
Σύντομη αναφορά

Αντιγραφή

Δημιουργία αντιγράφων
1 Τοποθετήστε ένα πρωτότυπο έγγραφο στη θήκη του

αυτόματου τροφοδότη εγγράφων (ADF) ή στη γυάλινη
επιφάνεια του σαρωτή.

Σημ.: Για να αποφύγετε τυχόν περικοπή των εικόνων,
βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος χαρτιού του πρωτότυπου
εγγράφου και το μέγεθος του αντιγράφου είναι τα ίδια.

2 Στην αρχική οθόνη, πατήστε Αντιγραφή και στη συνέχεια
καθορίστε τον αριθμό των αντιγράφων.
Αν χρειάζεται, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις αντιγραφής.

3 Αντιγράψτε το έγγραφο.

Σημ.: Για να δημιουργήσετε γρήγορα ένα αντίγραφο από τον

πίνακα ελέγχου, πατήστε .

Αντιγραφή και στις δύο πλευρές του
χαρτιού
1 Τοποθετήστε ένα πρωτότυπο έγγραφο στη θήκη του

αυτόματου τροφοδότη εγγράφων (ADF) ή στη γυάλινη
επιφάνεια του σαρωτή.

2 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε Αντιγραφή > Όψεις.

3 Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις.

4 Αντιγράψτε το έγγραφο.

Αντιγραφή πολλών σελίδων σε ένα
φύλλο
1 Τοποθετήστε ένα πρωτότυπο έγγραφο στη θήκη του

αυτόματου τροφοδότη εγγράφων (ADF) ή στη γυάλινη
επιφάνεια του σαρωτή.

2 Στην αρχική οθόνη, πατήστε Αντιγραφή > Σελίδες ανά όψη.

3 Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις.

4 Αντιγράψτε το έγγραφο.

Αποστολή μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Διαμόρφωση των ρυθμίσεων SMTP
e-mail
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις του απλού πρωτοκόλλου μεταφοράς
ταχυδρομείου (SMTP) για να στείλετε ένα σαρωμένο έγγραφο
μέσω e-mail. Οι ρυθμίσεις διαφέρουν ανάλογα με τον πάροχο
υπηρεσιών e-mail.

Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος
σε δίκτυο και ότι το δίκτυο είναι συνδεδεμένο στο Internet.

Χρήση του Embedded Web Server
1 Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και

πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ΙΡ του εκτυπωτή στο πεδίο
διευθύνσεων.

Σημειώσεις:

• Δείτε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή στην αρχική οθόνη
του εκτυπωτή. Η διεύθυνση IP εμφανίζεται ως τέσσερα
σύνολα αριθμών που χωρίζονται με τελείες, όπως
123.123.123.123.

• Αν χρησιμοποιείτε διακομιστή μεσολάβησης,
απενεργοποιήστε τον προσωρινά για να φορτωθεί
σωστά η ιστοσελίδα.

2 Κάντε κλικ στα στοιχεία Ρυθμίσεις > E-mail.

3 Στην ενότητα Ρύθμιση email, διαμορφώστε τις ρυθμίσεις.

Σημειώσεις:

• Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον κωδικό
πρόσβασης, ανατρέξτε στη λίστα πάροχοι υπηρεσιών
ηλεκτρονικού e‑mail.

• Για παρόχους υπηρεσιών e-mail που δεν
περιλαμβάνονται στη λίστα, επικοινωνήστε με τον
πάροχο και ζητήστε τις ρυθμίσεις.

4 Κάντε κλικ στο Save (Αποθήκευση).

Χρήση του μενού Ρυθμίσεις στον εκτυπωτή
1 Από την αρχική οθόνη, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Ηλεκτρονικό

ταχυδρομείο > Ρύθμιση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

2 Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις.

Σημειώσεις:

• Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον κωδικό
πρόσβασης, ανατρέξτε στη λίστα πάροχοι υπηρεσιών
ηλεκτρονικού e‑mail.

• Για παρόχους υπηρεσιών e-mail που δεν
περιλαμβάνονται στη λίστα, επικοινωνήστε με τον
πάροχο και ζητήστε τις ρυθμίσεις.

Πάροχοι υπηρεσιών E‑mail
• AOL Mail
• Comcast Mail
• Gmail
• Email iCloud
• Mail.com
• NetEase Mail (mail.126.com)
• NetEase Mail (mail.163.com)
• NetEase Mail (mail.yeah.net)
• Outlook Live ή Microsoft 365
• QQ Mail
• Sina Mail
• Sohu Mail
• Yahoo! Mail
• Zoho Mail

Σημειώσεις:

• Εάν αντιμετωπίσετε σφάλματα κατά τη χρήση των
παρεχόμενων ρυθμίσεων, επικοινωνήστε με τον πάροχο
υπηρεσιών e-mail.

• Για παρόχους υπηρεσιών e-mail που δεν περιλαμβάνονται
στη λίστα, επικοινωνήστε με τον πάροχό σας.

AOL Mail

Ρύθμιση Τιμή

Πρωτεύουσα πύλη
SMTP

smtp.aol.com

Θύρα πρωτεύουσας
πύλης SMTP

587

Χρήση SSL/TLS Απαιτείται
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Ρύθμιση Τιμή

Να απαιτείται
αξιόπιστο πιστο-
ποιητικό

Απενεργοποιημένο

Διεύθυνση απάντησης Η διεύθυνση e‑mail σας

Έλεγχος ταυτότητας
διακομιστή SMTP

Σύνδεση / Απλή

E-mail που ετοιμά-
στηκε από τη συσκευή

Χρήση διαπιστευτηρίων συσκευής SMTP

ID χρήστη συσκευής Η διεύθυνση e‑mail σας

Κωδικός πρόσβασης
συσκευής

Κωδικός πρόσβασης εφαρμογής
Σημ.: Για να δημιουργήσετε έναν κωδικό
πρόσβασης εφαρμογής, μεταβείτε στη
σελίδα Ασφάλεια λογαριασμού AOL,
συνδεθείτε στον λογαριασμό σας και, στη
συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή
Δημιουργία κωδικού πρόσβασης
εφαρμογής.

Comcast Mail

Ρύθμιση Τιμή

Πρωτεύουσα πύλη SMTP smtp.comcast.net

Θύρα πρωτεύουσας πύλης SMTP 587

Χρήση SSL/TLS Απαιτείται

Να απαιτείται αξιόπιστο πιστο-
ποιητικό

Απενεργοποιημένο

Διεύθυνση απάντησης Η διεύθυνση e‑mail σας

Έλεγχος ταυτότητας διακομιστή
SMTP

Σύνδεση / Απλή

E-mail που ετοιμάστηκε από τη
συσκευή

Χρήση διαπιστευτηρίων
συσκευής SMTP

ID χρήστη συσκευής Η διεύθυνση e‑mail σας

Κωδικός πρόσβασης συσκευής Κωδικός πρόσβασης
λογαριασμού

GmailTM

Σημ.: Βεβαιωθείτε ότι η επαλήθευση δύο βημάτων είναι
ενεργοποιημένη στον λογαριασμό Google. Για να
ενεργοποιήσετε την επαλήθευση δύο βημάτων, μεταβείτε στη
σελίδα Ασφάλεια λογαριασμού Google, συνδεθείτε στον
λογαριασμό σας και, στη συνέχεια, από την ενότητα "Σύνδεση
στο Google" κάντε κλικ στην επιλογή Επαλήθευση 2
βημάτων.

Ρύθμιση Τιμή

Πρωτεύουσα πύλη SMTP smtp.gmail.com

Θύρα πρωτεύουσας
πύλης SMTP

587

Χρήση SSL/TLS Απαιτείται

Να απαιτείται αξιόπιστο
πιστοποιητικό

Απενεργοποιημένο

Διεύθυνση απάντησης Η διεύθυνση e‑mail σας

Έλεγχος ταυτότητας
διακομιστή SMTP

Σύνδεση / Απλή

E-mail που ετοιμάστηκε
από τη συσκευή

Χρήση διαπιστευτηρίων συσκευής SMTP

ID χρήστη συσκευής Η διεύθυνση e‑mail σας

Κωδικός πρόσβασης
συσκευής

Κωδικός πρόσβασης εφαρμογής

Σημειώσεις:

• Για να δημιουργήσετε έναν κωδικό
πρόσβασης εφαρμογής, μεταβείτε στη
σελίδα Ασφάλεια λογαριασμού
Google, συνδεθείτε στον λογαριασμό
σας και, στη συνέχεια, από την ενότητα
"Σύνδεση στο Google" κάντε κλικ στην
επιλογή Κωδικοί πρόσβασης
εφαρμογών.

• Η επιλογή "Κωδικοί πρόσβασης
εφαρμογών" εμφανίζεται μόνο εάν είναι
ενεργοποιημένη η επαλήθευση δύο
βημάτων.

Email iCloud

Σημ.: Βεβαιωθείτε ότι η επαλήθευση δύο βημάτων είναι
ενεργοποιημένη στον λογαριασμό σας.

Ρύθμιση Τιμή

Πρωτεύουσα πύλη SMTP smtp.mail.me.com

Θύρα πρωτεύουσας πύλης
SMTP

587

Ρύθμιση Τιμή

Χρήση SSL/TLS Απαιτείται

Να απαιτείται αξιόπιστο
πιστοποιητικό

Απενεργοποιημένο

Διεύθυνση απάντησης Η διεύθυνση e‑mail σας

Έλεγχος ταυτότητας
διακομιστή SMTP

Σύνδεση / Απλή

E-mail που ετοιμάστηκε
από τη συσκευή

Χρήση διαπιστευτηρίων συσκευής SMTP

ID χρήστη συσκευής Η διεύθυνση e‑mail σας

Κωδικός πρόσβασης
συσκευής

Κωδικός πρόσβασης εφαρμογής
Σημ.: Για να δημιουργήσετε έναν κωδικό
πρόσβασης εφαρμογής, μεταβείτε στη
σελίδα Διαχείριση λογαριασμού
iCloud, συνδεθείτε στον λογαριασμό
σας και, στη συνέχεια, από την ενότητα
Ασφάλεια κάντε κλικ στην επιλογή
Δημιουργία κωδικού πρόσβασης.

Mail.com

Ρύθμιση Τιμή

Πρωτεύουσα πύλη SMTP smtp.mail.com

Θύρα πρωτεύουσας πύλης SMTP 587

Χρήση SSL/TLS Απαιτείται

Να απαιτείται αξιόπιστο πιστο-
ποιητικό

Απενεργοποιημένο

Διεύθυνση απάντησης Η διεύθυνση e‑mail σας

Έλεγχος ταυτότητας διακομιστή
SMTP

Σύνδεση / Απλή

E-mail που ετοιμάστηκε από τη
συσκευή

Χρήση διαπιστευτηρίων
συσκευής SMTP

ID χρήστη συσκευής Η διεύθυνση e‑mail σας

Κωδικός πρόσβασης συσκευής Κωδικός πρόσβασης
λογαριασμού
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NetEase Mail (mail.126.com)

Σημ.: Βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία SMTP είναι ενεργοποιημένη
στον λογαριασμό σας. Για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία,
από την αρχική σελίδα του NetEase Mail, κάντε κλικ στην
επιλογή Ρυθμίσεις > POP3/SMTP/IMAP και, στη συνέχεια,
ενεργοποιήστε την υπηρεσία IMAP/SMTP ή την υπηρεσία
POP3/SMTP.

Ρύθμιση Τιμή

Πρωτεύουσα πύλη SMTP smtp.126.com

Θύρα πρωτεύουσας πύλης
SMTP

465

Χρήση SSL/TLS Απαιτείται

Να απαιτείται αξιόπιστο πιστο-
ποιητικό

Απενεργοποιημένο

Διεύθυνση απάντησης Η διεύθυνση e‑mail σας

Έλεγχος ταυτότητας
διακομιστή SMTP

Σύνδεση / Απλή

E-mail που ετοιμάστηκε από τη
συσκευή

Χρήση διαπιστευτηρίων συσκευής
SMTP

ID χρήστη συσκευής Η διεύθυνση e‑mail σας

Κωδικός πρόσβασης συσκευής Κωδικός πρόσβασης εξουσιοδό-
τησης
Σημ.: Ο κωδικός πρόσβασης
εξουσιοδότησης παρέχεται όταν η
υπηρεσία IMAP/SMTP ή η
υπηρεσία POP3/SMTP είναι
ενεργοποιημένη.

NetEase Mail (mail.163.com)

Σημ.: Βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία SMTP είναι ενεργοποιημένη
στον λογαριασμό σας. Για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία,
από την αρχική σελίδα του NetEase Mail, κάντε κλικ στην
επιλογή Ρυθμίσεις > POP3/SMTP/IMAP και, στη συνέχεια,
ενεργοποιήστε την υπηρεσία IMAP/SMTP ή την υπηρεσία
POP3/SMTP.

Ρύθμιση Τιμή

Πρωτεύουσα πύλη SMTP smtp.163.com

Θύρα πρωτεύουσας πύλης
SMTP

465

Χρήση SSL/TLS Απαιτείται

Να απαιτείται αξιόπιστο πιστο-
ποιητικό

Απενεργοποιημένο

Ρύθμιση Τιμή

Διεύθυνση απάντησης Η διεύθυνση e‑mail σας

Έλεγχος ταυτότητας
διακομιστή SMTP

Σύνδεση / Απλή

E-mail που ετοιμάστηκε από τη
συσκευή

Χρήση διαπιστευτηρίων συσκευής
SMTP

ID χρήστη συσκευής Η διεύθυνση e‑mail σας

Κωδικός πρόσβασης συσκευής Κωδικός πρόσβασης εξουσιοδό-
τησης
Σημ.: Ο κωδικός πρόσβασης
εξουσιοδότησης παρέχεται όταν η
υπηρεσία IMAP/SMTP ή η
υπηρεσία POP3/SMTP είναι
ενεργοποιημένη.

NetEase Mail (mail.yeah.net)

Σημ.: Βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία SMTP είναι ενεργοποιημένη
στον λογαριασμό σας. Για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία,
από την αρχική σελίδα του NetEase Mail, κάντε κλικ στην
επιλογή Ρυθμίσεις > POP3/SMTP/IMAP και, στη συνέχεια,
ενεργοποιήστε την υπηρεσία IMAP/SMTP ή την υπηρεσία
POP3/SMTP.

Ρύθμιση Τιμή

Πρωτεύουσα πύλη SMTP smtp.yeah.net

Θύρα πρωτεύουσας πύλης
SMTP

465

Χρήση SSL/TLS Απαιτείται

Να απαιτείται αξιόπιστο πιστο-
ποιητικό

Απενεργοποιημένο

Διεύθυνση απάντησης Η διεύθυνση e‑mail σας

Έλεγχος ταυτότητας
διακομιστή SMTP

Σύνδεση / Απλή

E-mail που ετοιμάστηκε από τη
συσκευή

Χρήση διαπιστευτηρίων συσκευής
SMTP

ID χρήστη συσκευής Η διεύθυνση e‑mail σας

Κωδικός πρόσβασης συσκευής Κωδικός πρόσβασης εξουσιοδό-
τησης
Σημ.: Ο κωδικός πρόσβασης
εξουσιοδότησης παρέχεται όταν η
υπηρεσία IMAP/SMTP ή η
υπηρεσία POP3/SMTP είναι
ενεργοποιημένη.

Outlook Live ή Microsoft 365
Αυτές οι ρυθμίσεις ισχύουν για τους τομείς e‑mail outlook.com και
hotmail.com, καθώς και για τους λογαριασμούς Microsoft 365.

Ρύθμιση Τιμή

Πρωτεύουσα πύλη
SMTP

smtp.office365.com

Θύρα πρωτεύουσας
πύλης SMTP

587

Χρήση SSL/TLS Απαιτείται

Να απαιτείται
αξιόπιστο πιστο-
ποιητικό

Απενεργοποιημένο

Διεύθυνση απάντησης Η διεύθυνση e‑mail σας

Έλεγχος ταυτότητας
διακομιστή SMTP

Σύνδεση / Απλή

E-mail που ετοιμά-
στηκε από τη συσκευή

Χρήση διαπιστευτηρίων συσκευής SMTP

ID χρήστη συσκευής Η διεύθυνση e‑mail σας

Κωδικός πρόσβασης
συσκευής

Κωδικός πρόσβασης λογαριασμού ή κωδικός
πρόσβασης εφαρμογής

Σημειώσεις:

• Για λογαριασμούς με απενεργοποιημένη
τη λειτουργία επαλήθευσης δύο
βημάτων, χρησιμοποιήστε τον κωδικό
πρόσβασης του λογαριασμού σας.

• Για λογαριασμούς outlook.com ή
hotmail.com με ενεργοποιημένη τη
λειτουργία επαλήθευσης δύο βημάτων,
χρησιμοποιήστε έναν κωδικό
πρόσβασης εφαρμογής. Για να δημιουρ-
γήσετε έναν κωδικό πρόσβασης
εφαρμογής, μεταβείτε στη σελίδα
Διαχείριση λογαριασμού Outlook Live
και, στη συνέχεια, συνδεθείτε στον
λογαριασμό σας.

Σημ.: Για πρόσθετες επιλογές ρύθμισης για επιχειρήσεις
που χρησιμοποιούν το Microsoft 365, μεταβείτε στη
σελίδα βοήθειας του Microsoft 365.
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https://account.live.com/proofs/AppPassword
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QQ Mail

Σημ.: Βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία SMTP είναι ενεργοποιημένη
στον λογαριασμό σας. Για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία,
από την αρχική σελίδα του QQ Mail, κάντε κλικ στην επιλογή
Ρυθμίσεις > Λογαριασμός. Στην ενότητα Υπηρεσία
POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV,
ενεργοποιήστε την υπηρεσία POP3/SMTP ή την υπηρεσία
IMAP/SMTP.

Ρύθμιση Τιμή

Πρωτεύουσα
πύλη SMTP

smtp.qq.com

Θύρα
πρωτεύουσας
πύλης SMTP

587

Χρήση SSL/TLS Απαιτείται

Να απαιτείται
αξιόπιστο
πιστοποιητικό

Απενεργοποιημένο

Διεύθυνση
απάντησης

Η διεύθυνση e‑mail σας

Έλεγχος ταυτό-
τητας
διακομιστή
SMTP

Σύνδεση / Απλή

E-mail που
ετοιμάστηκε
από τη συσκευή

Χρήση διαπιστευτηρίων συσκευής SMTP

ID χρήστη
συσκευής

Η διεύθυνση e‑mail σας

Κωδικός
πρόσβασης
συσκευής

Κωδικός εξουσιοδότησης
Σημ.: Για να δημιουργήσετε έναν κωδικό εξουσιοδό-
τησης, από την αρχική σελίδα του QQ Mail, κάντε
κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις > Λογαριασμός και,
στη συνέχεια, από την ενότητα
POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV
Service, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία
κωδικού εξουσιοδότησης.

Sina Mail

Σημ.: Βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία POP3/SMTP είναι
ενεργοποιημένη στον λογαριασμό σας. Για να ενεργοποιήσετε
την υπηρεσία, από την αρχική σελίδα του Sina Mail, κάντε κλικ
στις επιλογές Ρυθμίσεις > Περισσότερες ρυθμίσεις > ,
τελικός χρήστης, POP/IMAP/SMTP και, στη συνέχεια,
ενεργοποιήστε την υπηρεσία POP3/SMTP.

Ρύθμιση Τιμή

Πρωτεύουσα πύλη SMTP smtp.sina.com

Θύρα πρωτεύουσας
πύλης SMTP

587

Χρήση SSL/TLS Απαιτείται

Να απαιτείται αξιόπιστο
πιστοποιητικό

Απενεργοποιημένο

Διεύθυνση απάντησης Η διεύθυνση e‑mail σας

Έλεγχος ταυτότητας
διακομιστή SMTP

Σύνδεση / Απλή

E-mail που ετοιμάστηκε
από τη συσκευή

Χρήση διαπιστευτηρίων συσκευής SMTP

ID χρήστη συσκευής Η διεύθυνση e‑mail σας

Κωδικός πρόσβασης
συσκευής

Κωδικός εξουσιοδότησης
Σημ.: Για να δημιουργήσετε έναν κωδικό
εξουσιοδότησης, από την αρχική σελίδα
του e-mail, κάντε κλικ στην επιλογή
Ρυθμίσεις > Περισσότερες ρυθμίσεις >
Τελικός χρήστης POP/IMAP/SMTP και,
στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την
Κατάσταση του κωδικού εξουσιοδό-
τησης.

Sohu Mail

Σημ.: Βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία SMTP είναι ενεργοποιημένη
στον λογαριασμό σας. Για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία,
από την αρχική σελίδα του Sohu Mail, κάντε κλικ στην επιλογή
Επιλογές > Ρυθμίσεις > POP3/SMTP/IMAP και, στη συνέχεια,
ενεργοποιήστε την υπηρεσία IMAP/SMTP ή την υπηρεσία
POP3/SMTP.

Ρύθμιση Τιμή

Πρωτεύουσα πύλη SMTP smtp.sohu.com

Θύρα πρωτεύουσας πύλης
SMTP

465

Χρήση SSL/TLS Απαιτείται

Ρύθμιση Τιμή

Να απαιτείται αξιόπιστο πιστο-
ποιητικό

Απενεργοποιημένο

Διεύθυνση απάντησης Η διεύθυνση e‑mail σας

Έλεγχος ταυτότητας
διακομιστή SMTP

Σύνδεση / Απλή

E-mail που ετοιμάστηκε από τη
συσκευή

Χρήση διαπιστευτηρίων συσκευής
SMTP

ID χρήστη συσκευής Η διεύθυνση e‑mail σας

Κωδικός πρόσβασης
συσκευής

Ανεξάρτητος κωδικός πρόσβασης
Σημ.: Ο ανεξάρτητος κωδικός
πρόσβασης παρέχεται όταν είναι
ενεργοποιημένη η υπηρεσία
IMAP/SMTP ή η υπηρεσία
POP3/SMTP.

Yahoo! Mail

Ρύθμιση Τιμή

Πρωτεύουσα πύλη SMTP smtp.mail.yahoo.com

Θύρα πρωτεύουσας
πύλης SMTP

587

Χρήση SSL/TLS Απαιτείται

Να απαιτείται αξιόπιστο
πιστοποιητικό

Απενεργοποιημένο

Διεύθυνση απάντησης Η διεύθυνση e‑mail σας

Έλεγχος ταυτότητας
διακομιστή SMTP

Σύνδεση / Απλή

E-mail που ετοιμάστηκε
από τη συσκευή

Χρήση διαπιστευτηρίων συσκευής SMTP

ID χρήστη συσκευής Η διεύθυνση e‑mail σας

Κωδικός πρόσβασης
συσκευής

Κωδικός πρόσβασης εφαρμογής
Σημ.: Για να δημιουργήσετε έναν κωδικό
πρόσβασης εφαρμογής, μεταβείτε στη
σελίδα Ασφάλεια λογαριασμού Yahoo,
συνδεθείτε στον λογαριασμό σας και, στη
συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή
Δημιουργία κωδικού πρόσβασης
εφαρμογής.
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Zoho Mail

Ρύθμιση Τιμή

Πρωτεύουσα πύλη
SMTP

smtp.zoho.com

Θύρα πρωτεύουσας
πύλης SMTP

587

Χρήση SSL/TLS Απαιτείται

Να απαιτείται
αξιόπιστο πιστο-
ποιητικό

Απενεργοποιημένο

Διεύθυνση απάντησης Η διεύθυνση e‑mail σας

Έλεγχος ταυτότητας
διακομιστή SMTP

Σύνδεση / Απλή

E-mail που ετοιμά-
στηκε από τη συσκευή

Χρήση διαπιστευτηρίων συσκευής SMTP

ID χρήστη συσκευής Η διεύθυνση e‑mail σας

Κωδικός πρόσβασης
συσκευής

Κωδικός πρόσβασης λογαριασμού ή κωδικός
πρόσβασης εφαρμογής

Σημειώσεις:

• Για λογαριασμούς με απενεργοποιημένη
τη λειτουργία επαλήθευσης δύο βημάτων,
χρησιμοποιήστε τον κωδικό πρόσβασης
του λογαριασμού σας.

• Για λογαριασμούς με ενεργοποιημένη τη
λειτουργία επαλήθευσης δύο βημάτων,
χρησιμοποιήστε έναν κωδικό πρόσβασης
εφαρμογής. Για να δημιουργήσετε έναν
κωδικό πρόσβασης εφαρμογής, μεταβείτε
στη σελίδα Ασφάλεια λογαριασμού
αλληλογραφίας Zoho, συνδεθείτε στον
λογαριασμό σας και, στη συνέχεια, από
την ενότητα Κωδικοί πρόσβασης για κάθε
εφαρμογή, κάντε κλικ στην επιλογή
Δημιουργία νέου κωδικού πρόσβασης.

Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου
Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι έχουν διαμορφωθεί οι
ρυθμίσεις SMTP. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε
“Διαμόρφωση των ρυθμίσεων SMTP e-mail” στη σελίδα  1.

Χρήση του πίνακα ελέγχου
1 Τοποθετήστε ένα πρωτότυπο έγγραφο στη θήκη του

αυτόματου τροφοδότη εγγράφων (ADF) ή στη γυάλινη
επιφάνεια του σαρωτή.

2 Στην αρχική οθόνη, πατήστε Μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου και, στη συνέχεια, εισάγετε τις πληροφορίες
που χρειάζονται.

3 Εάν είναι απαραίτητο, διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για τον
τύπο των αρχείων εκτύπωσης.

4 Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Χρήση αριθμού συντόμευσης
1 Τοποθετήστε ένα πρωτότυπο έγγραφο στη θήκη του

αυτόματου τροφοδότη εγγράφων (ADF) ή στη γυάλινη
επιφάνεια του σαρωτή.

2 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε Κέντρο συντόμευσης >
E‑mail.

3 Επιλέξτε τον αριθμό συντόμευσης.

4 Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σάρωση

Σάρωση σε υπολογιστή
Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι:
• Το υλικολογισμικό του εκτυπωτή είναι ενημερωμένο. Για
περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Ενημέρωση
υλικολογισμικού” στη σελίδα  14.

• Ο υπολογιστής και ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένοι στο ίδιο
δίκτυο.

Για χρήστες Windows

Σημ.: Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής σας είναι συνδεδεμένος με
τον υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε
“Προσθήκη εκτυπωτών σε υπολογιστή” στη σελίδα  15.

1 Τοποθετήστε ένα πρωτότυπο έγγραφο στον αυτόματο
τροφοδότη εγγράφων (ADF) ή στη γυάλινη επιφάνεια του
σαρωτή.

2 Από τον υπολογιστή, ανοίξτε την επιλογή Φαξ και σάρωση
των Windows.

3 Από το μενού Προέλευση , επιλέξτε έναν σαρωτή.

4 Εάν είναι απαραίτητο, αλλάξτε τις ρυθμίσεις σάρωσης.

5 Σαρώστε το έγγραφο.

Για χρήστες Macintosh

Σημ.: Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής σας είναι συνδεδεμένος με
τον υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε
“Προσθήκη εκτυπωτών σε υπολογιστή” στη σελίδα  15.

1 Τοποθετήστε ένα πρωτότυπο έγγραφο στον αυτόματο
τροφοδότη εγγράφων (ADF) ή στη γυάλινη επιφάνεια του
σαρωτή.

2 Από τον υπολογιστή, ακολουθήστε μία από τις παρακάτω
λύσεις:
• Ανοίξτε την εφαρμογή Image Capture.
• Ανοίξτε την επιλογή Εκτυπωτές και σαρωτές και, στη
συνέχεια, επιλέξτε έναν εκτυπωτή. Κάντε κλικ στην
επιλογή Σάρωση > Άνοιγμα σαρωτή.

3 Στο παράθυρο Σαρωτής, κάντε μία ή περισσότερες από τις
παρακάτω ενέργειες:
• Επιλέξτε πού θέλετε να αποθηκεύσετε το σαρωμένο
έγγραφο.

• Επιλογή του μεγέθους του πρωτότυπου εγγράφου.
• Για να πραγματοποιήσετε σάρωση από το ADF, επιλέξτε
Τροφοδότης εγγράφων από το μενού Σάρωση ή
ενεργοποιήστε την επιλογή Χρήση τροφοδότη
εγγράφων.

• Αν είναι απαραίτητο, διαμορφώστε τις ρυθμίσεις
σάρωσης.

4 Κάντε κλικ στην επιλογή Σάρωση.

Αποστολή/λήψη φαξ

Ρύθμιση του εκτυπωτή για
λειτουργία φαξ

Ρύθμιση της λειτουργίας φαξ με χρήση
αναλογικού φαξ
Σημειώσεις:

• Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένα
μοντέλα εκτυπωτών.

• Ορισμένες μέθοδοι σύνδεσης ισχύουν μόνο σε ορισμένες
χώρες ή περιοχές.
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• Αν η λειτουργία του φαξ είναι ενεργοποιημένη και δεν έχει
ρυθμιστεί πλήρως, η ενδεικτική λυχνία ενδέχεται να
αναβοσβήσει με κόκκινο χρώμα.

• Εάν δεν διαθέτετε περιβάλλον TCP/IP, χρησιμοποιήστε τον
πίνακα ελέγχου για να ρυθμίσετε το φαξ.

Προειδοποίηση—Πιθανή βλάβη: Για να αποφύγετε τυχόν
απώλειες δεδομένων ή δυσλειτουργία του εκτυπωτή, μην
αγγίζετε τα καλώδια ή τον εκτυπωτή στην εικονιζόμενη περιοχή
ενώ εκτελείται αποστολή ή λήψη φαξ.

Χρήση του μενού Ρυθμίσεις στον εκτυπωτή
1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Φαξ > Ρυθμίσεις

φαξ > Γενικές ρυθμίσεις φαξ.

2 Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις.

Χρήση του Embedded Web Server
1 Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και

πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ΙΡ του εκτυπωτή στο πεδίο
διευθύνσεων.

Σημειώσεις:

• Δείτε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή στην αρχική οθόνη
του εκτυπωτή. Η διεύθυνση IP εμφανίζεται ως τέσσερα
σύνολα αριθμών που χωρίζονται με τελείες, όπως
123.123.123.123.

• Αν χρησιμοποιείτε διακομιστή μεσολάβησης,
απενεργοποιήστε τον προσωρινά, για να φορτωθεί
σωστά η ιστοσελίδα.

2 Επιλέξτε διαδοχικά Ρυθμίσεις > Φαξ > Ρύθμιση φαξ >
Γενικές ρυθμίσεις φαξ.

3 Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις.

4 Εφαρμόστε τις αλλαγές.

Ρύθμιση της λειτουργίας φαξ με χρήση
του διακομιστή φαξ
Σημειώσεις:

• Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να στέλνετε μηνύματα φαξ
σε έναν πάροχο υπηρεσιών φαξ που υποστηρίζει τη λήψη
e-mail.

• Αυτή η λειτουργία υποστηρίζει μόνο εξερχόμενα μηνύματα
φαξ. Για να υποστηρίζει τη λήψη φαξ, βεβαιωθείτε ότι έχετε
ρυθμίσει τις παραμέτρους του εκτυπωτή σας για φαξ που
βασίζεται σε συσκευή, όπως αναλογικό φαξ, ηλεκτρονική
λήψη FAX ή Φαξ μέσω IP (FoIP).

1 Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και
πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ΙΡ του εκτυπωτή στο πεδίο
διευθύνσεων.

Σημειώσεις:

• Δείτε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή στην αρχική οθόνη
του εκτυπωτή. Η διεύθυνση IP εμφανίζεται ως τέσσερα
σύνολα αριθμών που χωρίζονται με τελείες, όπως
123.123.123.123.

• Αν χρησιμοποιείτε διακομιστή μεσολάβησης,
απενεργοποιήστε τον προσωρινά, για να φορτωθεί
σωστά η ιστοσελίδα.

2 Κάντε κλικ στις επιλογές Ρυθμίσεις > Φαξ.

3 Από το μενού Λειτουργία φαξ, επιλέξτε Διακομιστής φαξ και,
στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

4 Κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση διακομιστή φαξ.

5 Στο πεδίο Σε μορφή, πληκτρολογήστε [#]@myfax.com, όπου
[#] είναι ο αριθμός φαξ και myfax.com είναι ο τομέας του
παρόχου φαξ.

Σημειώσεις:

• Αν είναι απαραίτητο, διαμορφώστε τα πεδία Διεύθυνση
απάντησης, Θέμα ή Μηνύματα.

• Για να επιτρέψετε στον εκτυπωτή να λαμβάνει μηνύματα
φαξ, ενεργοποιήστε τη ρύθμιση λήψης φαξ βάσει
συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαμορφώσει ένα φαξ
βάσει συσκευής.

6 Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

7 Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις E‑mail διακομιστή φαξ
και έπειτα κάντε ένα από τα εξής:

• Ενεργοποίηση της επιλογής Χρήση διακομιστή e-mail
SMTP.

Σημ.: Εάν δεν έχουν διαμορφωθεί οι ρυθμίσεις SMTP e-
mail, ανατρέξτε στην ενότητα “Διαμόρφωση των
ρυθμίσεων SMTP e-mail” στη σελίδα  1.

• Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις SMTP. Για περισσότερες
πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο της
υπηρεσίας e‑ mail.

8 Εφαρμόστε τις αλλαγές.

Αποστολή φαξ
Σημ.: Βεβαιωθείτε ότι το φαξ έχει διαμορφωθεί. Για
περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Ρύθμιση του εκτυπωτή για
λειτουργία φαξ” στη σελίδα  5.

Χρήση του πίνακα ελέγχου
1 Τοποθετήστε ένα πρωτότυπο έγγραφο στη θήκη του

αυτόματου τροφοδότη εγγράφων (ADF) ή στη γυάλινη
επιφάνεια του σαρωτή.

2 Από την αρχική οθόνη, πατήστε Φαξ και, στη συνέχεια,
εισάγετε τα απαραίτητα στοιχεία.
Εάν είναι απαραίτητο, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις.

3 Στείλετε το φαξ.

Με χρήση του υπολογιστή
Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί το πρόγραμμα
οδήγησης φαξ. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε
“Εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης φαξ” στη σελίδα
 14.

Για χρήστες Windows
1 Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση στο έγγραφο που

προσπαθείτε να στείλετε με φαξ.

2 Επιλέξτε τον εκτυπωτή και κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες,
Προτιμήσεις, Επιλογές ή Εγκατάσταση.

3 Επιλέξτε Φαξ > Ενεργοποίηση φαξ > Να εμφανίζονται
πάντα οι ρυθμίσεις πριν την αποστολή του φαξ και, στη
συνέχεια, εισαγάγετε τον αριθμό παραλήπτη.
Εάν είναι απαραίτητο, ρυθμίστε άλλες παραμέτρους για το
φαξ.

4 Στείλετε το φαξ.
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Για χρήστες Macintosh
1 Αφού ανοίξετε ένα έγγραφο, επιλέξτε Αρχείο > Εκτύπωση.

2 Επιλέξτε τον εκτυπωτή που έχει προσθέσει την ένδειξη ‑ Φαξ
μετά το όνομά του.

3 Εισάγετε στο πεδίο Προς τον αριθμό παραλήπτη.
Εάν είναι απαραίτητο, ρυθμίστε άλλες παραμέτρους για το
φαξ.

4 Στείλετε το φαξ.

Εκτύπωση

Εκτύπωση από υπολογιστή
Σημ.: Για ετικέτες, χαρτόνι και φακέλους, ορίστε το μέγεθος και
τον τύπο χαρτιού στον εκτυπωτή πριν εκτυπώσετε το έγγραφο.

1 Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου "Εκτύπωση" στο έγγραφο που
προσπαθείτε να εκτυπώσετε.

2 Αν χρειάζεται, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις.

3 Εκτυπώστε το έγγραφο.

Εκτύπωση από κινητή συσκευή

Εκτύπωση από κινητή συσκευή με χρήση
του AirPrint

Η λειτουργία λογισμικού AirPrint είναι μια λύση εκτύπωσης για
φορητές συσκευές που σας επιτρέπει να εκτυπώνετε απευθείας
από συσκευές Apple σε εκτυπωτή με δυνατότητα σύνδεσης στην
υπηρεσία AirPrint.

Σημειώσεις:

• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Apple και ο εκτυπωτής είναι
συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο. Εάν το δίκτυο έχει πολλούς
ασύρματους διανομείς, βεβαιωθείτε ότι και οι δύο συσκευές
είναι συνδεδεμένες στο ίδιο υποδίκτυο.

• Αυτή η εφαρμογή υποστηρίζεται μόνο σε ορισμένες
συσκευές Apple.

1 Από την κινητή συσκευή σας, επιλέξτε ένα έγγραφο από τη
διαχείριση αρχείων σας ή εκκινήστε μια συμβατή εφαρμογή.

2 Πατήστε το εικονίδιο κοινής χρήσης και, στη συνέχεια,
πατήστε Εκτύπωση.

3 Επιλέξτε έναν εκτυπωτή.
Αν χρειάζεται, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις.

4 Εκτυπώστε το έγγραφο.

Εκτύπωση από κινητή συσκευή με χρήση
του Wi‑Fi Direct®
Wi‑Fi Direct® είναι μια υπηρεσία εκτύπωσης που σας επιτρέπει
να εκτυπώνετε σε οποιονδήποτε εκτυπωτή με δυνατότητα Wi‑Fi
Direct.

Σημ.: Βεβαιωθείτε ότι η κινητή συσκευή είναι συνδεδεμένη στο
ασύρματο δίκτυο του εκτυπωτή. Για περισσότερες
πληροφορίες, δείτε “Σύνδεση φορητής συσκευής στον
εκτυπωτή” στη σελίδα  15.

1 Από την κινητή συσκευή σας, ανοίξτε μια συμβατή εφαρμογή
ή επιλέξτε ένα έγγραφο από τη διαχείριση αρχείων σας.

2 Ανάλογα με την κινητή συσκευή, κάντε ένα από τα παρακάτω:
• Πατήστε  > Εκτύπωση.

• Πατήστε  > Εκτύπωση.
• Πατήστε  > Εκτύπωση.

3 Επιλέξτε έναν εκτυπωτή και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις αν
είναι απαραίτητο.

4 Εκτυπώστε το έγγραφο.

Εκτύπωση εμπιστευτικών εργασιών
και άλλων εργασιών που είναι σε
αναμονή
Για χρήστες Windows
1 Αφού ανοίξετε ένα έγγραφο, πατήστε Αρχείο > Εκτύπωση.

2 Επιλέξτε έναν εκτυπωτή και κάντε κλικ στην επιλογή
Ιδιότητες, Προτιμήσεις, Επιλογές ή Εγκατάσταση.

3 Επιλέξτε Εκτύπωση και αναμονή.

4 Επιλέξτε Χρήση εκτύπωσης και αναμονής και, στη
συνέχεια, αναθέστε ένα όνομα χρήστη.

5 Επιλέξτε τον τύπο εργασίας εκτύπωσης (Εμπιστευτική,
Επανάληψη, Κράτηση ή Επαλήθευση).
Εάν επιλέξετε Εμπιστευτικό, τότε ασφαλίστε την εργασία
εκτύπωσης με έναν προσωπικό αριθμό αναγνώρισης (PIN).

6 Κάντε κλικ στο κουμπί OK ή Εκτύπωση.

7 Από την αρχική οθόνη του εκτυπωτή, εκκινήστε την εργασία
εκτύπωσης.
• Για εκτύπωση εμπιστευτικών εργασιών, επιλέξτε
Εργασίες σε αναμονή > επιλέξτε το όνομα χρήστη σας >
Εμπιστευτικές > πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN >
επιλέξτε την εργασία εκτύπωσης > διαμορφώστε τις
ρυθμίσεις > Εκτύπωση.

• Για εκτύπωση άλλων εργασιών, επιλέξτε Εργασίες σε
αναμονή > επιλέξτε το όνομα χρήστη σας > επιλέξτε την
εργασία εκτύπωσης > διαμορφώστε τις ρυθμίσεις >
Εκτύπωση.

Για χρήστες Macintosh
Χρήση του AirPrint

1 Αφού ανοίξετε ένα έγγραφο, επιλέξτε Αρχείο > Εκτύπωση.

2 Επιλέξτε έναν εκτυπωτή και, στη συνέχεια, από το
αναπτυσσόμενο μενού που ακολουθεί το μενού
Προσανατολισμός, επιλέξτε Εκτύπωση με PIN.

3 Ενεργοποιήστε την επιλογή Εκτύπωση με PIN και, στη
συνέχεια, εισάγετε έναν τετραψήφιο κωδικό PIN.

4 Κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση.

5 Από την αρχική οθόνη του εκτυπωτή, εκκινήστε την εργασία
εκτύπωσης. Επιλέξτε Εργασίες σε αναμονή > επιλέξτε το
όνομα χρήστη σας > Εμπιστευτικές > πληκτρολογήστε τον
κωδικό PIN > επιλέξτε την εργασία εκτύπωσης >
Εκτύπωση.

Χρήση του προγράμματος οδήγησης εκτύπωσης

1 Αφού ανοίξετε ένα έγγραφο, επιλέξτε Αρχείο > Εκτύπωση.

2 Επιλέξτε έναν εκτυπωτή και, στη συνέχεια, από το
αναπτυσσόμενο μενού που ακολουθεί το μενού
Προσανατολισμός, επιλέξτε Εκτύπωση και αναστολή.

3 Επιλέξτε Εκτύπωση εμπιστευτικών εργασιών και, στη
συνέχεια, πληκτρολογήστε έναν τετραψήφιο κωδικό PIN.

4 Κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση.

5 Από την αρχική οθόνη του εκτυπωτή, εκκινήστε την εργασία
εκτύπωσης. Επιλέξτε Εργασίες σε αναμονή > επιλέξτε το
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όνομα του υπολογιστή σας > Εμπιστευτικό > επιλέξτε την
εργασία εκτύπωσης > πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN >
Εκτύπωση.

Ακύρωση εργασίας εκτύπωσης
Από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή
1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε Ουρά εργασιών.

Σημ.: Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν
τη ρύθμιση, πατώντας στο επάνω μέρος της αρχικής
οθόνης.

2 Επιλέξτε την εργασία προς ακύρωση.

Στον υπολογιστή
1 Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα, κάντε κάτι από τα

παρακάτω:
• Ανοίξτε το φάκελο εκτυπωτών και, στη συνέχεια, επιλέξτε
τον εκτυπωτή σας.

• Από το System Preferences (Προτιμήσεις συστήματος)
στο μενού Apple, μεταβείτε στον εκτυπωτή σας.

2 Επιλέξτε την εργασία προς ακύρωση.

Συντήρηση του εκτυπωτή

Σύνδεση καλωδίων
ΠΡΟΣΟΧΗ—ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ: Για να
αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας σε περίπτωση
καταιγίδας με αστραπές, μην εγκαθιστάτε το
συγκεκριμένο προϊόν και μην πραγματοποιείτε ηλεκτρικές
ή καλωδιακές συνδέσεις, όπως σύνδεση για λειτουργία
φαξ, σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας ή του
τηλεφώνου.

ΠΡΟΣΟΧΗ—ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ: Για να
αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας,
συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια σωστά
γειωμένη πρίζα με κατάλληλη ονομαστική ισχύ, που
βρίσκεται κοντά στο προϊόν και στην οποία είναι εύκολη η
πρόσβαση.

ΠΡΟΣΟΧΗ—ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ: Για να
αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας,
χρησιμοποιήστε μόνο το καλώδιο τροφοδοσίας που
συνοδεύει αυτό το προϊόν ή ανταλλακτικό καλώδιο
εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή.

ΠΡΟΣΟΧΗ—ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ: Για να
μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, χρησιμοποιήστε μόνο
καλώδιο τηλεπικοινωνιών 26 AWG ή μεγαλύτερο (RJ-11)
κατά τη σύνδεση αυτού του προϊόντος σε δημόσιο
τηλεφωνικό δίκτυο μεταγωγής (PSTN). Για τους χρήστες
στην Αυστραλία, το καλώδιο πρέπει να έχει εγκριθεί από
την Αρχή Επικοινωνιών και Μέσων Ενημέρωσης
Αυστραλίας.

Προειδοποίηση—Πιθανή βλάβη: Για να μην προκληθεί
απώλεια δεδομένων ή δυσλειτουργία του εκτυπωτή, μην
αγγίζετε το καλώδιο USB, τους προσαρμογείς ασύρματου
δικτύου ή τον εκτυπωτή στις εικονιζόμενες περιοχές κατά τη
διάρκεια της εκτύπωσης.

Θύρα εκτυπωτή Λειτουργία

1 Υποδοχή καλωδίου
τροφοδοσίας

Συνδέστε το καλώδιο εκτυπωτή σε πρίζα με
κατάλληλη γείωση.

2 θύρα εκτυπωτή USB Συνδέστε τον εκτυπωτή σε υπολογιστή.

3 θύρα Ethernet Σύνδεση του εκτυπωτή σε δίκτυο.

4 θύρα USB Συνδέστε ένα πληκτρολόγιο ή οποιαδήποτε
συμβατή επιλογή.

5 θύρα EXT
Σημ.: Διαθέσιμο μόνο
σε ορισμένα μοντέλα
εκτυπωτών.

Συνδέστε περισσότερες συσκευές
(τηλέφωνο ή τηλεφωνητή) στον εκτυπωτή
και στην τηλεφωνική γραμμή. Χρησιμο-
ποιήστε αυτήν τη θύρα, εάν δεν έχετε μια
αποκλειστική γραμμή φαξ για τον εκτυπωτή
και εάν αυτή η μέθοδος σύνδεσης υποστη-
ρίζεται στη χώρα ή την περιοχή σας.

Θύρα εκτυπωτή Λειτουργία

6 θύρα LINE
Σημ.: Διαθέσιμο μόνο
σε ορισμένα μοντέλα
εκτυπωτών.

Σύνδεση του εκτυπωτή σε ενεργή
τηλεφωνική γραμμή μέσω τυπικής πρίζας
τοίχου (RJ‑11), του φίλτρου DSL, του
προσαρμογέα VoIP ή οποιουδήποτε άλλου
προσαρμογέα που επιτρέπει πρόσβαση
στην τηλεφωνική γραμμή για την αποστολή
και λήψη φαξ.

Αντικατάσταση της κασέτας τόνερ
1 Ανοίξτε τη θύρα A.

Προειδοποίηση—Πιθανή βλάβη: Για να αποτρέψετε την
πρόκληση ζημιάς από ηλεκτροστατική εκκένωση, αγγίξτε
οποιοδήποτε εκτεθειμένο μεταλλικό πλαίσιο του εκτυπωτή
πριν ακουμπήσετε τα εσωτερικά σημεία του εκτυπωτή.
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2 Αφαιρέστε την χρησιμοποιημένη κασέτα τόνερ.

3 Αφαιρέστε τη νέα κασέτα τόνερ από τη συσκευασία της και
ανακινήστε τη για να διανεμηθεί ομοιόμορφα το τόνερ.

4 Τοποθετήστε την καινούργια κασέτα τόνερ.

5 Κλείστε τη θύρα.

Καθαρισμός του σαρωτή
1 Ανοίξτε το κάλυμμα του σαρωτή.

2 Σκουπίστε τις παρακάτω περιοχές με ένα βρεγμένο μαλακό
πανί που δεν αφήνει χνούδι:
• Επιφάνεια σάρωσης του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων

(ADF)

• Γυάλινη επένδυση ADF

• Γυάλινη επιφάνεια σαρωτή

• Γυάλινη επένδυση σαρωτή
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3 Ανοίξτε τη θύρα E.

4 Σκουπίστε τις παρακάτω περιοχές με ένα βρεγμένο μαλακό
πανί που δεν αφήνει χνούδι:
• Γυάλινη επένδυση του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων

(ADF) στη θύρα Ε

• Γυάλινη επιφάνεια του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων
(ADF) στη θύρα Ε

5 Κλείστε τη θύρα Ε και στη συνέχεια κλείστε το κάλυμμα του
σαρωτή.

Τοποθέτηση μέσων στη θήκη 550
φύλλων

ΠΡΟΣΟΧΗ—ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ: Για να
μειωθεί ο κίνδυνος από την αστάθεια του εξοπλισμού, η
τοποθέτηση χαρτιού πρέπει να πραγματοποιείται
μεμονωμένα σε κάθε θήκη. Να διατηρείτε όλες τις θήκες
κλειστές μέχρι τη στιγμή που θα τις χρειαστείτε.

1 Αφαιρέστε τη θήκη.

Σημ.: Για να αποφύγετε τις εμπλοκές χαρτιού, μην αφαιρείτε
τις θήκες ενώ ο εκτυπωτής είναι απασχολημένος.

2 Ρυθμίστε τους οδηγούς έτσι ώστε να αντιστοιχούν στο
μέγεθος του χαρτιού που τοποθετείτε.

Σημ.: Για να τοποθετήσετε τους οδηγούς, χρησιμοποιήστε
τις ενδείξεις στο κάτω μέρος της θήκης.

3 Λυγίστε, ξεφυλλίστε και ισιώστε τις άκρες του χαρτιού πριν το
τοποθετήσετε.
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4 Τοποθετήστε τη στοίβα χαρτιού με την πλευρά εκτύπωσης
προς τα κάτω και βεβαιωθείτε ότι οι πλαϊνοί οδηγοί
εφάπτονται στο χαρτί.

• Μην σύρετε το χαρτί μέσα στη θήκη.
• Για να αποφύγετε τυχόν εμπλοκές χαρτιού, βεβαιωθείτε ότι
το ύψος της στοίβας βρίσκεται κάτω από την ένδειξη
μέγιστου γεμίσματος χαρτιού.

• Τοποθετήστε επιστολόχαρτο ανάλογα με το εάν έχει
τοποθετηθεί προαιρετική μονάδα συρραφής.

Χωρίς προαιρετική μονάδα
φινιρίσματος συρραφής

Με προαιρετική μονάδα φινιρί-
σματος συρραφής

Εκτύπωση μονής όψης Εκτύπωση μονής όψης

Χωρίς προαιρετική μονάδα
φινιρίσματος συρραφής

Με προαιρετική μονάδα φινιρί-
σματος συρραφής

Εκτύπωση διπλής όψης Εκτύπωση διπλής όψης

• Όταν τοποθετείτε διάτρητο χαρτί, βεβαιωθείτε ότι οι οπές
που υπάρχουν στη μεγάλη πλευρά του χαρτιού βρίσκονται
κατά μήκος της δεξιάς πλευράς της θήκης.

Εκτύπωση μονής όψης Εκτύπωση διπλής όψης

• Τοποθετήστε τους φακέλους με την πλευρά του πτερυγίου
προς τα επάνω και κατά μήκος της αριστερής πλευράς της
θήκης.

Προειδοποίηση—Πιθανή βλάβη: Μην χρησιμοποιείτε
φακέλους με γραμματόσημα, συνδετήρες, κόπιτσες,
παράθυρα, εσωτερικές επενδύσεις ή αυτοκόλλητα.

5 Τοποθετήστε τη θήκη.

6 Από τον πίνακα ελέγχου, ορίστε το μέγεθος και τον τύπο
χαρτιού ανάλογα με το χαρτί που έχει τοποθετηθεί.

Τοποθέτηση μέσων στη θήκη 2.100
φύλλων

ΠΡΟΣΟΧΗ—ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ: Για να μειωθεί ο
κίνδυνος από την αστάθεια του εξοπλισμού, η
τοποθέτηση χαρτιού πρέπει να πραγματοποιείται
μεμονωμένα σε κάθε θήκη. Να διατηρείτε όλες τις θήκες
κλειστές μέχρι τη στιγμή που θα τις χρειαστείτε.

1 Τραβήξτε έξω τη θήκη.

2 Προσαρμόστε τους οδηγούς.

Τοποθέτηση χαρτιού μεγέθους A5
α Τραβήξτε και σύρετε τον οδηγό πλάτους στη θέση για το

μέγεθος A5.
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β Πιέστε και σύρετε τον οδηγό μήκους προς τη θέση για
μέγεθος A5 έως ότου ασφαλίσει στη θέση του με ένα κλικ.

γ Αφαιρέστε τον οδηγό μήκους A5 από τη θήκη του.

δ Τοποθετήστε τον οδηγό στην καθορισμένη υποδοχή του
και κατόπιν πιέστε τον μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

Τοποθέτηση χαρτιού μεγέθους A4, letter, legal,
Oficio και folio
α Τραβήξτε και σύρετε τον οδηγό πλάτους στη σωστή θέση,

ανάλογα με το μέγεθος του χαρτιού που τοποθετείται.

β Εάν ο οδηγός μήκους A5 παραμένει συνδεδεμένος,
αφαιρέστε τον. Εάν ο οδηγός δεν είναι συνδεδεμένος,
προχωρήστε στο βήμα δ στη σελίδα  13.

γ Τοποθετήστε τον οδηγό μήκους A5 στη θήκη του.
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δ Πιέστε και μετά σύρετε τον οδηγό μήκους στη σωστή θέση,
ανάλογα με το μέγεθος του χαρτιού που τοποθετείτε.

3 Λυγίστε, ξεφυλλίστε και ισιώστε τις άκρες του χαρτιού πριν το
τοποθετήσετε.

4 Τοποθετήστε τη στοίβα χαρτιού με την πλευρά εκτύπωσης
προς τα κάτω.
• Τοποθετήστε επιστολόχαρτο ανάλογα με το εάν έχει
τοποθετηθεί προαιρετική μονάδα συρραφής.

Χωρίς προαιρετική μονάδα
φινιρίσματος συρραφής

Με προαιρετική μονάδα φινιρί-
σματος συρραφής

Εκτύπωση μονής όψης Εκτύπωση μονής όψης

Εκτύπωση διπλής όψης Εκτύπωση διπλής όψης

• Όταν τοποθετείτε διάτρητο χαρτί, βεβαιωθείτε ότι οι οπές
που υπάρχουν στη μεγάλη πλευρά του χαρτιού βρίσκονται
κατά μήκος της δεξιάς πλευράς της θήκης.

Εκτύπωση μονής όψης Εκτύπωση διπλής όψης

5 Τοποθετήστε τη θήκη.

Σημ.: Πιέστε προς τα κάτω τη στοίβα χαρτιού κατά την
τοποθέτηση της θήκης.

6 Από τον πίνακα ελέγχου, ορίστε το μέγεθος και τον τύπο
χαρτιού ανάλογα με το χαρτί που έχει τοποθετηθεί.

Τοποθέτηση μέσων εκτύπωσης στον
τροφοδότη διαφορετικών μεγεθών
1 Ανοίξτε τον τροφοδότη διαφορετικών μεγεθών.

2 Προσαρμόστε τον οδηγό ανάλογα με το μέγεθος του χαρτιού
που τοποθετείτε.
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3 Λυγίστε, ξεφυλλίστε και ισιώστε τις άκρες του χαρτιού πριν το
τοποθετήσετε.

4 Τοποθετήστε το χαρτί με την πλευρά εκτύπωσης προς τα
πάνω.
• Τοποθετήστε επιστολόχαρτο ανάλογα με το εάν έχει
τοποθετηθεί προαιρετική μονάδα συρραφής.

Χωρίς προαιρετική μονάδα
φινιρίσματος συρραφής

Με προαιρετική μονάδα φινιρί-
σματος συρραφής

Εκτύπωση μονής όψης Εκτύπωση μονής όψης

Εκτύπωση διπλής όψης Εκτύπωση διπλής όψης

• Όταν τοποθετείτε διάτρητο χαρτί, βεβαιωθείτε ότι οι οπές
που υπάρχουν στη μεγάλη πλευρά του χαρτιού βρίσκονται
κατά μήκος της δεξιάς πλευράς του οδηγού χαρτιού.

Εκτύπωση μονής όψης Εκτύπωση διπλής όψης

• Τοποθετήστε τους φακέλους με την πλευρά του πτερυγίου
προς τα κάτω και κατά μήκος της αριστερής πλευράς του
οδηγού χαρτιού.

Προειδοποίηση—Πιθανή βλάβη: Μην χρησιμοποιείτε
φακέλους με γραμματόσημα, συνδετήρες, κόπιτσες,
παράθυρα, εσωτερικές επενδύσεις ή αυτοκόλλητα.

5 Από τον πίνακα ελέγχου, ορίστε το μέγεθος και τον τύπο
χαρτιού ανάλογα με το χαρτί που έχει τοποθετηθεί.

Ρύθμιση του μεγέθους και του τύπου
των ειδικών μέσων εκτύπωσης
Οι θήκες ανιχνεύουν αυτόματα το μέγεθος του απλού χαρτιού. Για
τα ειδικά μέσα εκτύπωσης, όπως ετικέτες, χαρτόνια ή φακέλους,
κάντε τα εξής:

1 Από την αρχική οθόνη, μεταβείτε στις επιλογές:
Ρυθμίσεις > Χαρτί > Ρύθμιση θήκης > Μέγεθος/τύπος
χαρτιού > και επιλέξτε προέλευση χαρτιού

2 Καθορίστε το μέγεθος και τον τύπο των ειδικών μέσων
εκτύπωσης.

Εγκατάσταση του λογισμικού του
εκτυπωτή
Σημειώσεις:

• Το πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης περιλαμβάνεται στο
πακέτο εγκατάστασης του λογισμικού.

• Για υπολογιστές Macintosh με macOS έκδοση 10.7 ή
νεότερη, δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα
οδήγησης για να εκτυπώσετε σε έναν εκτυπωτή με
πιστοποίηση AirPrint. Εάν θέλετε προσαρμοσμένες

λειτουργίες εκτύπωσης, κάντε λήψη του προγράμματος
οδήγησης εκτύπωσης.

1 Προμηθευτείτε ένα αντίγραφο του πακέτου εγκατάστασης του
λογισμικού.
• Από το CD λογισμικού που συνοδεύει τον εκτυπωτή.
• Από την τοποθεσία μας στο Web ή το τοπικό κατάστημα
από το οποίο προμηθευτήκατε τον εκτυπωτή.

2 Εκτελέστε το πρόγραμμα εγκατάστασης και, στη συνέχεια,
ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του
υπολογιστή.

Εγκατάσταση του προγράμματος
οδήγησης φαξ
1 Μεταβείτε στον ιστότοπό μας ή στο κατάστημα από το οποίο

αγοράσατε τον εκτυπωτή και προμηθευτείτε το πακέτο
εγκατάστασης.

2 Εκτελέστε το πρόγραμμα εγκατάστασης και, στη συνέχεια,
ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του
υπολογιστή.

Ενημέρωση υλικολογισμικού
Για να βελτιώσετε την απόδοση του εκτυπωτή και να
επιδιορθώσετε τα προβλήματα, να ενημερώνετε τακτικά το
υλικολογισμικό του εκτυπωτή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενημέρωση του
υλικολογισμικού, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο
πωλήσεων.

1 Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και
πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ΙΡ του εκτυπωτή στο πεδίο
διευθύνσεων.

Σημειώσεις:

• Δείτε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή στην αρχική οθόνη
του εκτυπωτή. Η διεύθυνση IP εμφανίζεται ως τέσσερα
σύνολα αριθμών που χωρίζονται με τελείες, όπως
123.123.123.123.

• Αν χρησιμοποιείτε διακομιστή μεσολάβησης,
απενεργοποιήστε τον προσωρινά για να φορτωθεί
σωστά η ιστοσελίδα.

2 Επιλέξτε διαδοχικά Ρυθμίσεις > Συσκευή > Ενημέρωση
υλικολογισμικού.
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3 Κάντε ένα από τα εξής:
• Κάντε κλικ στις επιλογές Έλεγχος για ενημερώσεις >
Συμφωνώ, έναρξη ενημέρωσης.

• Αποστείλετε το αρχείο flash.
α Μεταβείτε στο αρχείο flash.
β Κάντε κλικ στις επιλογές Αποστολή > Έναρξη.

Προσθήκη εκτυπωτών σε
υπολογιστή
Προτού ξεκινήσετε, κάντε μία από τις εξής ενέργειες:
• Συνδέστε τον εκτυπωτή και τον υπολογιστή στο ίδιο δίκτυο.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση του
εκτυπωτή σε δίκτυο, δείτε “Σύνδεση του εκτυπωτή σε δίκτυο
Wi‑Fi” στη σελίδα  16

• Συνδέστε τον υπολογιστή στον εκτυπωτή. Για περισσότερες
πληροφορίες, δείτε “Σύνδεση υπολογιστή στον εκτυπωτή”
στη σελίδα  16.

• Συνδέστε τον εκτυπωτή στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας
καλώδιο USB. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε
“Σύνδεση καλωδίων” στη σελίδα  8.

Σημ.: Το καλώδιο USB πωλείται ξεχωριστά.

Για χρήστες Windows
1 Από έναν υπολογιστή, εγκαταστήστε το πρόγραμμα

οδήγησης εκτύπωσης.

Σημ.: Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Εγκατάσταση
του λογισμικού του εκτυπωτή” στη σελίδα  14.

2 Ανοίξτε το παράθυρο Εκτυπωτές και σαρωτές και, στη
συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη εκτυπωτή ή
σαρωτή.

3 Ανάλογα με τη σύνδεση του εκτυπωτή, κάντε ένα από τα
παρακάτω:
• Επιλέξτε έναν εκτυπωτή από τη λίστα και στη συνέχεια
κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη συσκευής.

• Κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση εκτυπωτών Wi‑Fi
Direct, επιλέξτε έναν εκτυπωτή και, στη συνέχεια, κάντε
κλικ στην επιλογή Προσθήκη συσκευής.

• Κάντε κλικ στην επιλογή Ο εκτυπωτής που θέλω δεν
εμφανίζεται στη λίστα και, στη συνέχεια, από το
παράθυρο Προσθήκη εκτυπωτή, κάντε τα εξής:
α Επιλέξτε Add a printer using a TCP/IP address or

hostname (Προσθήκη εκτυπωτή με χρήση
διεύθυνσης TCP/IP ή ονόματος κεντρικού
υπολογιστή, και μετά κάντε κλικ στο Next (Επόμενο).

β Στο πεδίο Όνομα κεντρικού υπολογιστή ή διεύθυνση
IP, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή και
κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο.

Σημειώσεις:

– Δείτε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή στην αρχική
οθόνη του εκτυπωτή. Η διεύθυνση IP εμφανίζεται
ως τέσσερα σύνολα αριθμών που χωρίζονται με
τελείες, όπως 123.123.123.123.

– Αν χρησιμοποιείτε διακομιστή μεσολάβησης,
απενεργοποιήστε τον προσωρινά, για να
φορτωθεί σωστά η ιστοσελίδα.

γ Επιλέξτε ένα πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης και,
στη συνέχεια, επιλέξτε Επόμενο.

δ Επιλέξτε Χρήση του προγράμματος οδήγησης
εκτύπωσης που είναι εγκατεστημένο (συνιστάται)
και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

ε Πληκτρολογήστε ένα όνομα εκτυπωτή και, στη
συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

στ Επιλέξτε μια επιλογή κοινής χρήσης εκτυπωτή και, στη
συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

ζ Κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος.

Για χρήστες Macintosh
1 Από έναν υπολογιστή, ανοίξτε την επιλογή Εκτυπωτές και

σαρωτές.

2 Κάντε κλικ στο στοιχείο , και, στη συνέχεια, επιλέξτε έναν
εκτυπωτή.

3 Από το μενού Χρήση, επιλέξτε ένα πρόγραμμα οδήγησης
εκτύπωσης.

Σημειώσεις:

• Για να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα οδήγησης
εκτύπωσης Macintosh, επιλέξτε AirPrint ή Secure
AirPrint.

• Εάν θέλετε προσαρμοσμένες λειτουργίες εκτύπωσης,
επιλέξτε το πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης του
κατασκευαστή. Για να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα
οδήγησης, ανατρέξτε στην ενότητα “Εγκατάσταση του
λογισμικού του εκτυπωτή” στη σελίδα  14.

4 Προσθέστε τον εκτυπωτή.

Διαμόρφωση Wi‑Fi Direct
Το Wi-Fi Direct® είναι μια ομότιμη τεχνολογία που βασίζεται σε
Wi-Fi και επιτρέπει στις ασύρματες συσκευές να συνδέονται

απευθείας σε έναν εκτυπωτή με δυνατότητα Wi-Fi Direct χωρίς
τη χρήση σημείου πρόσβασης (ασύρματου δρομολογητή).

1 Στην αρχική οθόνη, αγγίξτε την επιλογή Ρυθμίσεις >
Δίκτυο/Θύρες > Wi‑Fi Direct.

2 Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις.
• Ενεργοποίηση Wi‑Fi Direct—Επιτρέπει στον εκτυπωτή
να εκπέμπει το δικό του δίκτυο Wi‑Fi Direct.

• Όνομα Wi‑Fi Direct—Εκχωρεί ένα όνομα για το δίκτυο
Wi‑Fi Direct.

• Κωδικός πρόσβασης Wi‑Fi Direct—Εκχωρεί τον κωδικό
πρόσβασης για διαπραγμάτευση της ασύρματης
ασφάλειας κατά τη χρήση ομότιμης σύνδεσης.

• Εμφάνιση κωδικού πρόσβασης στη σελίδα ρύθμισης
—Εμφανίζει τον κωδικό πρόσβασης στη σελίδα ρύθμισης
δικτύου.

• Αυτόματη αποδοχή αιτημάτων με πάτημα κουμπιού—
Επιτρέπει στον εκτυπωτή να αποδέχεται αυτόματα
αιτήματα σύνδεσης.

Σημ.: Η αυτόματη αποδοχή αιτημάτων με πάτημα
κουμπιού δεν είναι ασφαλής.

Σημ.: Για να μάθετε τον κωδικό πρόσβασης του δικτύου Wi-
Fi Direct, εκτυπώστε τη σελίδα ρύθμισης δικτύου. Στην
αρχική οθόνη, πατήστε Ρυθμίσεις > Αναφορές > Δίκτυο >
Σελίδα ρύθμισης δικτύου.

Σύνδεση φορητής συσκευής στον
εκτυπωτή
Πριν συνδέσετε την κινητή συσκευή σας, βεβαιωθείτε ότι έχει
διαμορφωθεί το Wi‑Fi Direct. Για περισσότερες πληροφορίες,
δείτε “Διαμόρφωση Wi‑Fi Direct” στη σελίδα  15.

Σύνδεση μέσω Wi‑Fi Direct

Σημ.: Αυτές οι οδηγίες ισχύουν μόνο για κινητές συσκευές
Android.

1 Από τη φορητή συσκευή, μεταβείτε στο μενού ρυθμίσεων.

2 Ενεργοποιήστε το Wi‑Fi και πατήστε Wi‑Fi Direct.

3 Επιλέξτε το όνομα του εκτυπωτή Wi-Fi Direct.

4 Επιβεβαιώστε τη σύνδεση στον πίνακα ελέγχου του
εκτυπωτή.

Σύνδεση μέσω Wi‑Fi
1 Από τη φορητή συσκευή, μεταβείτε στο μενού ρυθμίσεων.
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2 Πατήστε Wi‑Fi και, στη συνέχεια, επιλέξτε το όνομα του
εκτυπωτή Wi-Fi Direct.

Σημ.: Η συμβολοσειρά DIRECT-xy (όπου τα x και y είναι
δύο τυχαίοι χαρακτήρες) προστίθεται πριν από το όνομα Wi-
Fi Direct.

3 Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης του Wi‑Fi Direct.

Σύνδεση του εκτυπωτή σε δίκτυο
Wi‑Fi
Βεβαιωθείτε ότι το στοιχείο Ενεργός προσαρμογέας έχει
ρυθμιστεί σε Αυτόματη λειτουργία. Από την αρχική οθόνη,
επιλέξτε Ρυθμίσεις > Δίκτυο/Θύρες > Επισκόπηση δικτύου >
Ενεργός προσαρμογέας.

1 Από την αρχική οθόνη, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Δίκτυο/Θύρες
> Ασύρματη σύνδεση > Ρύθμιση στην οθόνη του
εκτυπωτή > Επιλογή δικτύου.

2 Επιλέξτε ένα δίκτυο Wi‑Fi και πληκτρολογήστε τον κωδικό
πρόσβασης δικτύου.

Σημ.: Για μοντέλα εκτυπωτών με δυνατότητα σύνδεσης
δικτύου Wi‑Fi, κατά την αρχική εγκατάσταση εμφανίζεται μια
ερώτηση για τη ρύθμιση δικτύου Wi-Fi.

Σύνδεση υπολογιστή στον εκτυπωτή
Προτού συνδέσετε τον υπολογιστή σας, φροντίστε να κάνετε τα
εξής:
• Ενεργοποίηση Wi‑Fi Direct στον εκτυπωτή. Στην αρχική
οθόνη, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Δίκτυο/Θύρες > Wi-Fi Direct >
Ενεργοποίηση Wi‑Fi Direct > Ενεργό.

• Σημειώστε το όνομα του Wi‑Fi Direct. Στην αρχική οθόνη,
επιλέξτε Ρυθμίσεις > Δίκτυο/Θύρες >  Wi-Fi Direct > Όνομα
Wi-Fi Direct.

• Σημειώστε τον κωδικό πρόσβασης του Wi‑Fi Direct. Στην
αρχική οθόνη, επικέξτε Ρθμίσεις > Δίκτυο/Θύρες >  Wi-Fi
Direct > Κωδικός πρόσβασης Wi-Fi Direct.

Σημ.: Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε το όνομα και τον
κωδικό πρόσβασης του Wi‑Fi Direct.

Για χρήστες Windows
1 Ανοίξτε το παράθυρο Εκτυπωτές και σαρωτές και, στη

συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη εκτυπωτή ή
σαρωτή.

2 Κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση εκτυπωτών Wi-Fi Direct
και, στη συνέχεια, επιλέξτε το όνομα του εκτυπωτή Wi‑Fi
Direct.

3 Στην οθόνη του εκτυπωτή, σημειώστε τον οκταψήφιο κωδικό
PIN του εκτυπωτή.

4 Πληκτρολογήστε το PIN στον υπολογιστή.

Σημ.: Αν το πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης δεν είναι ήδη
εγκατεστημένο, τότε τα Windows πραγματοποιούν λήψη του
κατάλληλου προγράμματος οδήγησης.

Για χρήστες Macintosh
1 Κάντε κλικ στο εικονίδιο ασύρματης σύνδεσης και, στη

συνέχεια, επιλέξτε το όνομα του εκτυπωτή Wi‑Fi Direct.

Σημ.: Η συμβολοσειρά DIRECT-xy (όπου τα x και y είναι
δύο τυχαίοι χαρακτήρες) προστίθεται πριν από το όνομα Wi-
Fi Direct.

2 Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του Wi‑Fi Direct.

Σημ.: Επαναφέρετε τον υπολογιστή στο προηγούμενο δίκτυό
του μετά την αποσύνδεση από τη σύνδεση Wi-Fi Direct.

Αποκατάσταση εμπλοκών

Αποφυγή εμπλοκών
Σωστή τοποθέτηση του χαρτιού
• Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί βρίσκεται σε επίπεδη θέση στη θήκη.

Σωστή τοποθέτηση του χαρτιού Λανθασμένη τοποθέτηση του
χαρτιού

• Μην τοποθετείτε και μην αφαιρείτε τη θήκη ενώ η διαδικασία
εκτύπωσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

• Μην τοποθετείτε υπερβολική ποσότητα χαρτιού. Βεβαιωθείτε
ότι το ύψος της στοίβας βρίσκεται κάτω από την ένδειξη
μέγιστου γεμίσματος χαρτιού.

• Μην σύρετε το χαρτί μέσα στη θήκη. Τοποθετήστε το χαρτί στη
θήκη, όπως φαίνεται στο σχήμα.

• Βεβαιωθείτε ότι οι οδηγοί χαρτιού έχουν τοποθετηθεί σωστά
και ότι δεν πιέζουν το χαρτί ή τους φακέλους.

• Μετά την τοποθέτηση χαρτιού, σπρώξτε σταθερά τη θήκη στο
εσωτερικό του εκτυπωτή.

Χρήση συνιστώμενου χαρτιού
• Χρησιμοποιήστε μόνο συνιστώμενο χαρτί ή ειδικά μέσα
εκτύπωσης.

• Μην τοποθετείτε χαρτί που είναι τσαλακωμένο, ζαρωμένο,
νοτισμένο, λυγισμένο ή κυρτωμένο.
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• Λυγίστε, ξεφυλλίστε και ισιώστε τις άκρες του χαρτιού πριν το
τοποθετήσετε.

• Μην χρησιμοποιείτε χαρτί που έχει κοπεί με το χέρι.
• Μην αναμειγνύετε μεγέθη, βάρη και τύπους χαρτιού στην ίδια
θήκη.

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει σωστά το μέγεθος και τον τύπο
χαρτιού στον υπολογιστή ή στον πίνακα ελέγχου του
εκτυπωτή.

• Αποθηκεύετε το χαρτί σύμφωνα με τις συστάσεις του
κατασκευαστή.

Εντοπισμός θέσεων εμπλοκής
Σημειώσεις:

• Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Βοήθεια εμπλοκής,
ο εκτυπωτής απελευθερώνει αυτόματα τις κενές σελίδες ή
τις μερικώς εκτυπωμένες σελίδες μετά από την
αποκατάσταση της εμπλοκής. Ελέγξτε αν στο αποτέλεσμα
της εκτύπωσης υπάρχουν κενές σελίδες.

• Όταν η επιλογή "Αποκατάσταση εμπλοκής" έχει οριστεί σε
"Ενεργοποιημένη" ή "Αυτόματο", ο εκτυπωτής
επανεκτυπώνει τις σελίδες στις οποίες προέκυψε η
εμπλοκή.

Θέσεις εμπλοκής

1 Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων

2 Τυπική υποδοχή, μονάδα φινιρίσματος ή υποδοχή εξόδου

3 Θύρα A

4 Τροφοδότης διαφορετικών μεγεθών

5 Θήκες

6 Θύρα C

7 Πίσω θύρα επιλογής εξόδου ή μονάδας φινιρίσματος
• Θύρα H
• Θύρα N
• Θύρα P

Εμπλοκή χαρτιού στις θήκες
1 Αφαιρέστε τη θήκη.

2 Αφαιρέστε το χαρτί που έχει εμπλακεί.

Σημ.: Βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε όλα τα κομματάκια
χαρτιού.
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3 Τοποθετήστε τη θήκη.

Εμπλοκή χαρτιού στη θύρα A
1 Ανοίξτε τη θύρα A.

Προειδοποίηση—Πιθανή βλάβη: Για να αποτρέψετε την
πρόκληση ζημιάς από ηλεκτροστατική εκκένωση, αγγίξτε
οποιοδήποτε εκτεθειμένο μεταλλικό πλαίσιο του εκτυπωτή
πριν ακουμπήσετε τα εσωτερικά σημεία του εκτυπωτή.

2 Αφαιρέστε την κασέτα τόνερ.

3 Αφαιρέστε τη μονάδα απεικόνισης.

Προειδοποίηση—Πιθανή βλάβη: Μην εκθέτετε τη μονάδα
απεικόνισης στο φως για περισσότερα από 10 λεπτά. Η
εκτεταμένη έκθεση στο φως μπορεί να προκαλέσει
προβλήματα στην ποιότητα εκτύπωσης.

Προειδοποίηση—Πιθανή βλάβη: Μην αγγίζετε το τύμπανο
του φωτοαγωγού. Αν το κάνετε, μπορεί να επηρεαστεί η
ποιότητα εκτύπωσης των μελλοντικών εργασιών.

4 Τραβήξτε έξω τη μονάδα εκτύπωσης διπλής όψης.

5 Αφαιρέστε το χαρτί που έχει εμπλακεί.

Σημ.: Βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε όλα τα κομματάκια
χαρτιού.
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6 Εγκαταστήστε τη μονάδα εκτύπωσης διπλής όψης.

7 Τοποθετήστε τη μονάδα απεικόνισης.

8 Εισαγάγετε την κασέτα τόνερ.

9 Κλείστε τη θύρα.

Εμπλοκή χαρτιού στη θύρα C
1 Ανοίξτε τη θύρα C.

ΠΡΟΣΟΧΗ—ΖΕΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: Η θερμοκρασία
στο εσωτερικό του εκτυπωτή μπορεί να είναι υψηλή.
Για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος τραυματισμού από
τυχόν καυτά εξαρτήματα, αφήστε την επιφάνεια να
κρυώσει πριν να την ακουμπήσετε.

Προειδοποίηση—Πιθανή βλάβη: Για να αποτρέψετε την
πρόκληση ζημιάς από ηλεκτροστατική εκκένωση, αγγίξτε
οποιοδήποτε εκτεθειμένο μεταλλικό πλαίσιο του εκτυπωτή
πριν ακουμπήσετε τα εσωτερικά σημεία του εκτυπωτή.

2 Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί από οποιοδήποτε από τα
παρακάτω σημεία:

Σημ.: Βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε όλα τα κομματάκια
χαρτιού.

• Περιοχή μονάδας τήξης

• Κάτω από την περιοχή της μονάδας τήξης

• Μονάδα εκτύπωσης διπλής όψης - Περιοχή

3 Κλείστε τη θύρα.
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Εμπλοκή χαρτιού στον βασικό δίσκο
Αφαιρέστε το χαρτί που έχει εμπλακεί.

Σημ.: Βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε όλα τα κομματάκια χαρτιού.

Εμπλοκή χαρτιού στον τροφοδότη
διαφορετικών μεγεθών
1 Αφαιρέστε το χαρτί από τον τροφοδότη διαφορετικών

μεγεθών.

2 Αφαιρέστε το χαρτί που έχει εμπλακεί.

Σημ.: Βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε όλα τα κομματάκια
χαρτιού.

3 Λυγίστε, ξεφυλλίστε και ισιώστε τις άκρες του χαρτιού πριν το
τοποθετήσετε.

4 Επανατοποθετήστε το χαρτί.

Εμπλοκή χαρτιού στον αυτόματο
τροφοδότη εγγράφων (ADF)
1 Αφαιρέστε όλα τα πρωτότυπα έγγραφα από τον αυτόματο

τροφοδότη (ADF).

2 Ανοίξτε τη θύρα D.

Προειδοποίηση—Πιθανή βλάβη: Για να αποτρέψετε την
πρόκληση ζημιάς από ηλεκτροστατική εκκένωση, αγγίξτε
οποιοδήποτε εκτεθειμένο μεταλλικό πλαίσιο του εκτυπωτή
πριν ακουμπήσετε τα εσωτερικά σημεία του εκτυπωτή.

3 Αφαιρέστε το χαρτί που έχει εμπλακεί.

Σημ.: Βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε όλα τα κομματάκια
χαρτιού.

4 Κλείστε τη θύρα D.

5 Ανοίξτε το κάλυμμα του σαρωτή.
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6 Ανοίξτε τη θύρα E.

7 Αφαιρέστε το χαρτί που έχει εμπλακεί.

Σημ.: Βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε όλα τα κομματάκια
χαρτιού.

8 Κλείστε τη θύρα Ε και στη συνέχεια κλείστε το κάλυμμα του
σαρωτή.

Εμπλοκή χαρτιού στο
γραμματοκιβώτιο 4 θυρίδων
Εμπλοκή χαρτιού στη θύρα Ν
1 Ανοίξτε τη θύρα N.

2 Αφαιρέστε το χαρτί που έχει εμπλακεί.

Σημ.: Βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε όλα τα κομματάκια
χαρτιού.

3 Κλείστε τη θύρα.

Εμπλοκή χαρτιού στη θυρίδα γραμματοκιβωτίου
Αφαιρέστε το χαρτί που έχει εμπλακεί.

Σημ.: Βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε όλα τα κομματάκια χαρτιού.

Εμπλοκή χαρτιού στη μονάδα
στοίβαξης όφσετ ή στη μονάδα
συρραφής
Εμπλοκή χαρτιού στη θύρα H
1 Ανοίξτε τη θύρα H.

2 Αφαιρέστε το χαρτί που έχει εμπλακεί.
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Σημ.: Βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε όλα τα κομματάκια
χαρτιού.

3 Κλείστε τη θύρα.

Εμπλοκή χαρτιού στη μονάδα στοίβαξης όφσετ ή
στην υποδοχή της μονάδας συρραφής
Αφαιρέστε το χαρτί που έχει εμπλακεί.

Σημ.: Βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε όλα τα κομματάκια χαρτιού.

Εμπλοκή χαρτιού στη μονάδα
συρραφής, διάτρησης
Εμπλοκή χαρτιού στη θύρα P
1 Ανοίξτε τη θύρα P.

2 Αφαιρέστε το χαρτί που έχει εμπλακεί.

Σημ.: Βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε όλα τα κομματάκια
χαρτιού.

3 Κλείστε τη θύρα.

Εμπλοκή χαρτιού στην υποδοχή της μονάδας
συρραφής, διάτρησης
Αφαιρέστε το χαρτί που έχει εμπλακεί.

Σημ.: Βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε όλα τα κομματάκια χαρτιού.
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Εμπλοκή συνδετήρων στη μονάδα
συρραφής
1 Ανοίξτε τη θύρα F.

2 Αφαιρέστε το μηχανισμό συγκράτησης της κασέτας
συρραφής.

3 Αφαιρέστε τους χαλαρούς συνδετήρες.
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4 Πιέστε τους συνδετήρες κόντρα στο μεταλλικό βραχίονα.

Σημ.: Αν οι συνδετήρες βρίσκονται στο πίσω μέρος της
κασέτας, τραντάξτε την κασέτα προς τα κάτω για να έρθουν
οι συνδετήρες κοντά στο μεταλλικό βραχίονα.

5 Τοποθετήστε τον μηχανισμό συγκράτησης της κασέτας
συρραφής μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της με ένα κλικ.

6 Κλείστε τη θύρα.

Εμπλοκή συνδετήρων στη μονάδα
φινιρίσματος συρραφής, διάτρησης
1 Ανάλογα με το σημείο εμπλοκής συνδετήρων, ανοίξτε τη

θύρα F ή τη θύρα G.
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2 Αφαιρέστε το μηχανισμό συγκράτησης της κασέτας
συρραφής.

3 Αφαιρέστε τους χαλαρούς συνδετήρες. 4 Πιέστε τους συνδετήρες κόντρα στο μεταλλικό βραχίονα.

Σημ.: Αν οι συνδετήρες βρίσκονται στο πίσω μέρος της
κασέτας, τραντάξτε την κασέτα προς τα κάτω για να έρθουν
οι συνδετήρες κοντά στο μεταλλικό βραχίονα.
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5 Τοποθετήστε τον μηχανισμό συγκράτησης της κασέτας
συρραφής μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της με ένα κλικ.

6 Κλείστε τη θύρα.

 

26


	Αντιγραφή
	Δημιουργία αντιγράφων
	Αντιγραφή και στις δύο πλευρές του χαρτιού
	Αντιγραφή πολλών σελίδων σε ένα φύλλο

	Αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
	Διαμόρφωση των ρυθμίσεων SMTP e-mail
	Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

	Σάρωση
	Σάρωση σε υπολογιστή

	Αποστολή/λήψη φαξ
	Ρύθμιση του εκτυπωτή για λειτουργία φαξ
	Ρύθμιση της λειτουργίας φαξ με χρήση αναλογικού φαξ
	Ρύθμιση της λειτουργίας φαξ με χρήση του διακομιστή φαξ

	Αποστολή φαξ

	Εκτύπωση
	Εκτύπωση από υπολογιστή
	Εκτύπωση από κινητή συσκευή
	Εκτύπωση από κινητή συσκευή με χρήση του AirPrint
	Εκτύπωση από κινητή συσκευή με χρήση του Wi-Fi Direct®

	Εκτύπωση εμπιστευτικών εργασιών και άλλων εργασιών που είναι σε αναμονή
	Ακύρωση εργασίας εκτύπωσης

	Συντήρηση του εκτυπωτή
	Σύνδεση καλωδίων
	Αντικατάσταση της κασέτας τόνερ
	Καθαρισμός του σαρωτή
	Τοποθέτηση μέσων στη θήκη 550 φύλλων
	Τοποθέτηση μέσων στη θήκη 2.100 φύλλων
	Τοποθέτηση μέσων εκτύπωσης στον τροφοδότη διαφορετικών μεγεθών
	Ρύθμιση του μεγέθους και του τύπου των ειδικών μέσων εκτύπωσης
	Εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή
	Εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης φαξ
	Ενημέρωση υλικολογισμικού
	Προσθήκη εκτυπωτών σε υπολογιστή
	Διαμόρφωση Wi-Fi Direct
	Σύνδεση φορητής συσκευής στον εκτυπωτή
	Σύνδεση του εκτυπωτή σε δίκτυο Wi-Fi
	Σύνδεση υπολογιστή στον εκτυπωτή

	Αποκατάσταση εμπλοκών
	Αποφυγή εμπλοκών
	Εντοπισμός θέσεων εμπλοκής
	Εμπλοκή χαρτιού στις θήκες
	Εμπλοκή χαρτιού στη θύρα A
	Εμπλοκή χαρτιού στη θύρα C
	Εμπλοκή χαρτιού στον βασικό δίσκο
	Εμπλοκή χαρτιού στον τροφοδότη διαφορετικών μεγεθών
	Εμπλοκή χαρτιού στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF)
	Εμπλοκή χαρτιού στο γραμματοκιβώτιο 4 θυρίδων
	Εμπλοκή χαρτιού στη μονάδα στοίβαξης όφσετ ή στη μονάδα συρραφής
	Εμπλοκή χαρτιού στη μονάδα συρραφής, διάτρησης
	Εμπλοκή συνδετήρων στη μονάδα συρραφής
	Εμπλοκή συνδετήρων στη μονάδα φινιρίσματος συρραφής, διάτρησης



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 120
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 120
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440639063106360020063906440649002006270644063406270634062900200648064506460020062E06440627064400200631063306270626064400200627064406280631064A062F002006270644062506440643062A063106480646064A00200648064506460020062E064406270644002006350641062D0627062A0020062706440648064A0628061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200036002e0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043f043e043a0430043704320430043d04350020043d043000200435043a04400430043d0430002c00200435043b0435043a04420440043e043d043d04300020043f043e044904300020043800200418043d044204350440043d04350442002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e5c4f5e55663e793a3001901a8fc775355b5090ae4ef653d190014ee553ca901a8fc756e072797f5153d15e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc87a25e55986f793a3001901a904e96fb5b5090f54ef650b390014ee553ca57287db2969b7db28def4e0a767c5e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020007a006f006200720061007a006f007600e1006e00ed0020006e00610020006f006200720061007a006f007600630065002c00200070006f007300ed006c00e1006e00ed00200065002d006d00610069006c0065006d00200061002000700072006f00200069006e007400650072006e00650074002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d006d00610069006c0020006f006700200069006e007400650072006e00650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200064006900650020006600fc00720020006400690065002000420069006c006400730063006800690072006d0061006e007a0065006900670065002c00200045002d004d00610069006c0020006f006400650072002000640061007300200049006e007400650072006e00650074002000760065007200770065006e006400650074002000770065007200640065006e00200073006f006c006c0065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e00200065006e002000700061006e00740061006c006c0061002c00200063006f007200720065006f00200065006c006500630074007200f3006e00690063006f0020006500200049006e007400650072006e00650074002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002000730065006c006c0069007300740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002c0020006d0069007300200073006f006200690076006100640020006b00f500690067006500200070006100720065006d0069006e006900200065006b007200610061006e0069006c0020006b007500760061006d006900730065006b0073002c00200065002d0070006f0073007400690067006100200073006100610074006d006900730065006b00730020006a006100200049006e007400650072006e00650074006900730020006100760061006c00640061006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000640065007300740069006e00e90073002000e000200049006e007400650072006e00650074002c002000e0002000ea007400720065002000610066006600690063006800e90073002000e00020006c002700e9006300720061006e002000650074002000e0002000ea00740072006500200065006e0076006f007900e9007300200070006100720020006d006500730073006100670065007200690065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003b103c103bf03c503c303af03b103c303b7002003c303c403b703bd002003bf03b803cc03bd03b7002c002003b303b903b100200065002d006d00610069006c002c002003ba03b103b9002003b303b903b1002003c403bf0020039403b903b1002d03b403af03ba03c403c503bf002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05EA05E605D505D205EA002005DE05E105DA002C002005D305D505D005E8002005D005DC05E705D805E805D505E005D9002005D505D405D005D905E005D805E805E005D8002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020006e0061006a0070006f0067006f0064006e0069006a006900680020007a00610020007000720069006b0061007a0020006e00610020007a00610073006c006f006e0075002c00200065002d0070006f0161007400690020006900200049006e007400650072006e0065007400750020006b006f00720069007300740069007400650020006f0076006500200070006f0073007400610076006b0065002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF00410020006b00e9007000650072006e00790151006e0020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300680065007a002c00200065002d006d00610069006c002000fc007a0065006e006500740065006b00620065006e002000e90073002000200049006e007400650072006e006500740065006e0020006800610073007a006e00e1006c00610074006e0061006b0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f9002000610064006100740074006900200070006500720020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e0065002000730075002000730063006800650072006d006f002c0020006c006100200070006f00730074006100200065006c0065007400740072006f006e0069006300610020006500200049006e007400650072006e00650074002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF753b97624e0a3067306e8868793a3001307e305f306f96fb5b5030e130fc30eb308430a430f330bf30fc30cd30c330c87d4c7531306790014fe13059308b305f3081306e002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c306a308f305a300130d530a130a430eb30b530a430ba306f67005c0f9650306b306a308a307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020d654ba740020d45cc2dc002c0020c804c7900020ba54c77c002c0020c778d130b137c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b00790074006900200072006f006400790074006900200065006b00720061006e0065002c00200065006c002e002000700061016100740075006900200061007200200069006e007400650072006e0065007400750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f007400690020007201010064012b01610061006e0061006900200065006b00720101006e0101002c00200065002d00700061007300740061006d00200075006e00200069006e007400650072006e006500740061006d002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor weergave op een beeldscherm, e-mail en internet. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f007200200073006b006a00650072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d0070006f007300740020006f006700200049006e007400650072006e006500740074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079015b0077006900650074006c0061006e006900610020006e006100200065006b00720061006e00690065002c0020007700790073007901420061006e0069006100200070006f0063007a0074010500200065006c0065006b00740072006f006e00690063007a006e01050020006f00720061007a00200064006c006100200069006e007400650072006e006500740075002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200065007800690062006900e700e3006f0020006e0061002000740065006c0061002c0020007000610072006100200065002d006d00610069006c007300200065002000700061007200610020006100200049006e007400650072006e00650074002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020006100660069015f006100720065006100200070006500200065006300720061006e002c0020007400720069006d0069007400650072006500610020007000720069006e00200065002d006d00610069006c0020015f0069002000700065006e00740072007500200049006e007400650072006e00650074002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f0020044d043a04400430043d043d043e0433043e0020043f0440043e0441043c043e044204400430002c0020043f0435044004350441044b043b043a04380020043f043e0020044d043b0435043a04420440043e043d043d043e04390020043f043e044704420435002004380020044004300437043c043504490435043d0438044f0020043200200418043d044204350440043d043504420435002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020007a006f006200720061007a006f00760061006e006900650020006e00610020006f006200720061007a006f0076006b0065002c00200070006f007300690065006c0061006e0069006500200065002d006d00610069006c006f006d002000610020006e006100200049006e007400650072006e00650074002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020007000720069006b0061007a0020006e00610020007a00610073006c006f006e0075002c00200065002d0070006f01610074006f00200069006e00200069006e007400650072006e00650074002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e40020006e00e40079007400f60073007400e40020006c0075006b0065006d0069007300650065006e002c0020007300e40068006b00f60070006f0073007400690069006e0020006a006100200049006e007400650072006e0065007400690069006e0020007400610072006b006f006900740065007400740075006a0061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f6007200200061007400740020007600690073006100730020007000e500200073006b00e40072006d002c0020006900200065002d0070006f007300740020006f006300680020007000e500200049006e007400650072006e00650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0045006b00720061006e002000fc0073007400fc0020006700f6007200fc006e00fc006d00fc002c00200065002d0070006f00730074006100200076006500200069006e007400650072006e006500740020006900e70069006e00200065006e00200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f0062006100740020007600650020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a0456043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043f0435044004350433043b044f043404430020043700200435043a04400430043d044300200442043000200406043d044204350440043d043504420443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


