ˇ=ˇÞˇÝć³Ðýˇ=¼ÝÐð˙K=·Ðˇ=Þˇ=×¹−ýž¦š¼½š˝½š=
×¹−ˇÐ¹š½Ððş=šþ−×ÝÐ³ýş=ðˇÐ=ˇÞˇÝć³Ðýˇ=š×Ðð−ÐÞğÞ¸³½š=ýš=½−Þ=ˇÞ½Ð×¹ş³ğ×−=½ž²=pe^omK

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Οι περιφερειακές συσκευές είναι γενικά προαιρετική. Ωστόσο, ορισμένα μοντέλα περιλαμβάνουν ορισμένες περιφερειακές 
συσκευές στον στάνταρ εξοπλισμό.

˜²=ý˚¹−²=½ž²=×−ÝÐ½Ðð¸²=³¼Þš₣−Ć²=ŁšÝ½˝ğ³ž²I=ž=pe^om=ŠÐˇ½ž¹š˝=½−=ŠÐðˇ˝ğýˇ=Þˇ=×¹ˇłýˇ½−×−Ð¸³šÐ=ˇÝÝˇł˚²=³½−=
³₣šŠÐˇ³ýş=ðˇÐ=½Ð²=×¹−ŠÐˇł¹ˇ¾˚²=ýš=³ð−×ş=½ž=ŁšÝ½˝ğ³ž=½−¼=×¹−İşÞ½−²I=₣ğ¹˝²=×¹−žł−ĆýšÞž=šÐŠ−×−˝ž³žK=ÌÐ=½Ðý˚²=×−¼=
ˇÞˇł¹˙¾−Þ½ˇÐ=³½Ð²=×¹−ŠÐˇł¹ˇ¾˚²=ˇ×şŠ−³ž²=ˇ×−½šÝ−ĆÞ=−Þ−ýˇ³½Ðð˚²=½Ðý˚²=½ğÞ=ý−Þ˙ŠğÞ=×ˇ¹ˇłğł¸²K=ÌÐ=
ýšý−Þğý˚Þš²=ý−Þ˙Šš²=šÞŠ˚₣š½ˇÐ=Þˇ=×ˇ¹−¼³Ð˙Ž−¼Þ=ˇ×şðÝÐ³ž=ˇ×ş=½Ð²=½Ðý˚²K

Ονομασία προϊόντος Αριθμός προϊόντος Περιγραφή

Αντιστροφή μόνο τροφοδότη
πέρασμα

AR-RP12 Αυτό μετατρέπει αυτόματα το πρωτότυπο για να
ενεργοποιήσετε τη σάρωση και των δύο πλευρών.

κάλυμμα εγγράφων MX-VR12 Αυτό κρατά κάτω από το πρωτότυπο.

Í−Þ˙Šˇ= ½¹−¾−Š−³˝ˇ²= ₣ˇ¹½Ð−Ć
RMMJ¾ĆÝÝğÞ

MX-CS12 N Πρόσθετες δίσκο. Ένα μέγιστο των 500 φύλλων χαρτιού
μπορεί να τοποθετηθεί στο δίσκο.

Í−Þ˙Šˇ= ½¹−¾−Š−³˝ˇ²= ₣ˇ¹½Ð−Ć
RMMJ¾ĆÝÝğÞ(with motor)

MX-CS13 N

Σετ επέκτασης δικτύου AR-NB8 Επιτρέπει τη λειτουργία του δικτύου.

Σετ επέκτασης του εκτυπωτή AR-PB10 Προσθέτει μια λειτουργία εκτυπωτή PCL.

Σετ επέκτασης PS MX-PK10 Ενεργοποιεί το μηχάνημα να χρησιμοποιηθεί ως ένα
συμβατό εκτυπωτή Postscript.

Οι κάρτες επέκτασης μνήμης MX-EB21 Αυτή είναι μια μνήμη για την επέκταση αυτού του
μηχανήματος.

Σταντ (μεγάλο) AR-DS19 Αυτή είναι η βάση για να εγκαταστήσετε αυτό το
μηχάνημα.

Σταντ (μικρό) AR-DS20

Sharpdesk κιτ 1 άδειας χρήσης MX-USX1 Το λογισμικό αυτό δίνει τη δυνατότητα ολοκληρωμένης
διαχείρισης εγγράφων και αρχείων υπολογιστή.

Sharpdesk κιτ 5 αδειών χρήσης MX-USX5

Sharpdesk κιτ 10 αδειών χρήσης MX-US10

Sharpdesk κιτ 50 αδειών χρήσης MX-US50

Sharpdesk κιτ 100 αδειών χρήσης MX-USA0
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ 500-ΦΥΛΛΩΝ
fl¼½˚²=−Ð=ý−Þ˙Šš²=½¹−¾−Š−³˝ˇ²=₣ˇ¹½Ð−Ć=×ˇ¹˚₣−¼Þ=½žÞ=š¼ð−Ý˝ˇ=½ž²=ˇ¼þžý˚Þž²=₣ğ¹ž½Ððş½ž½ˇ²=₣ˇ¹½Ð−Ć=łÐˇ=
½−=¾ğ½−ˇÞ½Ðł¹ˇ¾Ððş=ðˇÐ=ýšłˇÝĆ½š¹ž=Š¼Þˇ½ş½ž½ˇ=š×ÐÝ−ł¸²=ýšłš¦ćÞ=₣ˇ¹½Ð−Ć=˙ýš³ˇ=ŠÐˇ¦˚³ÐýğÞ=×¹−²=
₣¹¸³žK

ÌÞ−ýˇ³˝š²=šþˇ¹½žý˙½ğÞ

ÔĆ¦ýÐ³ž=½ž²=Ł˙³ž²

1 fl¾ˇÐ¹˚³½š=½ž=Ł˙³ž=ˇ×ş=½−=Š˝³ð−K

2 Ú−×−¦š½¸³½š=½ž=Ł˙³ž=×−¼=
ˇ¾ˇÐ¹˚³ˇ½šK

Í−Þ˙Šˇ=½¹−¾−Š−³˝ˇ²=₣ˇ¹½Ð−Ć=RMMJ
¾ĆÝÝğÞ=EjuJ`pNO k L juJ`pNP kF

‚˝³ð−Ð

ÓÝš¼¹Ððş=ðˇ×˙ðÐ
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ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
Úˇ=³¼Þ¸¦ž=ˇÞˇÝć³Ðýˇ=łÐˇ=½−=×¹−İşÞ=ˇ¼½ş=×−¼=ˇÞ½Ððˇ¦˝³½ˇÞ½ˇÐ=ˇ×ş=½−=₣¹¸³½ž=š˝ÞˇÐ=½−=₣ˇ¹½˝=ðˇÐ=ž=ðˇ³˚½ˇ=
ł¹ˇ¾˝½žK

ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
fl×−¦žðšĆ³½š=½ˇ=ˇÞˇÝć³Ðýˇ=³š=₣ć¹−W
ðˇ¦ˇ¹ş=ðˇÐ=³½šłÞşI
ýš=³½ˇ¦š¹¸=¦š¹ý−ð¹ˇ³˝ˇI
₣ğ¹˝²=˙ýýš³ž=˚ð¦š³ž=³½žÞ=žÝÐˇð¸=ˇð½ÐÞ−Ł−Ý˝ˇK

fl×−¦žðšĆ³½š=½−=₣ˇ¹½˝=³½ž=³¼³ðš¼ˇ³˝ˇ=
½−¼=³š=š×˝×šŠž=š×Ð¾˙ÞšÐˇK
uˇ¹½˝=×−¼=ˇ×−¦žðšĆš½ˇÐ=šð½ş²=³¼³ðš¼ˇ³˝ˇ²=¸=ş¹¦Ð−=ý×−¹š˝=Þˇ=ð¼¹½ğ¦š˝=¸=Þˇ=ˇ×−¹¹−¾¸³šÐ=¼ł¹ˇ³˝ˇ=
×¹−ðˇÝćÞ½ˇ²=³¼₣Þ˚²=šý×Ý−ð˚²K

·Ðˇ=×−Ð−½Ððş½š¹ˇ=ˇ×−½šÝ˚³ýˇ½ˇ=ˇÞ½Ðł¹ˇ¾¸²I=ŁšŁˇÐğ¦š˝½š=ş½Ð=₣¹ž³Ðý−×−Ðš˝½š=ýşÞ−=×¹−İşÞ½ˇ=pe^omK
ÍşÞ−=½ˇ=łÞ¸³Ðˇ=ˇÞˇÝć³Ðýˇ=½ž²=pe^om=¾˚¹−¼Þ=½žÞ=š½Ðð˚½ˇ=·Þ¸³ÐğÞ=flÞˇÝğ³˝ýğÞK

GENUINE SUPPLIES

Ó¹−ý¸¦šÐˇ=ˇÞ½ˇÝÝˇð½ÐðćÞ=šþˇ¹½žý˙½ğÞ=ðˇÐ=ˇÞˇÝć³ÐýğÞ
Â=×¹−ý¸¦šÐˇ=ˇÞ½ˇÝÝˇð½ÐðćÞ=šþˇ¹½žý˙½ğÞ=łÐˇ=½žÞ=š×Ð³ðš¼¸=½−¼=ýž₣ˇÞ¸ýˇ½−²=š˝ÞˇÐ=šłł¼žý˚Þž=łÐˇ=½−¼Ý˙₣Ð³½−Þ=T=
₣¹şÞÐˇ=ýš½˙=½−=½˚Ý−²=×ˇ¹ˇłğł¸²=½−¼=×¹−İşÞ½−²K=ÒˇÞ=ˇÞ½ˇÝÝˇð½Ðð˙=šþˇ¹½¸ýˇ½ˇ=¦šğ¹−ĆÞ½ˇÐ=šðš˝Þˇ=½ˇ=ý˚¹ž=½−¼=
ýž₣ˇÞ¸ýˇ½−²=×−¼=¾¦š˝¹−Þ½ˇÐ=ý˚³ˇ=³½−=¾˙³ýˇ=½ž²=ðˇÞ−ÞÐð¸²=₣¹¸³ž²=½−¼=×¹−İşÞ½−²=šÞć=šðš˝Þˇ=½ˇ=ý˚¹ž=×−¼=ðˇ½˙=
ðˇÞşÞˇ=¼×š¹Łˇ˝Þ−¼Þ=½ž=ŠÐ˙¹ðšÐˇ=Žğ¸²=½−¼=×¹−İşÞ½−²=ŠšÞ=¦šğ¹−ĆÞ½ˇÐ=³ˇÞ=ˇÞ½ˇÝÝˇð½Ðð˙=šþˇ¹½¸ýˇ½ˇK=Úˇ=ˇÞˇÝć³Ðýˇ=
š˝ÞˇÐ=š×˝³ž²=ŠÐˇ¦˚³Ðýˇ=łÐˇ=T=₣¹şÞÐˇ=ýš½˙=½−=½˚Ý−²=×ˇ¹ˇłğł¸²=½−¼=×¹−İşÞ½−²K
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10 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ
Η Κάρτα επέκτασης δικτύου συμπεριλαμβάνει έναν ενσωματωμένο Διαδικτυακό διακομιστή. Η πρόσβαση στον 
Διαδικτυακό διακομιστή επιτυγχάνεται μέσω ενός προγράμματος του υπολογιστή σας για περιήγηση στο Διαδίκτυο. 
Οι Ιστοσελίδες περιλαμβάνουν τόσο σελίδες για χρήστες όσο και σελίδες για τον διαχειριστή. Στις Ιστοσελίδες 
χρήστη, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τη συσκευή, να εκτυπώνουν απευθείας το αρχείο που 
προσδιορίστηκε σε κάποιον υπολογιστή και να επιλέγουν τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης των παραμέτρων του 
εκτυπωτή. Στις Ιστοσελίδες διαχειριστή, ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να διαμορφώνει τις ρυθμίσεις 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της συσκευής, τις ρυθμίσεις για εκτύπωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τους 
κωδικούς πρόσβασης. Η διαμόρφωση των ρυθμίσεων αυτών επιτρέπεται μόνο στον διαχειριστή.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ 
ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία για πρόσβαση στις Ιστοσελίδες. Για προβολή πληροφοριών σχετικά με τις 
ρυθμίσεις διαφόρων λειτουργιών που επιδέχονται απομακρυσμένη διαμόρφωση μέσω του δικτύου από τις 
Ιστοσελίδες της συσκευής, κάντε κλικ στη [Βοήθεια] στο κάτω μέρος του πλαισίου μενού. Για τις ρυθμίσεις κάθε 
λειτουργίας, δείτε τις επεξηγήσεις στη Βοήθεια.

1 Ανοίξτε το πρόγραμμα του 
υπολογιστή σας για περιήγηση στο 
Διαδίκτυο.
Συνιστώμενα προγράμματα περιήγησης στο web:
Internet Explorer: 11 ή νεότερη έκδοση 
(Windows®),
Microsoft Edge (Windows®),
Firefox (Windows®), Safari (macOS®),
Chrome (Windows®):
Η πιο πρόσφατη ή η αμέσως προηγούμενη 
σημαντική έκδοση

2 Στο πεδίο "Διεύθυνση" του 
προγράμματος περιήγησης, 
πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP που 
διαμορφώσατε στη συσκευή.
Αν δεν ξέρετε τη διεύθυνση IP, δείτε το 
"ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ IP" (σελ.93).
Όταν η σύνδεση ολοκληρωθεί, η Ιστοσελίδα θα 
εμφανισθεί στο πρόγραμμα περιήγησης στο 
Διαδίκτυο.
"ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΧΡΗΣΤΕΣ)" (σελ.126)

3 Κάντε κλικ στο κουμπί [Βοήθεια] στο 
κάτω μέρος του πλαισίου μενού.
Για προβολή πληροφοριών σχετικά με κάποια 
ρύθμιση λειτουργιών, κάντε κλικ στο αντίστοιχο 
στοιχείο στην οθόνη Βοήθειας.

4 Όταν τελειώσετε, κλείστε τις 
Ιστοσελίδες.
Όταν τελειώσετε με τη χρήση των Ιστοσελίδων, 
κάντε κλικ στο κουμπί  (κλείσιμο) στην επάνω 
δεξιά γωνία της σελίδας.
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ IP 
ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
Οι ρυθμίσεις της διεύθυνσης IP, της Μάσκας Subnet και της Προκαθορισμένης Πύλης μπορούν να αλλάξουν στην 
Ιστοσελίδα.
Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις διεύθυνσης IP της συσκευής.

1 Κάντε κλικ στο [Κατάσταση Δικτύου] 
στο πλαίσιο μενού στην Ιστοσελίδα.

2 Κάντε κλικ στο [TCP/IP].

3 Πληκτρολογήστε τις επιθυμητές τιμές 
στα "Διεύθυνση IP", "Μάσκα Subnet" 
και "Προκαθορισμένη πύλη".
Αν θέλετε να εισάγετε "Διεύθυνση IP", "Μάσκα 
υποδικτύου", και "Προεπιλεγμένη πύλη", 
μπορείτε να πάτε στην ιστοσελίδα της 
"Εγκατάστασης πρωτοκόλλου» από [Ρύθμιση 
δικτύου]  [Πρωτόκολλο] για να εισάγετε και να 
υποβάλετε (άδεια διαχειριστή απαιτείται).

• Για να αποκτήσετε τη διεύθυνση IP αυτόματα, ρυθμίστε το "DHCP" σε "Ενεργοποίηση,".
• Όταν αλλάξουν οι ρυθμίσεις "DHCP", η αλλαγή θα ισχύσει μετά την επανεκκίνηση της συσκευής.
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 
(ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ)
Όταν ανοίγετε τις Ιστοσελίδες χρήστη στη συσκευή, η ακόλουθη σελίδα θα εμφανίζεται στο πρόγραμμα περιήγησης.
Στην αριστερή πλευρά της σελίδας εμφανίζεται ένα πλαίσιο μενού. Όταν κάνετε κλικ σε κάποιο στοιχείο στο μενού, 
εμφανίζεται μια οθόνη στο δεξιό πλαίσιο που σας επιτρέπει να διαμορφώσετε ρυθμίσεις για το συγκεκριμένο 
στοιχείο.

(1) Πλαίσιο μενού
Κάντε κλικ σε μια ρύθμιση στο μενού για να τη 
διαμορφώσετε.

(2) Πληροφορίες Συστήματος
Δείχνει την τρέχουσα κατάσταση της συσκευής και 
το όνομα του μοντέλου.
• Κατάσταση συσκευής

Δείχνει την τρέχουσα κατάσταση της συσκευής, 
των δίσκων χαρτιού, των δίσκων εξόδου, των 
τόνερ και των άλλων αναλώσιμων καθώς και τις 
μετρήσεις σελίδων.
Η προειδοποίηση εξαντλήσεως χαρτιού και 
άλλες προειδοποιήσεις εμφανίζονται με κόκκινο 
χρώμα.

• Διαμόρφωση συσκευής
Δείχνει ποια προαιρετικά εξαρτήματα είναι 
εγκαταστημένα.

• Κατάσταση δικτύου
Δείχνει την κατάσταση δικτύου. Πληροφορίες 
σχετικά με τα "Γενικά" και "TCP/IP" εμφανίζονται 
στις αντίστοιχες σελίδες.

(3) Σελίδα Δοκιμής Εκτυπωτή
Μπορείτε να εκτυπώσετε τη "Λίστα Ρυθμίσεων 
Εκτυπωτή", που δείχνει τις ρυθμίσεις κατάστασης 
του εκτυπωτή και τις ρυθμίσεις συστήματος και τις 
διάφορες λίστες γραμματοσειρών.

(4) Ρυθμίσεις Κατάστασης
Διαμορφώστε τις παραμέτρους των βασικών 
ρυθμίσεων εκτυπωτή και των ρυθμίσεων γλώσσας 
του εκτυπωτή.
"ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ" (σελ.127)
* Αυτή η λειτουργία εμφανίζεται όταν έχει 

εγκατασταθεί το κιτ επέκτασης δικτύου ή το κιτ 
επέκτασης εκτυπωτή.

(5) Λειτουργία Διαχείρισης
Για να ανοίξετε τις Ιστοσελίδες για τον διαχειριστή, 
κάντε κλικ εδώ και μετά πληκτρολογήστε το όνομα 
χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του 
διαχειριστή.
"ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ (ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ)" (σελ.130)
"ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 
([Κωδικοί Πρόσβασης])" (σελ.131)

(6) Επιλογή Γλώσσας Οθόνης
Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση γλώσσας από το 
αναδυόμενο μενού.

Βοήθεια

Πληροφορίες συστήματος

Λειτουργία

Ρύθμιση συσκευής

Λειτουργία Διαχείρισης

Σύνδεσμος

- ΜΕΝΟΥ -

Πληροφορίες συστήματος

Σειριακός αριθμός μονάδας:
Όνομα:
Ονομασία μοντέλου:
Θέση μηχανήματος:
Τρέχουσα Κατάσταση:

Επιλογή Γλώσσας Οθόνης:

Κατάσταση ενημέρωσης(U)

Εκτέλεση(J)

Αγγλικά

Βοήθεια
Κατάσταση συσκευής

Σελίδα Δοκιμής Εκτυπωτή

Ρυθμίσεις Κατάστασης

Διαμόρφωση Συσκευής
Κατάσταση δικτύου

(6)

(2)
(1)

(3)

(4)
(5)



127

10

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ
Οι ρυθμίσεις κατάστασης εκτυπωτή επιτρέπουν τη διαμόρφωση βασικών ρυθμίσεων του εκτυπωτή. Τα ακόλουθα 
στοιχεία μπορούν να ρυθμιστούν:

"Προκαθορισμένες Ρυθμίσεις" (σελ.128):Βασικές ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται κυρίως όταν το πρόγραμμα 
οδήγησης του εκτυπωτή δεν χρησιμοποιείται.

"PCL Ρυθμίσεις" (σελ.129): Σύνολο συμβόλων PCL, γραμματοσειρά, κωδικός αλλαγής γραμμής και 
άλλες ρυθμίσεις.

ΠΩΣ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΤΕ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Για να εμφανιστεί η οθόνη Ρυθμίσεις Κατάστασης κάντε κλικ στο [Ρυθμίσεις Κατάστασης] στο πλαίσιο μενού.
Για λεπτομερείς επεξηγήσεις των διαδικασιών για τον ορισμό των ρυθμίσεων, κάντε κλικ στο [Βοήθεια] στο πλαίσιο 
μενού.

(1) Ρυθμίσεις Κατάστασης
Αυτό εμφανίζει την σελίδα διαμόρφωσης 
παραμέτρων για τις ρυθμίσεις κατάστασης 
εκτυπωτή.

(2) Προκαθορισμένες Ρυθμίσεις/PCL
Επιλέξτε τον τύπο των ρυθμίσεων κατάστασης 
που θέλετε να διαμορφώσετε.

(3) Ρυθμίσεις
Εμφανίζονται οι εργοστασιακές προκαθορισμένες 
ρυθμίσεις.
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις όπως επιθυμείτε 
επιλέγοντας από αναπτυσσόμενες λίστες και με 
την απευθείας εισαγωγή ρυθμίσεων. 
Για πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις, δείτε το 
"ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ" 
(σελ.128).

(4) Υποβολή
Κάντε κλικ για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις 
Ιστοσελίδας στη συσκευή.

• Όταν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή και έχετε διαμορφώσει τις ίδιες ρυθμίσεις τόσο 
στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή όσο και στις προαναφερθείσες οθόνες, οι ρυθμίσεις που 
διαμορφώσατε στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή παρακάμπτουν τις ρυθμίσεις στις οθόνες. Αν κάποια 
ρύθμιση είναι διαθέσιμη στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή, χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα οδήγησης 
του εκτυπωτή για να διαμορφώσετε τις παραμέτρους της.

• fl¼½¸=ž=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ=šý¾ˇÞ˝Žš½ˇÐ=ş½ˇÞ=˚₣šÐ=šłðˇ½ˇ³½ˇ¦š˝=½−=ðÐ½=š×˚ð½ˇ³ž²=ŠÐð½Ć−¼=¸=½−=ðÐ½=š×˚ð½ˇ³ž²=
šð½¼×ğ½¸K

Βοήθεια

Πληροφορίες συστήματος

Λειτουργία

Σύνδεσμος

Ρύθμιση συσκευής

Λειτουργία Διαχείρισης

Ρυθμίσεις Κατάστασης
[PCL]

Προκαθορισμένες Ρυθμίσεις
Αντίγραφα:
Προσανατολισμός:
Προεπιλεγμένο Μέγεθος Χαρτιού:
Προκαθορισμένη Πηγή Χαρτιού:
Εκτύπωση Διπλής (2) Όψης:
Τυποσ Του Πρωτοτυπου Διπλής Όψης:

PORM:
(Σάρωση)

1

Κατακόρυφος

A4

Αυτόματη

Mιας Όψης

Mιας Όψης

Ενεργοποίηση

Υποβολή(S)

Διαμόρφωση Συσκευής
Κατάσταση δικτύου

Κατάσταση συσκευής

Σελίδα Δοκιμής Εκτυπωτή

Ρυθμίσεις Κατάστασης(1)

(2)

(3)

(4)

Βοήθεια

[Προκαθορισμένες Ρυθμίσεις]
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ
Κάντε κλικ στο εικονίδιο ώστε να προβληθεί η επεξήγηση του περιορισμού.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ
Οι εργοστασιακά προκαθορισμένες ρυθμίσεις υποδεικνύονται με έντονα γράμματα.

Προκαθορισμένες Ρυθμίσεις

Ρυθμίσεις Κατάστασης

Προκαθορισμένες 
Ρυθμίσεις

Εργοστασιακά 
προκαθορισμένες 
ρυθμίσεις

Αντίγραφα 1
Προσανατολισμός Κατακόρυφος
Προκαθορισμένο 
Μέγεθος Χαρτιού Α4

Προκαθορισμένη 
Πηγή Χαρτιού Αυτόματη

Εκτύπωση Διπλής 
(2) Όψης Μιας Όψης

Τυποσ Του 
Πρωτοτυπου Διπλής 
Όψης (Σάρωση)

Μιας Όψης

ROPM (Στείλτε Μία, 
Εκτυπώστε Πολλές) Ενεργοποίηση

Ρυθμίσεις Κατάστασης

PCL Ρυθμίσεις
Εργοστασιακά 
προκαθορισμένες 
ρυθμίσεις

Ρύθμιση Συμβόλου PC-8

Γραμματοσειρά 0: Courier (εσωτερική 
γραμματοσειρά)

Κωδικός Αλλαγής 
Γραμμής CR=CR; LF=LF; FF=FF

Πλάτος Α4 Απενεργοποίηση

„ð½Ć×ğ³ž=
³¾ˇÝý˙½ğÞ=mp

Εργοστασιακά 
προκαθορισμένες 
ρυθμίσεις

Print PS Errors Disable

Στοιχείο Επιλογές Περιγραφή
Αντίγραφα 1 - 999 Χρησιμοποιείται για να επιλέξετε τον αριθμό αντιγράφων.
Προσανατολισμός Κατακόρυφος, 

Οριζόντιος
Καθορίζει τον προσανατολισμό της εκτυπωμένης σελίδας. Επιλέξτε 
[Κατακόρυφος] όταν η εικόνα είναι μακρύτερη στην κατακόρυφη 
κατεύθυνση ή [Οριζόντιος] όταν η εικόνα είναι μακρύτερη στην 
οριζόντια κατεύθυνση.

Προκαθορισμένο 
Μέγεθος Χαρτιού

Α3, Β4, A4, B5, A5 Ορίζει το προκαθορισμένο μέγεθος χαρτιού που χρησιμοποιείται για 
εκτύπωση. Ακόμη κι αν το καθορισμένο μέγεθος χαρτιού δεν 
υπάρχει σε κάποιον από τους δίσκους, η εκτυπωμένη εικόνα 
διαμορφώνεται σύμφωνα με τη ρύθμιση αυτή.

Προκαθορισμένη 
Πηγή Χαρτιού

Αυτόματη, 
Δίσκος 1, 
Δίσκος 2*, 
Δίσκος 3*, 
Δίσκος 4*, Bypass 
(Χειροκίνητο), 
Bypass (αυτόματο)

Ορίστε τον προκαθορισμένο δίσκο χαρτιού. 
*Οι διαθέσιμες επιλογές εξαρτώνται από τους εγκαταστημένους 
δίσκους.

Εκτύπωση Διπλής 
(2) Όψης

Μιας Όψης,
Διπλής (2) όψης 
(Βιβλίο), 
Διπλής (2) όψης 
(Πίνακας)

Όταν επιλέγετε [Διπλής (2) όψης (Βιβλίο)], γίνεται εκτύπωση διπλής 
όψης ώστε να επιτρέπει δέσιμο στην αριστερή πλευρά. Όταν 
επιλέγετε [Διπλής (2) όψης (Πίνακας)], γίνεται εκτύπωση διπλής 
όψης ώστε να επιτρέπει δέσιμο στο επάνω μέρος. (Μόνο για 
μοντέλα που υποστηρίζουν εκτύπωση διπλής όψης.)

Τυποσ Του 
Πρωτοτυπου Διπλής 
Όψης (Σάρωση)

Μιας Όψης,
Διπλής Όψης

Αυτό ορίζει το αν θα επιτρέπεται το πρότυπο διπλής όψης για τη 
Σκαν Μνήμης USB. (Μόνο για μοντέλα που υποστηρίζουν 
πρωτότυπα διπλής όψης.)

ROPM (Στείλτε Μία, 
Εκτυπώστε Πολλές)

Ενεργοποίηση, 
Απενεργοποίηση

Επιτρέπει τη λειτουργία ROPM. Όταν την ενεργοποιήσετε, εργασίες 
πολλαπλών σελίδων αποθηκεύονται στην μνήμη πριν από την 
εκτύπωση και έτσι ο υπολογιστής δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνει 
την αποστολή των δεδομένων εκτύπωσης όταν εκτυπώνονται 
πολλαπλά αντίγραφα.
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PCL Ρυθμίσεις

„ð½Ć×ğ³ž=³¾ˇÝý˙½ğÞ=mp

Στοιχείο Επιλογές Περιγραφή
Ρύθμιση Συμβόλου Επιλέξτε μία από τις 

35 σειρές 
συμβόλων.

Προσδιορίζει ποιας χώρας οι χαρακτήρες (σειρά συμβόλων PCL) 
αντιστοιχούν σε ορισμένα από τα σύμβολα στην λίστα των κωδικών 
χαρακτήρων. Η εργοστασιακά προκαθορισμένη ρύθμιση είναι 
[PC-8]. 

Γραμματοσειρά Επιλέξτε μία 
εσωτερική 
γραμματοσειρά ή 
μία γραμματοσειρά 
επέκτασης.

Προσδιορίζει ποια γραμματοσειρά PCL θα χρησιμοποιηθεί για την 
εκτύπωση. Μπορείτε να προσδιορίσετε μία από τις εσωτερικές 
γραμματοσειρές. Η εργοστασιακά προκαθορισμένη ρύθμιση είναι 
[0: Courier].

Κωδικός Αλλαγής 
Γραμμής

CR=CR; LF=LF; 
FF=FF,
CR=CR+LF; LF=LF; 
FF=FF,
CR=CR; 
LF=CR+LF; 
FF=CR+FF,
CR=CR+LF; 
LF=CR+LF; 
FF=CR+FF

Προσδιορίζει τον κωδικό διακοπής γραμμής μέσω ενός συνδυασμού 
του κώδικα "CR" (επιστροφής), του κώδικα "LF" (διακοπή γραμμής) 
και του κώδικα "FF" (διακοπή σελίδας). Η εργοστασιακά 
προκαθορισμένη ρύθμιση είναι εκτύπωση βασισμένη στον 
μεταδιδόμενο κωδικό. Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση 
επιλέγοντας έναν από τους τέσσερις συνδυασμούς.

Πλάτος Α4 Ενεργοποίηση, 
Απενεργοποίηση

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση αυτή για να εκτυπώσετε 80 
γραμμές σε χαρτί μεγέθους A4 με γραμματοσειρά 10CPI για όλες τις 
γραμμές (Αγγλικοί χαρακτήρες). Όταν απενεργοποιηθεί η ρύθμιση 
(δεν εμφανίζεται σύμβολο επιλογής), κάθε γραμμή έχει μήκος 78 
χαρακτήρων.

Στοιχείο Επιλογές Περιγραφή
Print PS Errors Ενεργοποίηση, 

Απενεργοποίηση
⁄½ˇÞ=ˇ¼½¸=ž=¹Ć¦ýÐ³ž=š˝ÞˇÐ=šÞš¹ł−×−Ðžý˚ÞžI=šð½¼×ćÞš½ˇÐ=ýÐˇ=
×š¹Ðł¹ˇ¾¸=³¾˙Ýýˇ½−²=ð˙¦š=¾−¹˙=×−¼=×ˇ¹−¼³Ð˙Žš½ˇÐ=³¾˙Ýýˇ=
mçëípÅêáéíK
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 
(ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ)
Εκτός από τα μενού που εμφανίζονται για χρήστες, άλλα μενού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνον από τον 
διαχειριστή εμφανίζονται στις Ιστοσελίδες διαχειριστή.
Στην αριστερή πλευρά της σελίδας εμφανίζεται ένα πλαίσιο μενού. Όταν κάνετε κλικ σε κάποιο στοιχείο στο μενού, 
εμφανίζεται μια οθόνη στο δεξιό πλαίσιο που σας επιτρέπει να διαμορφώσετε ρυθμίσεις για το συγκεκριμένο 
στοιχείο. Εδώ θα βρείτε επεξηγήσεις για ρυθμίσεις που μπορούν να διαμορφωθούν μόνον από τον διαχειριστή.

(1) Σάρωση δικτύου
Ορίστε τη μέθοδο για την αποστολή των δεδομένων που 
έχουν σαρωθεί μέσω της λειτουργίας σάρωσης δικτύου.
"ΣΑΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ" (σελ.133)

(2) Πληροφορίες
Διαμορφώστε τις πληροφορίες ταυτότητας της 
συσκευής για τη λειτουργία κατάστασης & 
ειδοποίησης Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου.
"ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ" (σελ.134)

(3) Κωδικοί Πρόσβασης
Ο διαχειριστής του συστήματος έχει τη δυνατότητα 
να καθιερώσει κωδικούς πρόσβασης για την 
προστασία του Δικτυακού τόπου. Πληκτρολογήστε 
έναν κωδικό πρόσβασης που επιθυμείτε να 
καθιερώσετε και κάντε κλικ στο πλήκτρο 
[Υποβολή].
Μπορείτε να καθιερώσετε έναν κωδικό πρόσβασης 
για τον διαχειριστή και έναν για τους χρήστες.
"ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 
([Κωδικοί Πρόσβασης])" (σελ.131)

(4) Ρυθμίσεις διαχειριστή
Μπορείτε να απαγορεύσετε τις αλλαγές στις ρυθμίσεις 
και να διαμορφώσετε ρυθμίσεις διασύνδεσης.
"ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ" (σελ.132)

(5) Μήνυμα κατάστασης
Διαμορφώστε τις απαιτούμενες παραμέτρους για 
αποστολή μηνυμάτων της τρέχουσας κατάστασης, 
όπως διευθύνσεις προορισμών και χρονοδιαγράμματα.
"ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ" 
(σελ.135)

(6) Μήνυμα προειδοποίησης
Αποθηκεύστε διευθύνσεις προορισμού μηνυμάτων 
προειδοποίησης.
"ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ" (σελ.135)

(7) Ασφάλεια
Υπάρχει δυνατότητα απενεργοποίησης μη 
χρησιμοποιούμενων θυρών και τροποποίησης των 
αριθμών για τις θύρες για μεγαλύτερη ασφάλεια.

(8) Ρυθμίσεις SSL
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για τις ρυθμίσεις SSL. 
(σελ.134)

(9) Υπηρεσίες Λειτουργίας
Διαμορφώστε πληροφορίες που αφορούν το 
σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
"SMTP ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ" (σελ.134)

(10)Άμεση Εκτύπωση
Ρύθμιση παραμέτρων για την εκτύπωση LPD και Raw.

XX-XXXXX

Πληροφορίες συστήματος

Επιλογή Γλώσσας Οθόνης:

Εκτέλεση(J)

Κατάσταση ενημέρωσης(U)

Αγγλικά

Σειριακός αριθμός μονάδας:
Όνομα:
Ονομασία μοντέλου:
Θέση μηχανήματος:
Τρέχουσα Κατάσταση:

Help

Ρύθμιση συσκευής

Πληροφορίες συστήματος

Διαχείριση αποστολής εικόνας

Κατάσταση συσκευής

Σάρωση σε δίκτυο

Διαμόρφωση Συσκευής
Κατάσταση δικτύου

Εγκατάσταση σάρωσης

Σελίδα Δοκιμής Εκτυπωτή
Δοκιμαστική Ιστοσελίδα

Έλεγχος Λογαριασμών

Πληροφορίες

Γρήγορη Εγκατάσταση

Γενικά
Πρωτόκολλο
Υπηρεσίες Λειτουργίας
Άμεση Εκτύπωση
Δοκιμή Σύνδεσης

Ασφάλεια
Ρυθμίσεις SSL

Κωδικοί Πρόσβασης
Ρυθμίσεις Κατάστασης
Ρυθμίσεις Διαχειριστή
Προσαρμοσμένοι σύνδεσμοι
Ημερολόγιο

Μήνυμα κατάστασης

Δημιουργία Πιστοποιητικού
Πραγματοποίηση 
Αίτησης Υπογραφής 
Πιστοποιητικού (CSR)
Εγκατάσταση 
Πιστοποιητικού
Εισαγωγή Πιστοποιητικού 
και Ιδιωτικού Κλειδιού
Εξαγωγή Πιστοποιητικού 
και Ιδιωτικού Κλειδιού

Μήνυμα προειδοποίησης
Ρύθμιση Ρολογιού
Ρύθμιση Κλειδιού Προϊόντος

Λειτουργία

Διαμόρφωση δικτύου

Διαχείριση συσκευής

Σύνδεσμος

- ΜΕΝΟΥ -
XX-XXXX

Ρύθμιση συσκευής
Πληροφορίες

Γρήγορη Εγκατάσταση

Γενικά
Πρωτόκολλο
Υπηρεσίες Λειτουργίας
Άμεση Εκτύπωση
Δοκιμή Σύνδεσης

Ασφάλεια
Ρυθμίσεις SSL

Κωδικοί Πρόσβασης
Ρυθμίσεις Κατάστασης
Ρυθμίσεις Διαχειριστή
Προσαρμοσμένοι σύνδεσμοι
Ημερολόγιο

Μήνυμα κατάστασης

Δημιουργία Πιστοποιητικού
Πραγματοποίηση 
Αίτησης Υπογραφής 
Πιστοποιητικού (CSR)
Εγκατάσταση 
Πιστοποιητικού
Εισαγωγή Πιστοποιητικού 
και Ιδιωτικού Κλειδιού
Εξαγωγή Πιστοποιητικού 
και Ιδιωτικού Κλειδιού

Μήνυμα προειδοποίησης
Ρύθμιση Ρολογιού
Ρύθμιση Κλειδιού Προϊόντος

Διαμόρφωση δικτύου

(7)

(2)

(3)

(5)

(6)

(4)

(9)

(10)

(8)

(1)
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ([Κωδικοί 
Πρόσβασης])
Κωδικοί Πρόσβασης μπορούν να οριστούν (κάντε κλικ στο [Κωδικοί Πρόσβασης] στο πλαίσιο μενού) για να 
περιορίσετε την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και να προστατεύσετε τις ρυθμίσεις. Ο διαχειριστής πρέπει να αλλάξει 
την εργοστασιακά προκαθορισμένη ρύθμιση για τον κωδικό πρόσβασης. Ο διαχειριστής πρέπει επίσης να φροντίσει 
να θυμάται τον νέο κωδικό πρόσβασης. Κατά την επόμενη πρόσβαση στις Ιστοσελίδες, πρέπει να πληκτρολογήσετε 
τον νέο κωδικό πρόσβασης.
Μπορείτε να καθορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης για τον διαχειριστή και έναν για τους χρήστες.

1 Κάντε κλικ στο [Κωδικοί Πρόσβασης] 
στο πλαίσιο μενού.

2 Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα 
κωδικό πρόσβασης στο στοιχείο 
"Κωδικός Πρόσβασης Διαχειριστή".
Όταν ορίζετε έναν κωδικό πρόσβασης για πρώτη 
φορά, πληκτρολογήστε "Sharp" στο στοιχείο 
"Κωδικός Πρόσβασης Διαχειριστή".

3 Καταχωρήστε τους κωδικούς 
πρόσβασης στο "Κωδικός 
Πρόσβασης Χρήστη" και στο 
"Κωδικός Πρόσβασης Διαχειριστή".
• Για κάθε κωδικό πρόσβασης μπορείτε να 

καταχωρήσετε μέγιστο όριο 7 χαρακτήρων 
και/ή αριθμών (οι κωδικοί πρόσβασης είναι 
ευαίσθητοι στη διάκριση κεφαλαίων και πεζών).

• Βεβαιωθείτε πως καταχωρήσατε τον ίδιο 
κωδικό πρόσβασης στα στοιχεία "Επιβεβαίωση 
Κωδικού Πρόσβασης" και "Νέος Κωδικός 
Πρόσβασης".

4 Όταν τελειώσετε με την καταχώρηση 
όλων των στοιχείων, κάντε κλικ στο 
[Υποβολή].
Ο καταχωρημένος κωδικός πρόσβασης 
αποθηκεύεται.
Αφού καθορίσετε τον κωδικό πρόσβασης, 
κλείστε τη συσκευή και ανοίξτε την και πάλι.

Πληκτρολογήστε οπωσδήποτε κεφαλαίο "S" 
και "harp" με πεζά γράμματα (οι κωδικοί 
πρόσβασης είναι ευαίσθητοι στη διάκριση 
κεφαλαίων και πεζών).

Στην προτροπή για καταχώρηση κωδικού 
πρόσβασης, οι χρήστες θα πρέπει να 
πληκτρολογούν "user" και οι διαχειριστές 
"admin" στο "Όνομα Χρήστη". Στο "Κωδικός 
Πρόσβασης", πρέπει να πληκτρολογήσετε 
τον κωδικό πρόσβασης που αντιστοιχεί στο 
καταχωρημένο όνομα χρήστη.
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ 
στη [Βοήθεια] στην επάνω δεξιά γωνία του 
παράθυρου.
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ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ
Οι ρυθμίσεις διαχειριστή χρησιμοποιούνται για την αποτροπή αλλαγών στις [Ρυθμίσεις Κατάστασης] και για τη 
διαμόρφωση των ρυθμίσεων του περιβάλλοντος εργασίας.

"Προκαθορισμένες ρυθμίσεις" (σελ.132): Επιλέξτε τη ρύθμιση για την οποία επιθυμείτε να αποτρέψετε κάθε 
αλλαγή.
"Ρυθμίσεις διασύνδεσης" (σελ.132): Ενεργοποιήστε την παρακολούθηση δεδομένων που αποστέλλονται στη 
θύρα δικτύου και καθορίστε περιορισμούς.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
1 Κάντε κλικ στο [Ρυθμίσεις 

διαχειριστή] στο πλαίσιο μενού.
Θα εμφανισθεί η οθόνη "Προκαθορισμένες 
Ρυθμίσεις" των [Ρυθμίσεις διαχειριστή]. Αν 
επιθυμείτε να επιλέξετε ρύθμιση στην οθόνη 
"Προκαθορισμένες Ρυθμίσεις", πηγαίνετε στο 
βήμα 3.

2 Κάντε κλικ στην επιθυμητή ρύθμιση.

3 Κάντε κάποια επιλογή για τη ρύθμιση 
που εμφανίζεται στην οθόνη.
Για περιγραφές των ρυθμίσεων, δείτε το 
"ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ" (σελ.132).

4 Κάντε κλικ στο [Υποβολή] για να 
αποθηκεύσετε τις καταχωρημένες 
πληροφορίες.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ
Όταν στη στήλη "Ρυθμίσεις" εμφανίζεται η ένδειξη "ΝΑΙ, ΟΧΙ", το "ΝΑΙ" είναι επιλεγμένο όταν εμφανίζεται σημείο 
ελέγχου μέσα στο πλαίσιο ελέγχου του στοιχείου και το "ΟΧΙ" όταν δεν εμφανίζεται σημείο ελέγχου.

Προκαθορισμένες ρυθμίσεις

Ρυθμίσεις διασύνδεσης

Στοιχείο Ρυθμίσεις Περιγραφή
Αποτροπή 
Εκτύπωσης της 
Δοκιμαστικής Σελίδας

ΝΑΙ, ΟΧΙ Η ρύθμιση αυτή χρησιμοποιείται για απαγόρευση της εκτύπωσης 
δοκιμαστικής σελίδας εκτυπωτή.

Απενεργοποίηση των 
Αλλαγών της Ρύθμισης 
Προεπιλογής

ΝΑΙ, ΟΧΙ Η ρύθμιση αυτή χρησιμοποιείται για απαγόρευση αλλαγών στις 
προκαθορισμένες ρυθμίσεις κατάστασης.

Απενεργοποίηση της 
Ρύθμισης του 
Ρολογιού

ΝΑΙ, ΟΧΙ Η ρύθμιση αυτή χρησιμοποιείται για απαγόρευση αλλαγής της 
ημερομηνίας και ώρας.

Στοιχείο Ρυθμίσεις Περιγραφή
Χρονικό Όριο I/O 1- 60 - 999 

(δευτ.)
Κατά τη λήψη εργασίας εκτύπωσης, αν δεν έχουν ληφθεί τα υπόλοιπα 
δεδομένα μέχρι το πέρας του χρόνου που καθορίσατε εδώ, η σύνδεση 
θύρας διακόπτεται και αρχίζει η επόμενη εργασία εκτύπωσης.

Emulation 
Switching

Auto,
PostScript, PCL

Επιλέξτε τη γλώσσα του εκτυπωτή. Όταν έχει επιλεγεί [Auto], η γλώσσα 
επιλέγεται αυτόματα από τα δεδομένα που αποστέλλονται στον 
εκτυπωτή. Εκτός λάθη συμβαίνουν συχνά, μην αλλάξετε τη ρύθμιση 
από [Αυτόματο] σε άλλο πλαίσιο.

Μέθοδος Αλλαγής 
Θύρας

Αλλαγή στο 
Τέλος Εργασίας, 
Αλλάξτε μετά το 
Χρονικό Όριο I/O

Επιλέξτε τη μέθοδο αλλαγής δικτυακών θυρών.
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ΣΑΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
Ορίστε τη μέθοδο για την αποστολή των δεδομένων που έχουν σαρωθεί μέσω της λειτουργίας σάρωσης δικτύου.

1 Επιλέξτε [Σάρωση δικτύου] στο 
πλαίσιο μενού.
Θα εμφανιστεί η οθόνη "Σάρωση δικτύου".

2 Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για τη 
σάρωση δικτύου.
Για λεπτομερείς πληροφορίες, κάντε κλικ στο 
κουμπί [Βοήθεια] στην επάνω δεξιά γωνία του 
παραθύρου.

3 Επιλέξτε [Υποβολή] για να 
αποθηκεύσετε τις καταχωρημένες 
πληροφορίες.

Ρυθμίσεις

Στοιχείο

Επιλογές
(Η προεπιλεγμένη 

εργοστασιακή 
ρύθμιση εμφανίζεται 

με έντονους 
χαρακτήρες.)

Περιγραφή

Ενεργοποίηση παράδοσης σάρωσης σε Ορίστε τη μέθοδο για την αποστολή των δεδομένων που έχουν 
σαρωθεί μέσω της λειτουργίας σάρωσης δικτύου.

Σάρωση σε 
μνήμη USB

ΝΑΙ, ΟΧΙ Επιτρέπεται η αποστολή σαρωμένων δεδομένων σε συσκευή 
μνήμης USB.

Σάρωση σε 
e-mail

ΝΑΙ, ΟΧΙ Επιτρέπεται η αποστολή σαρωμένων δεδομένων σε e-mail.

Σάρωση σε 
FTP και στην 
επιφάνεια 
εργασίας και στο 
Sharpdesk 
Mobile

ΝΑΙ, ΟΧΙ Επιτρέπεται η αποστολή σαρωμένων δεδομένων σε διακομιστή 
αρχείων, υπολογιστή και στο Sharpdesk Mobile.

Ρυθμίσεις για 
προχωρημένους

ΝΑΙ, ΟΧΙ Ορίστε έναν προορισμό κρυφής κοινοποίησης για μια εργασία 
σάρωσης σε e-mail. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου και εισαγάγετε τη 
διεύθυνση e-mail για την κρυφή κοινοποίηση (έως 100 χαρακτήρες) 
στο πλαίσιο κειμένου.

Μέγιστο μέγεθος συνημμένων στο e-mail Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για το μέγεθος των αρχείων που θα 
αποσταλούν μέσω σάρωσης σε e-mail.

Ανώτατο όριο - Δεν γίνεται αποστολή, εάν το μέγεθος του αρχείου υπερβαίνει το 
καθορισμένο όριο.

Απεριόριστο ΝΑΙ, ΟΧΙ Γίνεται αποστολή του αρχείου, ανεξάρτητα από το μέγεθός του.
Ονομασία αρχείου Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για το όνομα του αρχείου.

Ημερομηνία και 
ώρα

ΝΑΙ, ΟΧΙ Χρησιμοποιήστε την ημερομηνία και την ώρα της σάρωσης για το 
όνομα του αρχείου.

Μετρητής 
σελίδων 
περιόδου 
λειτουργίας

ΝΑΙ, ΟΧΙ Χρησιμοποιήστε το συνολικό αριθμό των σελίδων που έχουν 
αποσταλεί από την ενεργοποίηση του μηχανήματος για το όνομα 
του αρχείου. (Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη λειτουργία 
σάρωσης σε μνήμη USB.)

Μοναδικό 
αναγνωριστικό

ΝΑΙ, ΟΧΙ Χρησιμοποιήστε έναν ειδικό αναγνωριστικό αριθμό που 
δημιουργείται με βάση το αναγνωριστικό του μηχανήματος, το 
σειριακό αριθμό, το μετρητή, την ημερομηνία και την ώρα για το 
όνομα του αρχείου.

Προεπιλεγμένο 
θέμα

- Εισαγάγετε τη συμβολοσειρά κειμένου που θα χρησιμοποιηθεί για το θέμα 
του e-mail κατά τη χρήση της λειτουργίας σάρωσης σε e-mail.



134

ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ SSL
SSL είναι ένα πρωτόκολλο που επιτρέπει την κρυπτογράφηση των πληροφοριών που μεταδίδονται μέσω ενός δικτύου. 
Η κρυπτογράφηση των δεδομένων καθιστά δυνατή τη μετάδοση και λήψη ευαίσθητων πληροφοριών με ασφάλεια.

1 Κάντε κλικ στο [Ρυθμίσεις SSL] στο 
πλαίσιο μενού.
Θα εμφανισθεί η οθόνη "Ρυθμίσεις SSL".

2 Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για τις 
ρυθμίσεις SSL.
Για αναλυτικές πληροφορίες, κάντε κλικ στο 
πλήκτρο [Βοήθεια] στην επάνω δεξιά γωνία του 
παράθυρου.

3 Κάντε κλικ στο [Υποβολή] για να αποθηκεύσετε 
τις καταχωρημένες πληροφορίες.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
Οι λειτουργίες αυτές αποστέλλουν πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή (μέτρηση εκτυπώσεων, μέτρηση 
αντιγράφων, κ.λ.π.) και καταστάσεις σφαλμάτων (κακή τροφοδότηση χαρτιού, έλλειψη χαρτιού, έλλειψη τόνερ, 
κ.λ.π.) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τον διαχειριστή του μηχανήματος ή τον αντιπρόσωπο.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Οι πληροφορίες ταυτότητας της συσκευής για τις λειτουργίες κατάστασης και ειδοποίησης ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου διαμορφώνονται στην οθόνη "Ρύθμιση πληροφοριών". Οι καταχωρημένες πληροφορίες θα 
συμπεριλαμβάνονται στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την κατάσταση και την ειδοποίηση.

1 Κάντε κλικ στο [Πληροφορίες] στο 
πλαίσιο μενού.
Θα εμφανισθεί η οθόνη "Ρύθμιση πληροφοριών".

2 Καταχωρήστε τις πληροφορίες της 
συσκευής.
Για αναλυτικές πληροφορίες, κάντε κλικ στο πλήκτρο 
[Βοήθεια] στην επάνω δεξιά γωνία του παράθυρου.

3 Κάντε κλικ στο [Υποβολή] για να 
αποθηκεύσετε τις καταχωρημένες 
πληροφορίες.

SMTP ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Οι λειτουργίες κατάστασης και ειδοποίησης του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου χρησιµοποιούν SMTP (Simple Mail Transport Protocol) για 
αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η ακόλουθη διαδικασία χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. Πρέπει να την αναλάβει ο διαχειριστής του συστήματος ή οποιοσδήποτε άλλος είναι εξοικειωμένος με το δίκτυο.

1 Κάντε κλικ στο [Υπηρεσίες 
Λειτουργίας] στο πλαίσιο μενού.
Θα εμφανισθεί η οθόνη "Ρυθμίσεις Υπηρεσιών 
Λειτουργίας".

2 Κάντε κλικ στο [SMTP].

3 Καταχωρήστε τις πληροφορίες για τη 
διαμόρφωση του περιβάλλοντος 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Για αναλυτικές πληροφορίες, κάντε κλικ στο πλήκτρο 
[Βοήθεια] στην επάνω δεξιά γωνία του παράθυρου.

4 Κάντε κλικ στο [Υποβολή] για να 
αποθηκεύσετε τις καταχωρημένες 
πληροφορίες.
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ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία μηνυμάτων κατάστασης για να στείλετε τις τρέχουσες πληροφορίες μέτρησης, 
συμπεριλαμβάνοντας την μέτρηση αντιγράφων, την μέτρηση εκτυπώσεων και τη συνολική μέτρηση στις εξόδους, 
που βασίζονται στο προσδιορισμένο πρόγραμμα. Μπορείτε να καθορίσετε τους προορισμούς για διαχειριστές και 
αντιπροσώπους αντίστοιχα.

Για διαμόρφωση του μηνύματος κατάστασης, ακολουθήστε αυτά τα βήματα.

1 Κάντε κλικ στο [Μήνυμα κατάστασης] 
στο πλαίσιο μενού.
Θα εμφανισθεί η οθόνη "Διαμόρφωση μηνυμάτων 
κατάστασης".

2 Καταχωρήστε τις απαιτούμενες 
πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων 
των διευθύνσεων προορισμού και του 
χρονοδιαγράμματος.
Για αναλυτικές πληροφορίες, κάντε κλικ στο 
πλήκτρο [Βοήθεια] στην επάνω δεξιά γωνία του 
παράθυρου.

3 Κάντε κλικ στο [Υποβολή] για να 
αποθηκεύσετε τις καταχωρημένες 
πληροφορίες.

Όταν ολοκληρωθούν οι ρυθμίσεις της Κατάστασης 
Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, οι πληροφορίες του 
μετρητή του εκτυπωτή θα στέλνονται περιοδικά με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις προσδιορισμένες 
ηλεκτρονικές διευθύνσεις.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία μηνυμάτων προειδοποίησης για αποστολή πληροφοριών προειδοποίησης, όπως 
έλλειψης τόνερ και χαρτιού καθώς και προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένης της κακής τροφοδότησης χαρτιού, σε 
καθορισμένους προορισμούς όποτε προκύπτουν τέτοια προβλήματα. Μπορείτε να καθορίσετε τους προορισμούς 
για διαχειριστές και αντιπροσώπους αντίστοιχα.

Για να διαμορφώσετε το προειδοποιητικό μήνυμα, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.

1 Κάντε κλικ στο [Μήνυμα 
προειδοποίησης] στο πλαίσιο μενού.
Θα εμφανισθεί η οθόνη "Διαμόρφωση μηνύματος 
προειδοποίησης".

2 Καταχωρήστε τις διευθύνσεις 
προορισμού.
Για αναλυτικές πληροφορίες, κάντε κλικ στο 
πλήκτρο [Βοήθεια] στην επάνω δεξιά γωνία του 
παράθυρου.

3 Κάντε κλικ στο [Υποβολή] για να 
αποθηκεύσετε τις καταχωρημένες 
πληροφορίες.

Αν καθοριστούν αυτές οι παράμετροι, οι πληροφορίες 
για τον εκτυπωτή θα μεταδίδονται προς τις 
προσδιορισμένες διευθύνσεις μέσω Ηλεκτρονικού 
Ταχυδρομείου κάθε φορά που προκύπτει καθορισμένο 
συμβάν. Το περιεχόμενο των στοιχείων κάθε 
συμβάντος φαίνεται παρακάτω.

(Παράδειγμα)
Εμπλοκή Χαρτιού: Προέκυψε κακή τροφοδότηση 
χαρτιού.
Το toner τελειώνει: Η στάθμη του τόνερ είναι 
χαμηλή.
Άδειο Toner Box: Πρέπει να προσθέσετε τόνερ.
Ελλειψη Χαρτιού: Πρέπει να τοποθετήσετε χαρτί. 

Αν κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης πριν 
κάνετε κλικ στο [Υποβολή], οι ρυθμίσεις θα 
ακυρωθούν. Για άμεση αποστολή των 
πληροφοριών του εκτυπωτή προς τις 
καθορισμένες διευθύνσεις ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, κάντε κλικ στο [Αποστολή 
Τώρα].

Αν κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης πριν 
κάνετε κλικ στο [Υποβολή], οι ρυθμίσεις θα 
ακυρωθούν.
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