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Εισαγωγή
Αφού ρυθµ ίσετε τον EPSON STYLUS™ PHOTO RX όπως 
περιγράφεται στο φυλλάδιο Ξεκινήστε από εδώ, ανατρέξτε 
σε αυτόν τον οδηγό για οδηγίες σχετικά µ ε τα εξής:

■ Τοποθέτηση του χαρτιού

■ Τοποθέτηση ενός CD/DVD

■ ∆ηµ ιουργία γρήγορου αντιγράφου ενός εγγράφου 
ή µ ιας φωτογραφίας

■ Εκτύπωση φωτογραφιών που είναι αποθηκευµ ένες σε 
κάρτα µ νήµ ης 

■ Εκτύπωση φωτογραφιών από ψηφιακή φωτογραφική 
µ ηχανή

■ Εκτύπωση φωτογραφιών από διαφάνειες και αρνητικά

■ Σάρωση σε µ ια κάρτα µ νήµ ης

■ Εκτύπωση φωτογραφιών από κινητό τηλέφωνο

■ ∆ιεξαγωγή συντήρησης ρουτίνας

■ Επίλυση απλών προβληµ άτων 

Το παρόν εγχειρίδιο περιγράφει πώς µ πορείτε να κάνετε τις 
παραπάνω διαδικασίες χωρίς να χρειαστεί να ανοίξετε τον 
υπολογιστή σας! Φυσικά, ο EPSON STYLUS PHOTO RX 
µ πορεί να κάνει πολλά περισσότερα όταν τον συνδέσετε σε 
υπολογιστή µ ε Windows® ή Macintosh® — όπως να 
βελτιώσει το χρώµ α και την ποιότητα των εκτυπώσεών σας 
και των σαρωµ ένων εικόνων ή να σαρώσει τµ ήµ α µ ιας 
φωτογραφίας.

Για πλήρεις οδηγίες σχετικά µ ε τον τρόπο χρήσης του 
EPSON STYLUS PHOTO RX µ ε τον υπολογιστή σας, 
ανατρέξτε στον ηλεκτρονικό Οδηγό χρήστη. Όταν 
εγκαταστήσατε το λογισµ ικό, στην επιφάνεια εργασίας σας 
δηµ ιουργήθηκε αυτόµ ατα ένα εικονίδιο.

Ακολουθήστε αυτές τις κατευθυντήριες γραµ µ ές καθώς 
διαβάζετε τις οδηγίες σας:

w Προειδοποίηση:
Οι προειδοποιήσεις πρέπει να τηρούνται προσεκτικά για την αποφυγή 
τραυµατισµών.

c Προσοχή:
Οι ενδείξεις προσοχής πρέπει να τηρούνται για την αποφυγή βλαβών στον 
εξοπλισµό σας.

Σηµείωση:
Οι σηµειώσεις περιέχουν σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε τον EPSON 
STYLUS PHOTO RX.

Συµβουλή:
Οι συµβουλές θα σας βοηθήσουν να βελτιώσετε την ποιότητα των 
αντιγράφων, των εκτυπώσεων και των αρχείων σάρωσης.

Τα µέρη της συσκευής

οδηγός άκρου

τροφοδότης φύλλων

προστατευτικό 
τροφοδότη

µπροστινό 
συρτάρι

στήριγµα χαρτιού

µπροστινό κάλυµµα

µοχλός 
συρταριού

κάλυµµα 
υποδοχής 
κάρτας µνήµης

παράθυρο µονάδας 
διαφανειών

υποδοχή κάρτας 
µνήµης

γυάλινη επιφάνεια 
εγγράφων

σταθεροποιητής 
εγγράφων

ασφάλεια για 
τη µεταφορά θύρα υπερύθρων

κάλυµµα εγγράφων 
(µονάδα διαφανειών)

κάλυµµα δοχείου µελανιού

µονάδα σάρωσης

Θύρα EXT. I/F USB

συρτάρι CD/DVD υποδοχή φιλµ
2 Εισαγωγή



Ελ
λη

νι
κά
Πίνακας ελέγχου

Κουµπιά Οθόνη LCD
Η οθόνη εµ φανίζει µ ια προεπισκόπηση των επιλεγµ ένων εικόνων 
ή εµ φανίζει ρυθµ ίσεις τις οποίες µ πορείτε να αλλάξετε 
χρησιµ οποιώντας τα κουµ πιά.

Εξοικονόµηση ενέργειας
Εάν δεν χρησιµ οποιήσετε τον EPSON STYLUS PHOTO RX για 
περισσότερο από τρία λεπτά, ενώ η επιλογή Screen Saver 
Settings (Ρυθµ ίσεις προφύλαξης οθόνης) έχει ρυθµ ιστεί στο 
Memory Card Data (∆εδοµένα κάρτας µ νήµ ης), τότε θα 
ξεκινήσει η προβολή διαφανειών.

Μετά από 13 λεπτά αδράνειας, η οθόνη γίνεται µ αύρη, µ ε σκοπό 
την εξοικονόµ ηση ενέργειας και οι ενδεικτικές λυχνίες των 
κουµ πιών λειτουργίας ανάβουν και σβήνουν διαδοχικά, από τα 
αριστερά προς τα δεξιά.

Πατήστε κάποιο κουµ πί (εκτός του P On) για να επαναφέρετε την 
οθόνη στην προηγούµ ενη κατάσταση.

Ρύθµιση της προφύλαξης οθόνης
1. Πατήστε το κουµ πί q Setup (Ρύθµ ιση).

2. Χρησιµ οποιήστε το κουµ πί u ή d για να επιλέξετε Screen 
Saver Settings (Ρυθµ ίσεις προφύλαξης οθόνης) και στη 
συνέχεια πατήστε το κουµ πί r.

3. Επιλέξτε Memory Card Data (∆εδοµ ένα κάρτας µ νήµης) 
ή None (Καµ ία).

4. Πατήστε OK.

1 2
3

456

7

8

9

10

11

12

13

14

Κουµπιά Λειτουργία

1 P On Πατήστε αυτό το κουµπί για να 
ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε 
τον EPSON STYLUS PHOTO RX.

2 r Copy (∆ηµιουργία 
αντιγράφων)

Πατήστε αυτό το κουµπί για να 
δηµιουργήσετε αντίγραφα µιας 
φωτογραφίας ή ενός εγγράφου.

3 s Memory Card 
(Κάρτα µνήµης)

Πατήστε αυτό το κουµπί για να εκτυπώσετε 
από µια κάρτα µνήµης.

4 t Slide/Negative 
(∆ιαφάνειες/Αρνητικά)

Πατήστε αυτό το κουµπί για να εκτυπώσετε 
από διαφάνειες, αρνητικά, ή λωρίδες φιλµ.

5 v Specialty Print 
(Ειδική εκτύπωση)

Πατήστε αυτό το κουµπί για να εκτυπώσετε 
φωτογραφίες χρησιµοποιώντας χαρτί 
combo printing sheet, να εκτυπώσετε πάνω 
σε CD/DVD, να δηµιουργήσετε αντίγραφα 
ή να αποκαταστήσετε τα χρώµατα σε 
ξεθωριασµένες φωτογραφίες ή να 
εκτυπώσετε µε πολύχρωµα πλαίσια.

6 u Scan (Σάρωση) Πατήστε αυτό το κουµπί για να 
αποθηκεύσετε τα αρχεία σάρωσης σε µια 
κάρτα µνήµης ή στον υπολογιστή σας.

7 w Display (Εµφάνιση 
στην οθόνη)

Πατήστε αυτό το κουµπί για να αλλάξετε την 
προβολή των φωτογραφιών στην οθόνη LCD, 
όταν επιλέγετε φωτογραφίες.

8 q Setup (Ρύθµιση) Πατήστε αυτό το κουµπί για να εκτελέσετε 
προγράµµατα συντήρησης ή για να 
προσαρµόσετε διάφορες ρυθµίσεις.

9 x Print Settings 
(Ρυθµίσεις εκτύπωσης)

Πατήστε αυτό το κουµπί για να εµφανίσετε 
τις λεπτοµερείς ρυθµίσεις για κάθε 
λειτουργία.

10 y Back (Πίσω) Πατήστε αυτό το κουµπί για να ακυρώσετε 
την τρέχουσα ενέργεια στην οθόνη LCD και 
να επιστρέψετε στο προηγούµενο µενού.

11 4-way Scroll 
(Μετακίνηση 
προς κάθε 
κατεύθυνση)

Πατήστε αυτό το κουµπί για να επιλέξετε τα 
στοιχεία µενού.

12 OK Πατήστε για να ενεργοποιήσετε τις ρυθµίσεις 
που έχετε επιλέξει.

13 x Start (Έναρξη) Πατήστε αυτό το κουµπί για να ξεκινήσετε τη 
δηµιουργία αντιγράφων, την εκτύπωση ή τη 
σάρωση.

14 y Stop/Clear Settings 
(∆ιακοπή/∆ιαγραφή 
ρυθµίσεων)

Πατήστε αυτό το κουµπί για να σταµατήσετε 
τη δηµιουργία αντιγράφων, την εκτύπωση, τη 
σάρωση ή για να επαναφέρετε τις ρυθµίσεις 
που έχετε κάνει στις αρχικές τους τιµές.
Εισαγωγή 3



Χειρισµός του χαρτιού
Η Epson προσφέρει µ ια εκτενή σειρά ειδικών χαρτιών 
που παρέχουν εξαιρετικά αποτελέσµ ατα όταν 
χρησιµ οποιούνται µ ε εκτυπωτές και µ ελάνι Epson. 
Ο τύπος χαρτιού που επιλέγετε επηρεάζει την εµ φάνιση της 
εκτύπωσής σας, συνεπώς φροντίστε να επιλέγετε τον σωστό 
τύπο χαρτιού για την εργασία σας.

Επιλογή χαρτιού
Πριν εκτυπώσετε, θα πρέπει να επιλέξετε τη σωστή ρύθµ ιση 
Paper Type (Τύπος χαρτιού) στην οθόνη LCD. Αυτή η 
σηµ αντική ρύθµ ιση ορίζει στον EPSON STYLUS PHOTO 
RX τι είδους χαρτί χρησιµ οποιείτε έτσι ώστε να µ πορεί να 
προσαρµ όσει τον τρόπο µ ε τον οποίο θα εφαρµ όσει το 
µ ελάνι.

Επιλέξτε από τα ακόλουθα χαρτιά και τις ρυθµ ίσεις: 

*1 Αυτό το µέγεθος χαρτιού διατίθεται µόνο για τη λειτουργία Copy 
(∆ηµιουργία αντιγράφων).

*2 Αυτός ο τύπος χαρτιού διατίθεται µόνο για εκτυπώσεις από κάρτα 
µνήµης, ψηφιακή φωτογραφική µηχανή ή κινητό τηλέφωνο.

Μην παραλείψετε να επιστρέψετε το χαρτί που δε 
χρησιµ οποιήθηκε στην αρχική συσκευασία µ όλις 
ολοκληρωθεί η εκτύπωση. Φυλάξτε τις εκτυπώσεις σας σε 
φωτογραφικά άλµ πουµ , σε πλαστικές σακούλες 
ή προστατευτικές πλαστικές θήκες. Φυλάξτε τις µ ακριά από 
χώρους µ ε υψηλή θερµ οκρασία, υγρασία και άµ εση έκθεση 
στο φως του ήλιου.

Τοποθέτηση χαρτιού
1. Ανοίξτε και εκτείνετε το στήριγµ α του χαρτιού.

2. Ανοίξτε το µ προστινό κάλυµ µ α και τραβήξτε έξω το 
µ προστινό συρτάρι.

Σηµείωση:
Βεβαιωθείτε ότι το µπροστινό συρτάρι βρίσκεται στην κατάλληλη 
θέση για χαρτί (χαµηλότερη θέση). Εάν δεν βρίσκεται στη θέση αυτή, 
ανασηκώστε το µοχλό του συρταριού και µετακινήστε το συρτάρι 
στην κατάλληλη θέση.

Τύπος χαρτιού Μέγεθος Ρύθµιση 
τύπου 
χαρτιού

Μέγιστος 
αριθµός 
φύλλων

Απλό χαρτί A4
A5 *1

Plain Paper 
(Απλό χαρτί)

120

Λευκό χαρτί Epson A4 Plain Paper 
(Απλό χαρτί)

80

Epson Matte 
Paper 
Heavyweight

A4 Matte 20

Epson Photo 
Quality Ink Jet 
Paper

A4 PQIJ 100

Epson Photo 
Quality Self 
Adhesive Sheets

A4 PQIJ 1

Epson Premium 
Glossy Photo 
Paper

10 × 15 cm
13 × 18 cm
A4
16:9 wide 
(102 × 181 mm)

Prem.Glossy 20

Epson Premium 
Semigloss Photo 
Paper

10 × 15 cm
A4

SemiGloss 20

Epson Photo 
Paper

10 × 15 cm
A4

Photo Paper 
(Φωτογραφικ
ό χαρτί)

20

Epson Photo 
Stickers *2

A6 Photo 
Stickers

1

Epson Ultra 
Glossy Photo 
Paper

A4 
10 × 15 cm
13 × 18 cm

Ultra Glossy 20

µπροστινό 
συρτάρι
4 Χειρισµ ός του χαρτιού
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3. Σπρώξτε τον οδηγό άκρου προς τα αριστερά.

4. Τοποθετήστε το χαρτί στη δεξιά πλευρά του τροφοδότη 
φύλλων, µ ε την εκτυπώσιµ η πλευρά προς τα επάνω.  
Η εκτυπώσιµ η πλευρά είναι συνήθως η πιο λευκή ή η πιο 
γυαλιστερή επιφάνεια. 

Τοποθετήστε τη δέσµ η χαρτιού πίσω από τις γλωσσίδες 
και φροντίστε να εφαρµ όσει κάτω από την ένδειξη 
βέλους c στα αριστερά του οδηγού άκρου. 
Να τοποθετείτε το χαρτί στον τροφοδότη πάντα µ ε τη 
στενή πλευρά πρώτη, ακόµ η και αν πρόκειται για 
εκτύπωση µ ε οριζόντιο προσανατολισµ ό.

5. Σπρώξτε τον οδηγό άκρου ελαφρώς, ώστε να ακουµ πά 
στην αριστερή πλευρά του χαρτιού. 

Σηµείωση:
Εάν χρησιµοποιείτε ειδικό χαρτί Epson, ακολουθήστε τις οδηγίες που 
το συνοδεύουν. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε εισαγάγει µεγαλύτερο 
αριθµό φύλλων από τον συνιστώµενο. Ελέγξτε τη ρύθµιση 
Paper Type (Τύπος χαρτιού) πριν εκτυπώσετε, για να βεβαιωθείτε 
ότι ταιριάζει µε τον τύπο του χαρτιού που έχετε εισαγάγει 
(& σελίδα 4).

Τώρα είστε έτοιµ οι για δηµ ιουργία αντιγράφων 
ή εκτυπώσεων. Ανατρέξτε στις αντίστοιχες ενότητες:

■ «∆ηµ ιουργία αντιγράφων» στη σελίδα 9

■ «∆ηµ ιουργία εκτυπώσεων από την κάρτα µ νήµ ης» στη 
σελίδα 16

■ «∆ηµ ιουργία εκτυπώσεων από ψηφιακή φωτογραφική 
µ ηχανή» στη σελίδα 31

■ «∆ηµ ιουργία εκτυπώσεων από διαφάνειες ή αρνητικά» 
στη σελίδα 32

■ «∆ηµ ιουργία εκτυπώσεων από το κινητό σας τηλέφωνο» 
στη σελίδα 39

Η εκτυπώσιµη πλευρά είναι συχνά πιο λευκή 
ή πιο φωτεινή σε σχέση µε την άλλη πλευρά.

Φωτογραφικό χαρτί 
10 × 15 cm
Χειρισµ ός του χαρτιού 5



Χειρισµός ενός CD/DVD
Ο EPSON STYLUS PHOTO RX διαθέτει ένα ειδικό συρτάρι 
που σας επιτρέπει να εκτυπώνετε απευθείας πάνω σε 
επιφάνεια CD/DVD, όταν αυτή µ πορεί να εκτυπωθεί µ ε 
ink-jet. Μπορείτε να χρησιµ οποιήσετε CD/DVD 12-cm.

c Προσοχή: 
Μην εκτυπώνετε πάνω σε επιφάνεια CD/DVD, κανονική ή εκτυπώσιµη σε 
θερµικούς εκτυπωτές και πάνω σε mini CD 8-cm.

Το λογισµ ικό που περιέχεται στο EPSON Print CD το οποίο 
συνοδεύει τον EPSON STYLUS PHOTO RX σας δίνει τη 
δυνατότητα να εκτυπώνετε στην επιφάνεια κανονικών 
CD/DVD 12-cm και mini CD 8-cm (δείτε τις οδηγίες στον 
ηλεκτρονικό Οδηγό χρήστη).

Τοποθέτηση ενός CD/DVD 
Βεβαιωθείτε ότι έχετε αντιγράψει δεδοµ ένα, µ ουσική 
ή βίντεο στο CD/DVD, το οποίο µ πορεί να εκτυπωθεί σε 
ink-jet, πριν από την εκτύπωση. ∆ιαφορετικά, τυχόν 
ακαθαρσίες ή χαραγές στην επιφάνεια µ πορούν να 
προκαλέσουν σφάλµ ατα κατά την αντιγραφή των 
δεδοµ ένων. Εάν σκοπεύετε να εκτυπώσετε πολλά CD/DVD, 
µ ια καλή ιδέα είναι να εκτυπώσετε ένα µ ικρό δείγµ α, να 
περιµ ένετε µ ία ηµ έρα και να ελέγξετε την ποιότητα, ώστε 
να είστε βέβαιοι ότι σας ικανοποιεί.

1. Ενεργοποιήστε τον EPSON STYLUS PHOTO RX και 
ανοίξτε το µ προστινό κάλυµ µ α.

2. Κατεβάστε το µ οχλό του συρταριού, µ έχρι το µ προστινό 
συρτάρι να ανασηκωθεί στη θέση για CD/DVD.

c Προσοχή
Μην αγγίζετε το µπροστινό συρτάρι όταν µετακινείτε το µοχλό.

Σηµείωση:
Πριν µετακινήσετε το µοχλό του συρταριού, βεβαιωθείτε ότι δεν 
υπάρχει χαρτί ή κανένα αντικείµενο πάνω στο µπροστινό συρτάρι και 
ότι το συρτάρι δεν έχει εκταθεί.

3. Τοποθετήστε το CD/DVD στο συρτάρι CD/DVD µ ε 
την επιφάνεια ετικέτας προς τα επάνω. (Βεβαιωθείτε ότι 
η επιφάνεια είναι καθαρή.)

Σηµείωση:
Χρησιµοποιήστε το συρτάρι CD/DVD το οποίο διατίθεται µαζί µε τον 
EPSON STYLUS PHOTO RX. Το συρτάρι δεν µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί µε άλλα προϊόντα.

4. Εισαγάγετε το συρτάρι στον EPSON STYLUS PHOTO 
RX µ έχρι η ένδειξη του βέλους του συρταριού CD/DVD 
να ευθυγραµ µ ιστεί µ ε την ένδειξη βέλους του 
µ προστινού συρταριού.

Τώρα είστε έτοιµ οι για τη δηµ ιουργία αντιγράφου ή την 
εκτύπωση πάνω στην επιφάνεια ενός CD/DVD.

■ Για τη δηµ ιουργία αντιγράφων πάνω σε επιφάνεια 
CD/DVD, ανατρέξτε στην ενότητα «∆ηµ ιουργία 
αντιγράφων σε CD/DVD» στη σελίδα 12

■ Για την εκτύπωση πάνω σε επιφάνεια CD/DVD, 
ανατρέξτε στην ενότητα «Εκτύπωση σε CD/DVD» στη 
σελίδα 24

Εισαγάγετε το συρτάρι 
CD/DVD κατά µήκος του 
οδηγού άκρου
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Εξαγωγή του συρταριού 
CD/DVD
1. Βεβαιωθείτε ότι η εκτύπωση έχει ολοκληρωθεί.

2. Βγάλτε το συρτάρι CD/DVD, τραβώντας το ίσια έξω 
από το µ προστινό συρτάρι.

3. Ανασηκώστε το µ οχλό του συρταριού για να 
τοποθετήσετε ξανά το µ προστινό συρτάρι.

Προσαρµογή της θέσης 
εκτύπωσης
Εάν η εικόνα που εκτυπώνετε δεν βρίσκεται στο κέντρο της 
επιφάνειας του CD/DVD, µ πορείτε να προσαρµ όσετε τη 
θέση εκτύπωσης.

1. Εάν χρειάζεται, εκτυπώσετε ένα δείγµ α, 
χρησιµ οποιώντας ένα επιπλέον CD/DVD.

2. Πατήστε το κουµ πί q Setup (Ρύθµ ιση).

3. Χρησιµ οποιήστε το κουµ πί u ή d για να ρυθµ ίσετε τις 
επιλογές θέσης εκτύπωσης.

Εσωτερική/εξωτερική διάµ ετρος θέσης εκτύπωσης

Ρύθµ ιση θέσης εκτύπωσης επάνω-κάτω/αριστερά-δεξιά

Επιλογές Περιγραφή

CD/DVD Inner 
Print Position 
(Θέση εκτύπωσης 
για την εσωτερική 
διάµετρο 
CD/DVD)

Με την επιλογή αυτή µπορείτε να 
προσαρµόσετε τη θέση εκτύπωσης για την 
εσωτερική διάµετρο της ετικέτας του 
CD/DVD. Μπορείτε να προσαρµόσετε την 
τιµή της, από 18 έως 46 mm, 
µεταβάλλοντάς την κατά 1 mm κάθε φορά.

CD/DVD Outer 
Print Position 
(Θέση εκτύπωσης 
για την εξωτερική 
διάµετρο 
CD/DVD)

Με την επιλογή αυτή µπορείτε να 
προσαρµόσετε τη θέση εκτύπωσης για την 
εξωτερική διάµετρο της ετικέτας του 
CD/DVD. Μπορείτε να προσαρµόσετε την 
τιµή της, από 114 έως 120 mm, 
µεταβάλλοντάς την κατά 1 mm κάθε φορά.

Επιλογές Περιγραφή

CD/DVD Print 
Pos. Up-Down 
(Ρύθµιση θέσης 
εκτύπωσης 
CD/DVD 
επάνω-κάτω)

Με την επιλογή αυτή µπορείτε να ρυθµίσετε 
µε λεπτοµέρεια τη θέση εκτύπωσης του 
CD/DVD. Μπορείτε να προσαρµόσετε την 
τιµή της, από -2 έως +2 mm, επάνω και 
κάτω, µε µεταβολές κατά 0,1 mm.

CD/DVD Print 
Pos. Left-Right 
(Ρύθµιση θέσης 
εκτύπωσης 
CD/DVD 
αριστερά-δεξιά)

Με την επιλογή αυτή µπορείτε να ρυθµίσετε 
µε λεπτοµέρεια τη θέση εκτύπωσης του 
CD/DVD. Μπορείτε να προσαρµόσετε την 
τιµή της, από -2 έως +2 mm, αριστερά και 
δεξιά, µεταβάλλοντάς την κατά 0,1 mm 
κάθε φορά.

1. Εσωτερική διάµετρος
2. Εξωτερική διάµετρος

1. Μετακίνηση του CD/DVD προς τα πάνω
2. Μετακίνηση του CD/DVD προς τα δεξιά
3. Μετακίνηση του CD/DVD προς τα κάτω
4. Μετακίνηση του CD/DVD προς τα αριστερά
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4. Πατήστε το κουµ πί r και στη συνέχεια χρησιµ οποιήστε 
τα κουµ πιά u, d, l ή r για να επιλέξετε την απόσταση 
(σε mm) κατά την οποία θα αλλάξει η θέση εκτύπωσης.

5. Πατήστε OK για να εφαρµ οστεί η νέα ρύθµ ιση.

Σηµείωση:
Ο EPSON STYLUS PHOTO RX διατηρεί τις ρυθµίσεις σας, ακόµη και 
αφού τον απενεργοποιήσετε, οπότε δεν χρειάζεται να προσαρµόζετε 
ξανά τη θέση εκτύπωσης κάθε φορά που θέλετε να εκτυπώσετε ένα 
CD/DVD.
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∆ηµιουργία αντιγράφων
Μπορείτε να χρησιµ οποιήσετε τον EPSON STYLUS PHOTO RX 
για να δηµ ιουργήσετε αντίγραφα των εγγράφων και των 
φωτογραφιών σας χωρίς τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. 
Εάν έχετε φωτογραφίες που έχουν ξεθωριάσει µ ε τον καιρό, 
µ πορείτε να τις επαναφέρετε στην αρχική τους κατάσταση µ έσω 
της λειτουργίας αποκατάστασης χρωµ άτων.

Σηµειώσεις σχετικά µε τη δηµιουργία αντιγράφων 
■ Το αντίγραφο της εικόνας ενδέχεται να µ ην έχει ακριβώς 

το ίδιο µ έγεθος µ ε το πρωτότυπο.

■ Ανάλογα µ ε τον τύπο του χαρτιού που χρησιµ οποιείτε, 
η ποιότητα εκτύπωσης µ πορεί να µ ην είναι καλή στην επάνω 
και κάτω περιοχή της εκτυπωµ ένης σελίδας ή µ πορεί οι 
περιοχές αυτές να τυπώνονται µ ε µ ουτζούρες.

■ Εάν στον EPSON STYLUS PHOTO RX τελειώσει το 
χαρτί κατά τη διάρκεια της δηµ ιουργίας αντιγράφων, θα 
πρέπει να αντικαταστήσετε το χαρτί το συντοµ ότερο δυνατό. 
Η ακρίβεια των χρωµ άτων ενδέχεται να επηρεαστεί εάν 
αφήσετε τον EPSON STYLUS PHOTO RX χωρίς χαρτί 
για µ εγάλο χρονικό διάστηµ α.

■ Εάν κατά τη διαδικασία δηµ ιουργίας αντιγράφων εµ φανιστεί 
ένα εικονίδιο χαµ ηλής στάθµ ης µ ελανιού, µ πορείτε είτε να 
συνεχίσετε τη διαδικασία έως ότου το µ ελάνι εξαντληθεί είτε 
να σταµ ατήσετε και να αντικαταστήσετε το δοχείο µ ελανιού.

■ ∆ιατηρείτε καθαρή τη γυάλινη επιφάνεια εγγράφων.

■ Βεβαιωθείτε ότι το έγγραφο ή η φωτογραφία είναι 
επίπεδη πάνω στη γυάλινη επιφάνεια εγγράφων, 
διαφορετικά η εστίαση δεν θα είναι σωστή.

■ Εάν εµ φανίζονται µ οτίβα διαγραµ µ ίσεων στο αντίγραφο, 
αλλάξτε τη ρύθµ ιση Zoom (Ζουµ ) ή τη θέση του πρωτοτύπου.

Τοποθέτηση του πρωτοτύπου στη 
γυάλινη επιφάνεια εγγράφων
1. Ανοίξτε το κάλυµ µ α εγγράφων και τοποθετήστε το 

πρωτότυπο στη γυάλινη επιφάνεια εγγράφων µ ε την όψη του 
στραµ µ ένη προς τα κάτω, στην πάνω αριστερή γωνία. 

Σηµείωση:
Εάν τα άκρα του αντιγράφου δεν χωράνε, αποµακρύνετε ελαφρώς το 
πρωτότυπο από τη γωνία.

2. Κλείστε το κάλυµ µ α προσεκτικά, ώστε να µ ην µ ετατοπιστεί 
το πρωτότυπο. 

∆ηµιουργία πολλαπλών αντιγράφων 
φωτογραφιών
Μπορείτε να τοποθετήσετε περισσότερες από µ ία φωτογραφίες 
µ αζί στη γυάλινη επιφάνεια εγγράφων για επιπλέον εκτυπώσεις. 
Η κάθε φωτογραφία θα εκτυπωθεί ξεχωριστά (& σελίδα 10). 
Τοποθετήστε κάθε φωτογραφία οριζόντια,όπως φαίνεται στην πιο 
κάτω εικόνα.

■ Μπορείτε να δηµ ιουργήσετε αντίγραφα φωτογραφιών από 
30 ×  40 mm έως 127 ×  178 mm.

■ Τοποθετήστε κάθε φωτογραφία σε απόσταση τουλάχιστον 
10 mm από τη διπλανή φωτογραφία.

■ Μπορείτε να δηµ ιουργήσετε δύο αντίγραφα φωτογραφιών 
µ εγέθους 10 × 15 cm κάθε φορά.

∆ηµιουργία αντιγράφων του 
πρωτοτύπου

Μπορείτε να δηµ ιουργήσετε αντίγραφα από ασπρόµαυρο υλικό, 
όπως βιβλία και αποκόµ µ ατα εφηµ ερίδων—ή υλικά µ ε πολύχρωµ α 
γραφικά σχέδια, όπως άρθρα περιοδικών και στοιχεία από 
λευκώµ ατα. 

Συµβουλή:
Το απλό φωτοτυπικό χαρτί είναι κατάλληλο για τη δηµιουργία αντιγράφων για 
καθηµερινή χρήση. Για πιο ευκρινές κείµενο και πιο έντονα χρώµατα, δοκιµάστε 
ένα από τα ειδικά χαρτιά της Epson που αναφέρονται στη σελίδα σελίδα 4.

1. Τοποθετήστε το χαρτί (& σελίδα 4) και στη συνέχεια 
τοποθετήστε το πρωτότυπο πάνω στη γυάλινη επιφάνεια 
εγγράφων (& σελίδα 9).

Τοποθετήστε το 
πρωτότυπο σε 
αυτήν τη γωνία

Επάνω Κάτω
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2. Πατήστε το κουµ πί λειτουργίας Copy (∆ηµ ιουργία 
αντιγράφων).

Σηµείωση:
Ο EPSON STYLUS PHOTO RX διατηρεί τις τελευταίες ρυθµίσεις που έχετε 
χρησιµοποιήσει, εποµένως θα πρέπει να τις ελέγχετε πάντα ώστε να 
βεβαιώνεστε ότι είναι αυτές που θέλετε.

3. Χρησιµ οποιήστε το κουµ πί u ή d για να επιλέξετε ένα 
στοιχείο µ ενού. Χρησιµ οποιήστε το κουµ πί l ή r για να 
επιλέξετε το στοιχείο ρύθµ ισης.

Σηµείωση:
❏ Για να επανεκτυπώσετε µια φωτογραφία επαγγελµατικού επιπέδου, 

ανατρέξτε στην επόµενη ενότητα.

❏ Αν έχετε επιλέξει CD Copy (∆ηµιουργία αντιγράφου σε CD) στο Layout 
(∆ιάταξη) δεν µπορείτε να αλλάξετε τον αριθµό των αντιγράφων.

4. Ελέγξτε τις ρυθµ ίσεις της εκτύπωσης στα στοιχεία µ ενού. 
Εάν χρειάζεται, πατήστε το κουµ πί x Print Settings 
(Ρυθµ ίσεις εκτύπωσης) και αλλάξτε τις ρυθµ ίσεις αυτές. 
(& σελίδα 14 για τις ρυθµ ίσεις εκτύπωσης.) Στη συνέχεια 
πατήστε OK για να εφαρµ οστούν οι νέες ρυθµ ίσεις.

5. Πατήστε το κουµ πί x Start (Έναρξη). Η διαδικασία 
δηµ ιουργίας αντιγράφων του εγγράφου σας ξεκινάει.

Για να διακόψετε τη δηµ ιουργία αντιγράφων, πατήστε το 
κουµ πί y Stop/Clear Settings (∆ιακοπή/∆ιαγραφή 
ρυθµ ίσεων).

c Προσοχή:
Για να αποφύγετε την πρόκληση ζηµιάς στον EPSON STYLUS PHOTO RX, ποτέ 
µην ανοίγετε τη µονάδα σάρωσης κατά τη διάρκεια της σάρωσης ή της 
δηµιουργίας αντιγράφων.

Συµβουλή:
Για να πάρετε πιο ανοιχτόχρωµα ή πιο σκουρόχρωµα αντίγραφα, πατήστε το κουµπί 
x Print Settings (Ρυθµίσεις εκτύπωσης) και προσαρµόστε κατάλληλα τη ρύθµιση 
Copy Density (Πυκνότητα αντιγράφων). Στη συνέχεια πατήστε OK για να εφαρµοστεί 
η ρύθµισή σας.

Επανεκτύπωση φωτογραφίας

Μπορείτε να εκτυπώσετε φωτογραφίες επαγγελµ ατικού 
επιπέδου που θα διαρκέσουν για πολύ χρόνο, επιλέγοντας 
ένα από τα ακόλουθα χαρτιά Epson, ειδικά σχεδιασµ ένα 
για φωτογραφίες.

1. Τοποθετήστε το χαρτί (& σελίδα 4) και στη συνέχεια 
τοποθετήστε το πρωτότυπο πάνω στη γυάλινη επιφάνεια 
εγγράφων (& σελίδα 9).

2. Πατήστε το κουµ πί λειτουργίας Specialty Print (Ειδική 
εκτύπωση). 

3. Χρησιµ οποιήστε το κουµ πί l ή r για να επιλέξετε 
Reprint/Restore Photos (Επανεκτύπωση / Αποκατάσταση 
φωτογραφιών) και πατήστε OK.

Επιλέξτε τον αριθµό 
αντιγράφων.

Επιλέξτε Color (Χρώµα) 
για έγχρωµα αντίγραφα 
ή B&W (Α&Μ) για 
ασπρόµαυρα αντίγραφα.

Επιλέξτε Text (Κείµενο) 
για έγγραφα κειµένων 
ή Photo (Φωτογραφία) 
για φωτογραφίες και 
γραφικά.

Επιλέξτε With Borders 
(Με περίγραµµα) 
(& σελίδα 13 για τις 
επιλογές διάταξης).

Ελέγξτε τις ρυθµίσεις 
εκτύπωσης

Τύπος 
χαρτιού

Μέγεθος Ρύθµιση 
τύπου 
χαρτιού

Μέγιστος 
αριθµός 
φύλλων

Epson Matte 
Paper 
Heavyweight

A4 Matte 20

Epson 
Premium 
Glossy Photo 
Paper

10 × 15 cm

13 × 18 cm

A4

Prem.Glossy 20

Epson 
Premium 
Semigloss 
Photo Paper

10 × 15 cm

A4

SemiGloss 20

Epson Photo 
Paper

10 × 15 cm

A4

Photo Paper 20

Epson Ultra 
Glossy Photo 
Paper

A4

10 × 15 cm

13 × 18 cm

Ultra Glossy 20
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4. Χρησιµ οποιήστε το κουµ πί u ή d για να επιλέξετε το στοιχείο 
µ ενού και στη συνέχεια πατήστε το κουµ πί r. 
Χρησιµ οποιήστε το κουµ πί u ή d για να επιλέξετε το στοιχείο 
ρύθµ ισης. Στη συνέχεια πατήστε OK για να εφαρµ οστούν οι 
νέες ρυθµ ίσεις.

5. Πατήστε OK, ελέγξτε τη ρύθµ ιση Paper Size (Μέγεθος 
χαρτιού) στο επάνω µ έρος της οθόνης και πατήστε OK ξανά. 
Εµ φανίζεται η προεπισκόπηση των φωτογραφιών σας.

6. Χρησιµ οποιήστε το κουµ πί l ή r για να επιλέξετε τη 
φωτογραφία. Χρησιµ οποιήστε το κουµ πί u ή d για να 
επιλέξετε τον αριθµ ό των αντιγράφων.

7. Ελέγξτε τις ρυθµ ίσεις εκτύπωσης. Εάν χρειάζεται, πατήστε το 
κουµ πί x Print Settings (Ρυθµ ίσεις εκτύπωσης) και αλλάξτε 
τις ρυθµ ίσεις αυτές (& σελίδα 14 για τις ρυθµ ίσεις 
εκτύπωσης). Στη συνέχεια πατήστε OK για να εφαρµ οστούν 
οι νέες ρυθµ ίσεις.

8. Πατήστε το κουµ πί x Start (Έναρξη). Η δηµ ιουργία 
αντιγράφων της φωτογραφίας σας ξεκινάει.

Για να διακόψετε τη δηµ ιουργία αντιγράφων, πατήστε το 
κουµ πί y Stop/Clear Settings (∆ιακοπή/∆ιαγραφή 
ρυθµ ίσεων).

Σηµείωση:
Εάν επιλέξετε τη διάταξη Borderless (Χωρίς περίγραµ µ α), η εικόνα σας µεγεθύνεται 
ελαφρώς και προσαρµόζεται έτσι ώστε να καλύπτει ολόκληρο το φύλλο χαρτιού.

Περικοπή φωτογραφίας
Μπορείτε να περικόψετε και να µ εγεθύνετε τις φωτογραφίες όταν 
δηµ ιουργείτε αντίγραφά τους. Πριν ξεκινήσετε, τοποθετήστε τη 
φωτογραφία σας στη γυάλινη επιφάνεια εγγράφων (& σελίδα 9) 
και τοποθετήστε το χαρτί το οποίο θέλετε να χρησιµ οποιήσετε 
(& σελίδα 4).

1. Πατήστε το κουµ πί λειτουργίας Specialty Print 
(Ειδική εκτύπωση) και επιλέξτε Reprint/Restore Photos 
(Επανεκτύπωση / Αποκατάσταση χρωµ άτων φωτογραφιών). 
Έπειτα πατήστε OK.

2. Βεβαιωθείτε ότι η ρύθµ ιση Crop to Subject (Περικοπή γύρω 
από το θέµ α) είναι On.

3. Πατήστε OK. Ο EPSON STYLUS PHOTO RX εµ φανίζει τις 
φωτογραφίες σας στην οθόνη.

4. Χρησιµ οποιήστε το κουµ πί l ή r για να επιλέξετε τη 
φωτογραφία που θέλετε να περικόψετε και στη συνέχεια 
πατήστε το OK.

Εµ φανίζεται η πρώτη οθόνη περικοπής.

5. Χρησιµ οποιήστε τα κουµ πιά u, d, l και r για να µ ετακινήσετε 
το πλαίσιο στο κέντρο της περιοχής που θέλετε να περικόψετε. 
(Εάν το πλαίσιο σταµατήσει να µετακινείται όταν πλησιάζει σε 
ένα άκρο, µ πορείτε να επιστρέψετε στο βήµα αυτό αργότερα, 
αφού προσαρµ όσετε το µ έγεθος του πλαισίου.) Πατήστε OK 
όταν τελειώσετε.

Εµ φανίζεται η δεύτερη οθόνη περικοπής.

6. Χρησιµ οποιήστε το κουµ πί u ή d για να αυξήσετε ή να 
ελαττώσετε το µ έγεθος του πλαισίου.

Σηµείωση:
Για να ρυθµίσετε ξανά τη θέση του πλαισίου, πατήστε το κουµπί y Back (Πίσω) 
για να επιστρέψετε στην προηγούµενη οθόνη.

Επιλέξτε Off.

Επιλέξτε Off.

Ρύθµιση Περιγραφή

Crop to Subject 
(Περικοπή γύρω 
από το θέµα)

Επιλέξτε On εάν έχετε µια φωτογραφία µε ένα 
θέµα στο οποίο θέλετε να δώσετε έµφαση. 
Στη συνέχεια, µπορείτε να περικόψετε την 
υπόλοιπη φωτογραφία και να εκτυπώσετε το κύριο 
θέµα σας µόνο του (ανατρέξτε στην επόµενη 
ενότητα).

Color 
Restoration 
(Αποκατάσταση 
χρωµάτων)

Επιλέξτε On εάν θέλετε να αποκαταστήσετε τα 
χρώµατα σε ξεθωριασµένες φωτογραφίες. 
& «Αποκατάσταση των χρωµάτων των 
φωτογραφιών» στη σελίδα 12

Ελέγξτε τη ρύθµιση Paper 
Size (Μέγεθος χαρτιού)

Ελέγξτε τις ρυθµίσεις 
εκτύπωσης.
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7. Όταν ολοκληρώσετε την πλαισίωση της φωτογραφίας, 
πατήστε OK. (Εάν χρειάζεται περαιτέρω ρύθµ ιση, πατήστε το 
κουµ πί y Back (Πίσω) για να επιστρέψετε στις προηγούµ ενες 
οθόνες.)

8. Χρησιµ οποιήστε το κουµ πί u ή d για να επιλέξετε τον αριθµ ό 
των αντιγράφων στην οθόνη (1 έως 99).

9. Ελέγξτε τις ρυθµ ίσεις εκτύπωσης. Εάν χρειάζεται, πατήστε το 
κουµ πί x Print Settings (Ρυθµ ίσεις εκτύπωσης) και αλλάξτε 
τις ρυθµ ίσεις αυτές. (& σελίδα 14 για τις ρυθµ ίσεις 
εκτύπωσης.) Στη συνέχεια πατήστε OK για να εφαρµ οστούν 
οι νέες ρυθµ ίσεις.

10. Πατήστε το κουµ πί x Start (Έναρξη) για να ξεκινήσετε την 
εκτύπωση.

Εάν χρειαστεί να ακυρώσετε την εκτύπωση, πατήστε το 
κουµ πί y Stop/Clear Settings (∆ιακοπή/∆ιαγραφή 
ρυθµ ίσεων).

Αποκατάσταση των χρωµάτων των 
φωτογραφιών

Εάν έχετε φωτογραφίες που έχουν ξεθωριάσει µ ε τον καιρό, 
µ πορείτε να τις επαναφέρετε στην αρχική τους κατάσταση 
µ έσω της λειτουργίας αποκατάστασης χρωµ άτων. 

Για να αποκαταστήσετε τα χρώµ ατα σε ξεθωριασµ ένες 
φωτογραφίες, ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται στις 
επόµ ενες σελίδες για την τοποθέτηση των φωτογραφιών 
σας στη γυάλινη επιφάνεια εγγράφων (& σελίδα 9) και 
προσαρµ όστε τις ρυθµ ίσεις.

1. Πατήστε το κουµ πί λειτουργίας Specialty Print 
(Ειδική εκτύπωση) και επιλέξτε Reprint/Restore Photos 
(Επανεκτύπωση / Αποκατάσταση χρωµ άτων φωτογραφιών). 
Έπειτα πατήστε OK.

2. Βεβαιωθείτε ότι η ρύθµ ιση Color Restoration 
(Αποκατάσταση χρωµ άτων) είναι On.

3. Συνεχίστε από το βήµ α 5 της ενότητας «Επανεκτύπωση 
φωτογραφίας» στη σελίδα 10 για να επανεκτυπώσετε τις 
φωτογραφίες σας.

Σηµείωση:
❏ Μπορείτε να αποκαταστήσετε τα χρώµατα σε ξεθωριασµένες 

φωτογραφίες µεγέθους έως 10 × 15 cm. 

❏ Μπορείτε επίσης να αποκαταστήσετε τα χρώµατα σε φωτογραφίες 
µεγαλύτερες από 10 × 15 cm µε σάρωση στον υπολογιστή σας. Για 
περισσότερες λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στον ηλεκτρονικό Οδηγό χρήστη.

Εκτύπωση µε διασκεδαστικά 
πλαίσια

Μπορείτε να προσθέσετε έγχρωµ α πλαίσια στις 
αγαπηµ ένες σας φωτογραφίες µ ε τη λειτουργία 
δηµ ιουργίας πλαισίων PRINT Image Framer. 

1. Επιλέξτε από µ ια ποικιλία πλαισίων που περιέχονται 
στο CD-ROM το οποίο συνοδεύει τον EPSON STYLUS 
PHOTO RX και αποθηκεύστε τα σε µ ια κάρτα µνήµ ης, 
χρησιµ οποιώντας το EPSON PRINT Image Framer Tool. 
Για περισσότερες λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στη βοήθεια 
λογισµ ικού.

Συµβουλή:
Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε το λογισµικό PIF DESIGNER για να 
τροποποιήσετε τα υπάρχοντα πλαίσια ή για να δηµιουργήσετε τα δικά σας 
πλαίσια. Για περισσότερες λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στη βοήθεια λογισµικού.

2. Τοποθετήστε το κατάλληλο χαρτί για το µ έγεθος του 
πλαισίου (& σελίδα 4).

3. Τοποθετήστε το πρωτότυπο στη γυάλινη επιφάνεια 
εγγράφων.

4. Τοποθετήστε µ ια κάρτα µ νήµ ης που περιέχει τα πλαίσια 
P.I.F. (& σελίδα 16).

5. Συνεχίστε από το βήµ α 4 «Εκτύπωση µε διασκεδαστικά 
πλαίσια» στη σελίδα σελίδα 21 για να εκτυπώσετε τις 
φωτογραφίες σε πλαίσια.

∆ηµιουργία αντιγράφων σε 
CD/DVD
Μπορείτε να δηµ ιουργήσετε αντίγραφα έγχρωµ ων σχεδίων 
σε ένα CD/DVD χωρίς να χρειάζεται να χρησιµ οποιήσετε 
τον υπολογιστή σας. Μπορείτε να σαρώσετε ένα σχέδιο και 
να δηµ ιουργήσετε ένα αντίγραφό του πάνω σε CD/DVD 
ή να χρησιµ οποιήσετε µ ία από τις φωτογραφίες σας.

1. Τοποθετήστε το CD/DVD στο συρτάρι CD/DVD και 
εισαγάγετέ το στον EPSON STYLUS PHOTO RX 
(& σελίδα 6).

Επάνω Κάτω

Επάνω Κάτω
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2. Τοποθετήστε το πρωτότυπο το οποίο θέλετε να εκτυπώσετε 
στη γυάλινη επιφάνεια εγγράφων (& σελίδα 9). Η εικόνα 
περικόπτεται αυτόµ ατα και το µ έγεθός της προσαρµ όζεται 
ώστε να µ πορεί να εφαρµ οστεί στην ετικέτα CD/DVD.

3. Πατήστε το κουµ πί λειτουργίας Copy (∆ηµ ιουργία 
αντιγράφων).

4. Χρησιµ οποιήστε τα κουµ πιά u, d, l και r για να επιλέξετε 
τις ρυθµ ίσεις αυτές.

5. Ελέγξτε τις ρυθµ ίσεις της εκτύπωσης στα στοιχεία µ ενού. 
Εάν χρειάζεται, πατήστε το κουµ πί x Print Settings 
(Ρυθµ ίσεις εκτύπωσης) και αλλάξτε τις ρυθµ ίσεις αυτές. 
(& σελίδα 14 για τις ρυθµ ίσεις εκτύπωσης.) Στη συνέχεια 
πατήστε OK για να εφαρµ οστούν οι νέες ρυθµ ίσεις.

Συµβουλή:
Εάν θέλετε να ελέγξετε πρώτα το αποτέλεσµα της εκτύπωσης, επιλέξτε Plain 
Paper (Απλό χαρτί) στη ρύθµιση Paper Type (Τύπος χαρτιού) και τοποθετήστε 
ένα απλό χαρτί.

6. Πατήστε το κουµ πί x Start (Έναρξη). Αρχίζει η εκτύπωση 
πάνω στο CD/DVD.

Για να διακόψετε τη δηµ ιουργία αντιγράφων, πατήστε το 
κουµ πί y Stop/Clear Settings (∆ιακοπή/∆ιαγραφή 
ρυθµ ίσεων).

7. Όταν η εκτύπωση ολοκληρωθεί, τραβήξτε το συρτάρι από τον 
EPSON STYLUS PHOTO RX (& σελίδα 7) και αφήστε το 
CD/DVD να στεγνώσει καλά πριν το χρησιµ οποιήσετε.

8. Όταν ολοκληρώσετε την εκτύπωση των CD/DVD, 
ανασηκώστε το µ οχλό του συρταριού για να επαναφέρετε 
το µ προστινό συρτάρι στην προηγούµ ενη θέση του 
(& σελίδα 7).

Συµβουλή:
Αν δηµιουργούνται µουτζούρες από το µελάνι πάνω στο εκτυπωµένο CD/DVD, 
µπορεί να χρειάζεται να ρυθµίσετε την πυκνότητα του µελανιού. Τα CD/DVD 
διαφόρων κατασκευαστών απορροφούν το µελάνι µε διαφορετικό τρόπο, εποµένως 
ενδέχεται να χρειάζεται η προσαρµογή της ρύθµισης ανάλογα µε τη µάρκα. Αφού 
πραγµατοποιήσετε τις βασικές ρυθµίσεις εκτύπωσης, πατήστε το κουµπί x Print 
Settings (Ρυθµίσεις εκτύπωσης). Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθµιση Copy Density 
(Πυκνότητα αντιγράφων) και πατήστε OK.

∆ηµιουργία αντιγράφων µε ειδική 
διάταξη
Για δηµ ιουργία αντιγράφων από αποκόµ µ ατα εφηµ ερίδων 
ή φωτογραφίες, ο EPSON STYLUS PHOTO RX σας 
επιτρέπει να εκτυπώνετε τα αντίγραφά σας 
χρησιµ οποιώντας µ ια ποικιλία διατάξεων.

Επιλογή µιας διάταξης αντιγράφου 
1. Πατήστε το κουµ πί λειτουργίας Copy (∆ηµ ιουργία 

αντιγράφων). 

2. Χρησιµ οποιήστε το κουµ πί u ή d για να επιλέξετε Layout 
(∆ιάταξη) και πατήστε το κουµ πί r.

3. Χρησιµ οποιήστε το κουµ πί u ή d για να επιλέξετε µ ία από 
αυτές τις επιλογές διάταξης και πατήστε OK.

Επιλέξτε Color (Χρώµα) 
για έγχρωµα αντίγραφα 
ή B&W (Α&Μ) για 
ασπρόµαυρα αντίγραφα.

Επιλέξτε Text  (Κείµενο) 
ή Photo (Φωτογραφία).

Επιλέξτε CD Copy 
(∆ηµιουργία αντιγράφου 
σε CD) (& σελίδα 13 για 
τις επιλογές διάταξης). 

Ελέγξτε τις ρυθµίσεις 
εκτύπωσης

Ρύθµιση διάταξης 
αντιγράφων

Αποτέλεσµα

With Borders 
(Με περίγραµµα)

∆ηµιουργεί αντίγραφα του 
πρωτοτύπου σας µε τυπικό 
περιθώριο 3 mm.

Borderless* 
(Χωρίς περίγραµµα)

∆ηµιουργεί αντίγραφα της 
φωτογραφίας σας τα οποία 
καλύπτουν ολόκληρο το φύλλο 
χαρτιού.

CD Copy (∆ηµιουργία 
αντιγράφου σε CD)

∆ηµιουργεί αντίγραφο 
της φωτογραφίας σας 
πάνω στην ετικέτα ενός CD, 
χρησιµοποιώντας τη λειτουργία 
αυτόµατης προσαρµογής. 

2-up Copy (2 αντίγραφα σε 
1 σελίδα)

Αντιγράφει δύο πρωτότυπα σε 
ένα φύλλο.

1. Επιλέξτε τη 
διάταξη 
αντιγράφου.

2. Πατήστε το 
κουµπί OK.
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* Η δηµιουργία αντιγράφων χωρίς περίγραµµα είναι διαθέσιµη µόνο όταν 
χρησιµοποιείτε φωτογραφικό χαρτί Epson σε κάποιο από τα µεγέθη που 
αναγράφονται. Εάν παρατηρήσετε ότι η ποιότητα εκτύπωσης υποβαθµίζεται 
στο κάτω µέρος, δοκιµάστε να χρησιµοποιήσετε µια διάταξη µε 
περίγραµµα.

∆ηµιουργία αντιγράφων 2 ή 4 πρωτοτύπων σε 
ένα φύλλο
1. Τοποθετήστε το πρώτο πρωτότυπο στη γυάλινη επιφάνεια 

εγγράφων (& σελίδα 9).

2. Επιλέξτε 2-up Copy (2 αντίγραφα σε 1 σελίδα) ως διάταξη 
αντιγράφου.
Εάν θέλετε να δηµ ιουργήσετε αντίγραφα τεσσάρων 
πρωτοτύπων σε ένα φύλλο, επιλέξτε 4-up Copy (4 αντίγραφα 
σε 1 σελίδα). Πατήστε OK.
& «Επιλογή µ ιας διάταξης αντιγράφου» στη σελίδα 13

Σηµείωση:
Εάν επιλέξετε 4-up (4 αντίγραφα σε 1 σελίδα) ως ρύθµιση διάταξης, αλλά δεν 
επιλέξετε τέσσερα πρωτότυπα, θα παραµείνει κενός χώρος για κάθε 
πρωτότυπο που λείπει.

3. Πατήστε το κουµ πί x Print Settings (Ρυθµ ίσεις εκτύπωσης) 
και αλλάξτε τις ρυθµ ίσεις εάν χρειάζεται (& σελίδα 14). 
Στη συνέχεια πατήστε OK για να εφαρµ οστούν οι νέες 
ρυθµ ίσεις.

4. Πατήστε το κουµ πί x Start (Έναρξη). Το πρώτο πρωτότυπο 
σαρώνεται και ο EPSON STYLUS PHOTO RX αρχίζει τη 
δηµ ιουργία αντιγράφων.

5. Όταν ο EPSON STYLUS PHOTO RX ολοκληρώσει τη 
σάρωση του πρώτου πρωτοτύπου, τοποθετήστε το δεύτερο 
πρωτότυπο στη γυάλινη επιφάνεια εγγράφων.

6. Πατήστε ξανά το κουµ πί x Start (Έναρξη). Ξεκινάει 
η σάρωση του δεύτερου πρωτοτύπου και η εκτύπωση 
του αντιγράφου.

Εάν θέλετε να δηµ ιουργήσετε αντίγραφα τεσσάρων 
πρωτοτύπων σε ένα φύλλο, επαναλάβετε τα βήµ ατα 
5 και 6 δύο φορές.

Επιλογή ειδικών ρυθµίσεων 
εκτύπωσης
Μπορείτε να επιλέξετε από µ ια ποικιλία µ εγεθών και τύπων 
χαρτιών Epson ώστε να επιτύχετε τα αποτελέσµ ατα που 
θέλετε.

1. Αφού πατήστε το κουµ πί λειτουργίας Copy (∆ηµ ιουργία 
αντιγράφων) ή το κουµ πί λειτουργίας Specialty Print 
(Ειδική εκτύπωση) και πραγµ ατοποιήσετε τις ρυθµ ίσεις 
για τα αντίγραφά σας, πατήστε το κουµ πί x Print Settings 
(Ρυθµ ίσεις εκτύπωσης).

2. Χρησιµ οποιήστε το κουµ πί u ή d για να επιλέξετε το στοιχείο 
µ ενού και πατήστε το κουµ πί r.

4-up Copy (4 αντίγραφα σε 
1 σελίδα)

Αντιγράφει τέσσερα 
πρωτότυπα σε ένα φύλλο.

Repeat Copy (Επανάληψη 
δηµιουργίας αντιγράφων)

Εκτυπώνει µια φωτογραφία 
σε πραγµατικό µέγεθος, όσες 
φορές χωράει σε ένα φύλλο.

Repeat Copy-4, 9, or 16 
(Επανάληψη δηµιουργίας 
αντιγράφων, 4, 9 ή 16)

Εκτυπώνει µια φωτογραφία 
πολλές φορές σε ένα φύλλο. 
Επιλέξτε 4, 9 ή 16 φωτογραφία 
ανά φύλλο.

Ρύθµιση διάταξης 
αντιγράφων

Αποτέλεσµα
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3. Χρησιµ οποιήστε το κουµπί u ή d για να επιλέξετε το στοιχείο 
ρύθµ ισης. Στη συνέχεια πατήστε OK για να εφαρµοστεί η νέα 
ρύθµ ιση.

Λειτουργία δηµιουργίας αντιγράφων

Zoom (Ζουµ) Για εκτύπωση χωρίς περίγραµµα, επιλέξτε Auto Fit 
Page (Αυτόµ ατη εφαρµ ογή στη σελίδα). 
∆ιαφορετικά, επιλέξτε Actual (Πραγµ ατική) για 
να εκτυπώσετε τη φωτογραφία σας στο µέγεθος 
του πρωτοτύπου ή προσαρµόστε το µέγεθος 
της εικόνας ώστε να µπορεί να εφαρµοστεί 
στα διάφορα κοινά µεγέθη χαρτιών.
Μπορείτε επίσης να προσαρµόσετε το µέγεθος 
του πρωτοτύπου κατά συγκεκριµένο ποσοστό 
(από 25 έως 400%).

Paper Type 
(Τύπος χαρτιού)

Επιλέξτε τη ρύθµιση για τον τύπο χαρτιού που έχετε 
τοποθετήσει (& σελίδα 4).

Paper Size (Μέγεθος 
χαρτιού)

Επιλέξτε το µέγεθος του χαρτιού που έχετε 
τοποθετήσει.

Quality (Ποιότητα) Επιλέξτε την ποιότητα του αντιγράφου που θα 
δηµιουργηθεί.

Copy Density 
(Πυκνότητα 
αντιγράφων)

Ρυθµίστε την πυκνότητα των αντιγράφων.

Borderless 
Expansion 
(Ανάπτυξη χωρίς 
περίγραµµα)

Ρυθµίζει τα περιθώρια τα οποία αποκόπτονται όταν 
επιλέγετε Borderless (Χωρίς περίγραµµα).

Standard (Τυπική): ∆εν εκτυπώνονται τα 
περιθώρια.

Mid (Μεσαία): Ο βαθµός ανάπτυξης είναι χαµηλός. 
(Τα περιθώρια ενδέχεται να 
εκτυπωθούν.)

Min (Ελάχιστη): Ο βαθµός ανάπτυξης είναι 
χαµηλότερος από αυτόν της 
ρύθµισης Mid (Μεσαία). 
(Τα περιθώρια ενδέχεται να 
εκτυπωθούν.)

Λειτουργία ειδικής εκτύπωσης

Paper Type 
(Τύπος χαρτιού)

Επιλέξτε τη ρύθµιση για τον τύπο χαρτιού που έχετε 
τοποθετήσει (& σελίδα 4).

Paper Size 
(Μέγεθος χαρτιού)

Επιλέξτε το µέγεθος του χαρτιού που έχετε 
τοποθετήσει.

Layout (∆ιάταξη) Επιλέξτε Borderless (Χωρίς περίγραµ µ α) για 
να εκτυπώσετε τη φωτογραφία σας χωρίς λευκό 
περίγραµµα στα άκρα.

Quality (Ποιότητα) Επιλέξτε την ποιότητα του αντιγράφου που θα 
δηµιουργηθεί.

Borderless 
Expansion 
(Ανάπτυξη χωρίς 
περίγραµµα)

Ρυθµίζει τα περιθώρια τα οποία αποκόπτονται όταν 
επιλέγετε Borderless (Χωρίς περίγραµµα).

Standard (Τυπική): ∆εν εκτυπώνονται τα 
περιθώρια.

Mid (Μεσαία):Ο βαθµός ανάπτυξης είναι χαµηλός. 
(Τα περιθώρια ενδέχεται να 
εκτυπωθούν.)

Min (Ελάχιστη):Ο βαθµός ανάπτυξης είναι 
χαµηλότερος από αυτόν της 
ρύθµισης Mid (Μεσαία). 
(Τα περιθώρια ενδέχεται να 
εκτυπωθούν.)

Filter (Φίλτρο) Επιλέξτε B&W (Α&Μ) για να εκτυπώσετε ένα 
ασπρόµαυρο αντίγραφο της φωτογραφίας σας.
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∆ηµιουργία εκτυπώσεων από την κάρτα µνήµης
Μπορείτε να εκτυπώνετε φωτογραφίες από την ψηφιακή σας 
φωτογραφική µ ηχανή εισάγοντας την κάρτα µ νήµ ης της 
στον EPSON STYLUS PHOTO RX. Εάν διαθέτετε 
φωτογραφική µ ηχανή µ ε δυνατότητα PictBridge- ή USB 
DIRECT-PRINT, µ πορείτε να τη συνδέσετε µ ε τον EPSON 
STYLUS PHOTO RX µ ε ένα καλώδιο USB (& σελίδα 31). 

Αφού εισαγάγετε την κάρτα µ νήµ ης, µ πορείτε να επιλέξετε 
φωτογραφίες εµ φανίζοντάς τις στην οθόνη LCD ή 
εκτυπώνοντας και σαρώνοντας ένα φύλλο ευρετηρίου.

Σηµείωση:
Εάν η ψηφιακή σας φωτογραφική µηχανή υποστηρίζει DPOF (Digital Print 
Order Format), µπορείτε να προεπιλέξετε τις φωτογραφίες που θέλετε να 
εκτυπώσετε ενώ η κάρτα είναι ακόµη στη φωτογραφική µηχανή 
(& σελίδα 20).

Εισαγωγή κάρτας µνήµης

Συµβατές κάρτες και θέσεις 
τοποθέτησης
Μπορείτε να χρησιµ οποιήσετε τους ακόλουθους τύπους 
καρτών µ νήµ ης µ ε τον EPSON STYLUS PHOTO RX:

c Προσοχή:
Ελέγχετε πάντα την κατεύθυνση µε την οποία πρέπει να τοποθετείται η 
κάρτα, ενώ αν απαιτείται προσαρµογέας, φροντίστε να τον προσαρτήσετε 
πριν εισαγάγετε την κάρτα. ∆ιαφορετικά, δεν θα µπορείτε να βγάλετε την 
κάρτα από τον EPSON STYLUS PHOTO RX.

Βεβαιωθείτε ότι οι φωτογραφίες που περιέχονται στην 
κάρτα σας πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

Υποδοχή Τύπος κάρτας

Smart Media

Κάρτα xD-Picture
Κάρτα xD-Picture τύπου M

Μορφή 
πολυµέσων

Συµβατότητα µε DCF (Design rule for Camera 
File system) έκδοση 1.0 ή 2.0.

Μορφή αρχείων JPEG, TIFF DOS [(FAT 12 ή 16, ένα διαµέρισµα 
(partition)] από ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 
συµβατή µε DCF έκδοση 1.0 ή 2.0.

Υποστήριξη εκδόσεων 2.21 Exif.

Μέγεθος εικόνας 80 x 80 pixels έως 9200 x 9200 pixels 

Αριθµός αρχείων Έως 999

Υποδοχή Τύπος κάρτας

Memory Stick
Memory Stick PRO
MagicGate Memory Stick

Κάρτα µνήµης SD
Κάρτα πολυµέσων

Memory Stick Duo*
Memory Stick PRO Duo*
MagicGate Memory Stick Duo*

Κάρτα miniSD*

*Απαιτείται προσαρµογέας

Compact Flash

Microdrive
16 ∆ηµ ιουργία εκτυπώσεων από την κάρτα µ νήµ ης



Ελ
λη

νι
κά
Εισαγωγή κάρτας µνήµης
Όταν εκτυπώνετε απευθείας από µ ια κάρτα µ νήµ ης, είναι 
καλύτερο ο EPSON STYLUS PHOTO RX να µ ην είναι 
συνδεδεµ ένος στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή ή ο 
υπολογιστής σας να είναι απενεργοποιηµ ένος. ∆ιαφορετικά, 
η εκτύπωση µ πορεί να διαρκέσει περισσότερο.

1. Θέστε τον υπολογιστή σας εκτός λειτουργίας 
ή αποσυνδέστε τον από τον EPSON STYLUS 
PHOTO RX.

2. Ανοίξτε το κάλυµ µ α της υποδοχής της κάρτας µ νήµ ης.

3. Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία της κάρτας µ νήµ ης 
(δίπλα από τις υποδοχές κάρτας) είναι σβηστή και ότι 
όλες οι υποδοχές είναι κενές. Στη συνέχεια, 
τοποθετήστε την κάρτα σας (& σελίδα 16). 

Η λυχνία της κάρτας µ νήµ ης αναβοσβήνει και, κατόπιν, 
γίνεται πράσινη. 

4. Κλείστε το κάλυµ µ α της υποδοχής της κάρτας µ νήµ ης.

c Προσοχή:
❏ Μην εισάγετε περισσότερες από µία κάρτες κάθε φορά.

❏ Μην προσπαθήσετε να ασκήσετε πίεση για να εισαγάγετε την κάρτα 
µέσα στην υποδοχή. Η κάρτα δεν εισέρχεται ολόκληρη. Εάν ασκήσετε 
πίεση σε µια κάρτα, ενδέχεται να προκαλέσετε ζηµιά στον EPSON 
STYLUS PHOTO RX, στην κάρτα µνήµης ή και στα δύο. 

❏ Κρατήστε κλειστό το κάλυµµα της υποδοχής της κάρτας µνήµης όταν 
εισάγετε την κάρτα. Με αυτό τον τρόπο προστατεύετε την κάρτα και 
την υποδοχή από τη σκόνη. ∆ιαφορετικά, ενδέχεται να χάσετε 
δεδοµένα που βρίσκονται στην κάρτα µνήµης ή να προκληθεί ζηµιά 
στον EPSON STYLUS PHOTO RX.

❏ Το στατικό φορτίο σε ορισµένες κάρτες µνήµης ενδέχεται να 
προκαλέσει πρόβληµα στη λειτουργία του EPSON STYLUS PHOTO RX.

❏ Εάν η κάρτα δεν είναι σωστά φορµαρισµένη, θα εµφανιστεί ένα µήνυµα 
στην οθόνη LCD. Πιέστε το κουµπί που υποδεικνύεται στην οθόνη για 
να φορµάρετε την κάρτα. Όλα τα δεδοµένα που περιέχονται στην κάρτα 
θα διαγραφούν.

Αφαίρεση κάρτας µνήµης
1. Βεβαιωθείτε ότι η εκτύπωση έχει ολοκληρωθεί.

2. Ανοίξτε το κάλυµ µ α της υποδοχής της κάρτας µ νήµ ης.

3. Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία της κάρτας µ νήµ ης 
δεν αναβοσβήνει.

4. Αφαιρέστε την κάρτα µ νήµ ης εξάγοντάς την 
κατευθείαν από την υποδοχή της.

5. Κλείστε το κάλυµ µ α της υποδοχής της κάρτας µ νήµ ης.

c Προσοχή:
❏ Περιµένετε έως ότου η ενδεικτική λυχνία της κάρτας µνήµης 

σταµατήσει να αναβοσβήνει πριν αφαιρέσετε την κάρτα σας 
ή απενεργοποιήσετε τον EPSON STYLUS PHOTO RX, διαφορετικά 
µπορεί να χαθούν δεδοµένα από την κάρτα.

❏ Εάν ο υπολογιστής σας χρησιµοποιεί Windows 2000 ή XP, ποτέ µην 
απενεργοποιείτε τον EPSON STYLUS PHOTO RX και µην αποσυνδέετε 
το καλώδιο USB όταν εισάγετε µια κάρτα µνήµης. Μπορεί να χάσετε 
δεδοµένα από την κάρτα. Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στον 
ηλεκτρονικό Οδηγό χρήστη.

Έλεγχος των φωτογραφιών στην 
κάρτα µνήµης
Αφού εισαγάγετε µ ια κάρτα µ νήµ ης, µ πορείτε να 
προβάλετε τις φωτογραφίες που περιέχονται σε αυτήν.

1. Πατήστε το κουµ πί λειτουργίας Memory Card 
(Κάρτα µ νήµ ης).

2. Χρησιµ οποιήστε το κουµ πί l ή r για να επιλέξετε Play 
Slide Show (Αναπαραγωγή προβολής διαφανειών).

3. Πατήστε το κουµ πί OK για να ξεκινήσει η προβολή 
διαφανειών. Ο EPSON STYLUS PHOTO RX 
εµ φανίζει µ ία φωτογραφία από την κάρτα µ νήµ ης 
κάθε φορά και συνεχίζει αυτόµ ατα προς την επόµ ενη 
φωτογραφία.

Εάν θέλετε να διακόψετε την προβολή διαφανειών, 
πατήστε OK.

Ενδεικτική 
λυχνία κάρτας 
µνήµης
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Εκτύπωση των 
φωτογραφιών σας

Μπορείτε να προσαρµ όσετε τις ρυθµ ίσεις εκτύπωσης 
ανάλογα µ ε το χαρτί που χρησιµ οποιείτε, ώστε να επιτύχετε 
τα αποτελέσµ ατα που θέλετε.

1. Τοποθετήστε φωτογραφικό χαρτί Epson.

2. Τοποθετήστε µ ια κάρτα µ νήµ ης (& σελίδα 16).

3. Πατήστε το κουµ πί λειτουργίας Memory Card 
(Κάρτα µ νήµ ης).

4. Χρησιµ οποιήστε το κουµ πί l ή r για να επιλέξετε 
µ ία από τις επιλογές για τις φωτογραφίες σας και 
πατήστε OK.

Ανάλογα µ ε την επιλογή σας, η οθόνη που εµ φανίζεται 
είναι η εξής:

5. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµ φανίζονται στο κάτω 
µ έρος της οθόνης για να επιλέξετε τις φωτογραφίες που 
θέλετε να εκτυπώσετε και τον αριθµ ό των αντιγράφων.

Χρησιµ οποιήστε τα κουµ πιά u, d, l και r για να 
επιλέξετε µ ια φωτογραφία. Χρησιµ οποιήστε το κουµ πί 
u or d για να ορίσετε τον αριθµ ό των αντιγράφων. 

6. Πατήστε το κουµ πί x Print Settings (Ρυθµ ίσεις 
εκτύπωσης). 

7. Χρησιµ οποιήστε το κουµ πί u ή d για να επιλέξετε το 
στοιχείο µ ενού και πατήστε το κουµ πί r. 

8. Χρησιµ οποιήστε το κουµ πί u ή d για να επιλέξετε το 
στοιχείο ρύθµ ισης. Στη συνέχεια πατήστε OK για να 
εφαρµ οστούν οι νέες ρυθµ ίσεις.

Ρύθµιση Περιγραφή

View and Print Photos 
(Προβολή και 
εκτύπωση 
φωτογραφιών)

Εκτυπώνονται µόνο οι φωτογραφίες 
που επιλέγετε.

Print All Photos 
(Εκτύπωση όλων των 
φωτογραφιών)

Εκτυπώνονται όλες τις 
φωτογραφίες που περιέχονται στην 
κάρτα σας.

Print by Date 
(Εκτύπωση ανά 
ηµεροµηνία)

Οι φωτογραφίες εκτυπώνονται µε 
βάση την ηµεροµηνία λήψης τους.

Print Range of Photos 
(Εκτύπωση σειράς 
φωτογραφιών)

Εκτυπώνεται µια σειρά 
φωτογραφιών, για παράδειγµα από 
το 3 έως το 8.

Print Cropped Photos 
(Εκτύπωση 
φωτογραφιών 
µε περικοπή)

Εκτυπώνονται µόνο οι φωτογραφίες 
στις οποίες έχετε εφαρµόσει 
περικοπή. (& σελίδα 24)

1. Επιλέξτε αυτό 
που θέλετε.

2. Πατήστε OK.

Print Index Sheet 
(Εκτύπωση φύλλου 
ευρετηρίου)

Εκτυπώνονται µικρογραφίες των 
φωτογραφιών που περιέχονται στην 
κάρτα και έχετε τη δυνατότητα να 
επιλέξτε αυτές που θέλετε να 
εκτυπώσετε. (& σελίδα 22)

Ρύθµιση Περιγραφή

Paper Type (Τύπος 
χαρτιού)

Επιλέξτε τη ρύθµιση για τον τύπο 
χαρτιού που έχετε τοποθετήσει 
(& σελίδα 4). 

Paper Size (Μέγεθος 
χαρτιού)

Επιλέξτε το µέγεθος του χαρτιού που 
έχετε τοποθετήσει.

Layout (∆ιάταξη) Εάν θέλετε να εκτυπώσετε χωρίς λευκό 
περίγραµµα στις άκρες, επιλέξτε 
Borderless (Χωρίς περίγραµµα). 
∆ιαφορετικά επιλέξτε Border 
(Περίγραµµα) ή άλλη επιλογή διάταξης, 
όπως περιγράφεται στη σελίδα 
σελίδα 19.

Ρύθµιση Περιγραφή
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9. Πατήστε το κουµ πί x Start (Έναρξη) για να 
εκτυπώσετε τις φωτογραφίες σας.

Εάν χρειαστεί να ακυρώσετε την εκτύπωση, πατήστε το 
κουµ πί y Stop/Clear Settings (∆ιακοπή/∆ιαγραφή 
ρυθµ ίσεων).

Επιλογή διάταξης
Αυτές οι διατάξεις εικόνων είναι διαθέσιµ ες όταν 
πραγµ ατοποιείτε τις ρυθµ ίσεις εκτύπωσης (& σελίδα 18). 
Επιλέξτε Layout (∆ιάταξη), πατήστε το κουµ πί r και στη 
συνέχεια χρησιµ οποιήστε το κουµ πί u ή d για να επιλέξετε 
µ ία από τις παρακάτω διατάξεις.

Date (Ηµεροµηνία) Εκτυπώνει την ηµεροµηνία λήψης των 
φωτογραφιών σας, µε µία από τις 
ακόλουθες µορφές: yyyy.mm.dd 
(εεεε.ΜΜ.ηη, 2005.10.01), 
mmm.dd.yyyy (ΜΜΜ, ηη.εεεε, 
Οκτ.01.2005), dd.mmm.yyyy 
(ηη.ΜΜΜ.εεε, 01.Οκτ.2005) 
ή None (χωρίς ηµεροµηνία).

Time (Ώρα) Εκτυπώνει την ώρα λήψης των 
φωτογραφιών σας, µε µία από τις 
ακόλουθες µορφές: 12-hour system 
(12ωρο σύστηµα, 8:35),24-hour 
system (24ωρο σύστηµα, 20:35) 
ή None (χωρίς ώρα).

Quality (Ποιότητα) Επιλέξτε την ποιότητα της εκτύπωσης 
που θέλετε.

Filter (Φίλτρο) Επιλέξτε B&W (Α&Μ) για να εκτυπώσετε 
ένα ασπρόµαυρο αντίγραφο της 
φωτογραφίας σας. Επιλέξτε Sepia 
(Σέπια) για να εκτυπώσετε µια 
φωτογραφία σας σε σέπια.

Auto Correct 
(Αυτόµατη διόρθωση)

Η λειτουργία P.I.M. χρησιµοποιεί τις 
ρυθµίσεις PRINT Image Matching ή Exif 
Print της φωτογραφικής σας µηχανής.

PhotoEnhance: ρυθµίζει τη 
φωτεινότητα, την αντίθεση και τον 
κορεσµό των χρωµάτων των 
φωτογραφιών σας.

Brightness 
(Φωτεινότητα)

Προσαρµόστε τη ρύθµιση αυτή εάν οι 
εκτυπώσεις σας είναι πολύ φωτεινές ή 
πολύ σκοτεινές.

Contrast (Αντίθεση) Προσαρµόστε τη ρύθµιση αυτή για να 
αυξήσετε την αντίθεση.

Sharpness 
(Ευκρίνεια)

Προσαρµόστε τη ρύθµιση αυτή για να 
αυξήσετε ή να ελαττώσετε την ευκρίνεια 
των εκτυπώσεών σας.

Saturation 
(Κορεσµός)

Μπορείτε να επιλέξετε Highest 
(Μέγιστος) Higher (Υψηλός), Standard 
(Τυπικός), Lower (Χαµηλός) ή Lowest 
(Ελάχιστος).

Print Info. 
(Πληροφορίες 
εκτύπωσης)

Ρυθµίστε την επιλογή αυτή στο On για 
να εκτυπώσετε το χρόνο έκθεσης της 
φωτογραφικής µηχανής (ταχύτητα 
κλείστρου), το διάφραγµα (F-stop) 
και ταχύτητα ISO.

Small Image (Μικρές 
εικόνες)

Ρυθµίστε την επιλογή αυτή στο On για να 
αφαιρέσετε τον ψηφιακό θόρυβο και να 
βελτιώσετε την ποιότητα των εικόνων 
χαµηλής ανάλυσης.

Σηµείωση: 
Η λειτουργία αυτή δεν εφαρµόζεται 
εάν η επιλογή Auto Correct (Αυτόµατη 
διόρθωση) είναι ρυθµισµένη στο None 
(Καµία).

Fit to Frame 
(Προσαρµογή σε 
πλαίσιο)

Εάν η φωτογραφία σας έχει µεγάλο 
µήκος ή πλάτος και δεν χωράει στο 
διαθέσιµο χώρο της διάταξης που έχετε 
επιλέξει, ένα µέρος της θα περικοπεί 
αυτόµατα (όταν η ρύθµιση αυτή είναι 
On). Επιλέξτε Off για να 
απενεργοποιήσετε την αυτόµατη 
περικοπή και να αφήσετε κενό χώρο στις 
άκρες της φωτογραφίας.

Ρύθµιση Περιγραφή

Bidirectional (Σχέση 
ποιότητας-ταχύτητας)

Αυξάνει την ταχύτητα εκτύπωσης όταν 
είναι ρυθµισµένη στο On. Επιλέξτε Off 
για να βελτιώσετε την ποιότητα 
εκτύπωσης (αλλά η εκτύπωση θα 
γίνεται πιο αργά).

Borderless 
Expansion (Ανάπτυξη 
χωρίς περίγραµµα)

Ρυθµίζει τα περιθώρια τα οποία 
αποκόπτονται όταν επιλέγετε 
Borderless (Χωρίς περίγραµµα).

Standard (Τυπική): ∆εν εκτυπώνονται τα 
περιθώρια.

Mid(Μεσαία):Ο βαθµός ανάπτυξης είναι 
χαµηλός. (Τα περιθώρια 
ενδέχεται να 
εκτυπωθούν.)

Min(Ελάχιστη):Ο βαθµός ανάπτυξης 
είναι χαµηλότερος από 
αυτόν της ρύθµισης Mid 
(Μεσαία). (Τα περιθώρια 
ενδέχεται να 
εκτυπωθούν.)

PIF Relation 
(Σχέση PIF)

Εάν για κάθε φωτογραφία υπάρχει 
καθορισµένο πλαίσιο P.I.F., επιλέξτε On 
για να εκτυπώσετε τις φωτογραφίες σας 
σύµφωνα µε τις αντίστοιχες διατάξεις 
P.I.F..

Ρύθµιση Περιγραφή

Borderless (Χωρίς 
περίγραµµα)

Εκτυπώνει τις φωτογραφίες σας 
καλύπτοντας ολόκληρο το φύλλο 
χαρτιού.

Border (Περίγραµµα) Εκτυπώνει τη φωτογραφία σας µε 
κενό περιθώριο στις άκρες.

Upper Half 
(Επάνω µισό)

Εκτυπώνει τις φωτογραφίες σας 
στο επάνω µισό µέρος του 
χαρτιού.

2-up (2 εικόνες σε 1) Εκτυπώνει δύο φωτογραφίες σε 
κάθε φύλλο.

Ρύθµιση Περιγραφή

1.Επιλέτεξ 
Layout 
(∆ιάταξη).

2. Επιλέξτε τη 
διάταξη που 
θέλετε.
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Σηµείωση:
Για τις περισσότερες διατάξεις πολλαπλών φωτογραφιών ανά σελίδα, 
εκτυπώνεται ένα αντίγραφο για κάθε επιλεγµένη φωτογραφία. 
Εάν έχετε επιλέξει Print Cropped Photos (Εκτύπωση φωτογραφιών µε 
περικοπή), τότε εκτυπώνονται πολλαπλά αντίγραφα της συγκεκριµένης 
φωτογραφίας µόνο.

Προσαρµογή της θέσης εκτύπωσης σε φύλλο 
Photo Stickers
Εάν η εικόνα που εκτυπώνετε δεν βρίσκεται στο κέντρο του 
φύλλου Photo Stickers, µ πορείτε να προσαρµ όσετε τη θέση 
εκτύπωσης. Εάν χρειάζεται, εκτυπώστε ένα δείγµ α, 
χρησιµ οποιώντας ένα λευκό φύλλο απλού χαρτιού.

1. Πατήστε το κουµ πί q Setup (Ρύθµ ιση).

2. Χρησιµ οποιήστε το κουµ πί u ή dγια να επιλέξετε 
Stickers Position Up-Down (Μετακίνηση Stickers 
πάνω-κάτω) ή Stickers Position Left-Right 
(Μετακίνηση Stickers αριστερά-δεξιά) και πατήστε 
το κουµ πί r.

3. Χρησιµ οποιήστε τα κουµ πιά u, d, l ή r για να 
προσαρµ όσετε τη θέση εκτύπωσης των stickers.

4. Πατήστε OK όταν ολοκληρώσετε την προσαρµ ογή των 
ρυθµ ίσεών σας.

Χρήση DPOF για την επιλογή των 
φωτογραφιών 

Εάν η φωτογραφική σας µ ηχανή υποστηρίζει DPOF (Digital 
Print Order Format), µ πορείτε να το χρησιµ οποιήσετε για 
να προεπιλέξετε τις φωτογραφίες και τον αριθµ ό των 
αντιγράφων που θέλετε να εκτυπώσετε, ενώ η κάρτα 
βρίσκεται ακόµ η στη φωτογραφική µ ηχανή. 
Για λεπτοµ έρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες της 
φωτογραφικής σας µ ηχανής. 

1. Τοποθετήστε φωτογραφικό χαρτί Epson (& σελίδα 4).

2. Τοποθετήστε µ ια κάρτα µ νήµ ης (& σελίδα 16) που 
περιέχει δεδοµ ένα DPOF.

3. Πατήστε το κουµ πί λειτουργίας Memory Card 
(Κάρτα µ νήµ ης).

4. Επιλέξτε View and Print Photos (Προβολή και 
εκτύπωση φωτογραφιών), Print All Photos (Εκτύπωση 
όλων των φωτογραφιών) ή Print Range of Photos 
(Εκτύπωση σειράς φωτογραφιών) και πατήστε OK. 
Θα εµ φανιστεί η οθόνη:

5. Επιλέξτε Yes (Ναι) και πατήστε OK.

6. Εάν χρειάζεται, συνεχίστε µ ε τα βήµ ατα που 
περιγράφονται στη σελίδα σελίδα 18 για να 
προσαρµ όσετε τις ρυθµ ίσεις εκτύπωσης που θέλετε. 

7. Πατήστε το κουµ πί x Start (Έναρξη) για να 
εκτυπώσετε τις φωτογραφίες σας.

Εάν χρειαστεί να ακυρώσετε την εκτύπωση, πατήστε το 
κουµ πί y Stop/Clear Settings (∆ιακοπή/∆ιαγραφή 
ρυθµ ίσεων).

4-up (4 εικόνες σε 1) Εκτυπώνει τέσσερις 
φωτογραφίες σε κάθε φύλλο.

8-up (8 εικόνες σε 1) Εκτυπώνει οκτώ φωτογραφίες σε 
κάθε φύλλο.

20-up (20 εικόνες σε 1) Εκτυπώνει 20 φωτογραφίες σε 
κάθε φύλλο.

Index (Ευρετήριο) Εκτυπώνει 80 φωτογραφίες σε 
χαρτί Α4.

Σηµείωση: 
Όταν έχετε επιλέξει Index 
(Ευρετήριο), οι επιλογές Auto 
Correct (Αυτόµατη διόρθωση) 
και Filter (Φίλτρο) δεν είναι 
διαθέσιµες.

16-up (16 εικόνες σε 1) Εκτυπώνει 16 φωτογραφίες σε 
ένα φύλλο sticker. Εάν επιλέξετε 
µόνο µία φωτογραφία, θα 
εκτυπωθούν 16 αντίγραφα της 
ίδιας φωτογραφίας. Εάν 
επιλέξετε δύο ή περισσότερες 
φωτογραφίες, ένα αντίγραφο της 
κάθε µίας θα εκτυπωθεί σε 
διάταξη 16 εικόνων σε 1 σελίδα.

Επιλογές της 
θέσης εκτύπωσης

Περιγραφή

Stickers Position 
Up-Down 
(Μετακίνηση 
stickers πάνω-κάτω)

Επιλέξτε για να προσαρµόσετε µε 
λεπτοµέρεια τη θέση του φύλλου Photo 
Stickers Μπορείτε να προσαρµόσετε 
την τιµή της, από -2,5 έως +2,5 mm, 
επάνω και κάτω, µεταβάλλοντάς την 
κατά 0,1 mm κάθε φορά.

Ρύθµιση Περιγραφή

Stickers Position 
Left-Right 
(Μετακίνηση 
stickers 
αριστερά-δεξιά)

Επιλέξτε για να προσαρµόσετε µε 
λεπτοµέρεια τη θέση του φύλλου Photo 
Stickers Μπορείτε να προσαρµόσετε 
την τιµή της, από -2,5 έως +2,5 mm, 
αριστερά και δεξιά, µεταβάλλοντάς την 
κατά 0,1 mm κάθε φορά.

Επιλογές της 
θέσης εκτύπωσης

Περιγραφή
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Εκτύπωση µε διασκεδαστικά πλαίσια

Μπορείτε να προσθέσετε έγχρωµ α πλαίσια στις 
αγαπηµ ένες σας φωτογραφίες µ ε τη λειτουργία 
δηµ ιουργίας πλαισίων PRINT Image Framer.

1. Επιλέξτε από µ ια ποικιλία πλαισίων που περιέχονται 
στο CD-ROM το οποίο συνοδεύει τον EPSON STYLUS 
PHOTO RX και αποθηκεύστε τα σε µ ια κάρτα µ νήµ ης, 
χρησιµ οποιώντας το εργαλείο EPSON PRINT Image 
Framer. Για περισσότερες λεπτοµ έρειες, ανατρέξτε στη 
βοήθεια λογισµ ικού.

Συµβουλή:
Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε το λογισµικό PIF DESIGNER 
για να τροποποιήσετε τα υπάρχοντα πλαίσια ή για να δηµιουργήσετε 
τα δικά σας πλαίσια. Για περισσότερες λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στη 
βοήθεια λογισµικού.

2. Τοποθετήστε το κατάλληλο χαρτί για το µ έγεθος του 
πλαισίου (& σελίδα 4).

3. Τοποθετήστε µ ια κάρτα µ νήµ ης που περιέχει 
φωτογραφίες και πλαίσια P.I.F.

Σηµείωση:
Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποθηκεύσει τα πλαίσια P.I.F. στην κάρτα 
µνήµης χρησιµοποιώντας το EPSON PRINT Image Framer Tool. 
∆ιαφορετικά, το όνοµα του αρχείου P.I.F. δεν θα εµφανίζεται στην 
οθόνη LCD.

4. Πατήστε το κουµ πί λειτουργίας Specialty Print 
(Ειδική εκτύπωση).

5. Επιλέξτε P.I.F. Εκτυπώστε και πατήστε OK.

6. Πατήστε το κουµ πί r για να επιλέξετε τη ρύθµ ιση 
Document Type (Τύπος εγγράφου) στο επάνω τµ ήµ α 
της οθόνης. Εάν θέλετε να εκτυπώσετε µ ια φωτογραφία 
από την κάρτα µ νήµ ης µ ε πλαίσιο P.I.F., επιλέξτε 
Memory Card (Κάρτα µ νήµ ης). Εάν θέλετε να 
εκτυπώσετε µ ια φωτογραφία µ ε πλαίσιο P.I.F., 
επιλέξτε Photo (Φωτογραφία) και πατήστε OK .

7. Πατήστε το κουµ πί OK ξανά και χρησιµ οποιήστε το 
κουµ πί l ή r για να επιλέξετε το πλαίσιο P.I.F. που 
θέλετε να εκτυπώσετε. Στη συνέχεια πατήστε OK.

8. Χρησιµ οποιήστε το κουµ πί l ή r για να επιλέξετε τις 
φωτογραφίες που θέλετε να εκτυπώσετε και στη 
συνέχεια πατήστε το OK.

Εάν επιλέξετε ένα πλαίσιο P.I.F. το οποίο µ πορεί να 
περιέχει πολλαπλές φωτογραφίες, χρησιµ οποιήστε το 
κουµ πί l ή r για να επιλέξετε τη φωτογραφία. Στη 
συνέχεια χρησιµ οποιήστε το κουµ πί u για να ορίσετε 
τη φωτογραφία. Γύρω από την επιλεγµ ένη φωτογραφία 
εµ φανίζεται ένα πλαίσιο µ ε ανοικτό µ πλε χρώµ α.

9. Πατήστε OK για να επιβεβαιώσετε τη διάταξη αυτή, 
έπειτα ορίστε τον αριθµ ό των αντιγράφων 
χρησιµ οποιώντας το κουµ πί u ή d.

10. Ελέγξτε τις ρυθµ ίσεις εκτύπωσης. Εάν χρειάζεται, 
πατήστε το κουµ πί x Print Settings (Ρυθµ ίσεις 
εκτύπωσης) και αλλάξτε τις ρυθµ ίσεις, όπως 
περιγράφεται στο βήµ α 8 της ενότητας «Εκτύπωση των 
φωτογραφιών σας» στη σελίδα 18. Στη συνέχεια 
πατήστε OK για να εφαρµ οστεί η νέα ρύθµ ιση

Σηµείωση:
Ο EPSON STYLUS PHOTO RX επιλέγει αυτόµατα το µέγεθος του 
χαρτιού, ανάλογα µε το πλαίσιο που έχετε επιλέξει. Επίσης, δεν 
µπορείτε να επιλέξετε Borderless Expansion (Ανάπτυξη χωρίς 
περίγραµµα) µε πλαίσιο P.I.F. χωρίς περίγραµµα.

11. Πατήστε το κουµ πί x Start (Έναρξη) για να 
ξεκινήσετε την εκτύπωση.

Σηµείωση:
Εάν έχετε καθορίσει ένα πλαίσιο για κάθε φωτογραφία, ρυθµίστε 
την επιλογή PIF Relation (Σχέση PIF) στο On, από τις ρυθµίσεις 
εκτύπωσης της λειτουργίας Memory Card (Κάρτα µνήµης) πριν 
εκτυπώσετε.

1. Επιλέξτε P.I.F. 
Print (Εκτύπωση 
P.I.F.)

2. Πατήστε OK.

Επιλέξτε τη ρύθµιση 
Document Type 
(Τύπος εγγράφου)
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Επαναφορά προεπιλεγµένων 
ρυθµίσεων
Εάν θέλετε να επαναφέρετε τις ρυθµ ίσεις εκτύπωσης 
και δηµ ιουργίας αντιγράφων στις αρχικές τιµ ές, 
προεπιλεγµ ένες τιµ ές τους, ακολουθήστε τα παρακάτω 
βήµ ατα: 

1. Πατήστε το κουµ πί q Setup (Ρύθµ ιση). 

2. Χρησιµ οποιήστε το κουµ πί u ή d για να επιλέξετε 
Restore to Factory Settings (Επαναφορά των 
εργοστασιακών ρυθµ ίσεων). 

3. Πατήστε το κουµ πί r και στη συνέχεια το OK για να 
επαναφέρετε τις τιµ ές των ρυθµ ίσεων στις αρχικές. 

Εκτύπωση από 
φύλλο ευρετηρίου

Επισκόπηση εκτύπωσης 
από φύλλο ευρετηρίου
Το φύλλο ευρετηρίου περιέχει τις 
φωτογραφίες της κάρτας µ νήµ ης 
εκτυπωµ ένες σε µ ικρογραφίες και σας επιτρέπει να 
επιλέξετε αυτές που θέλετε να εκτυπώσετε. Μπορείτε να 
χρησιµ οποιήσετε το φύλλο ευρετηρίου για να εκτυπώσετε 
χωρίς περίγραµ µ α σε χαρτί µ εγέθους 10 × 15 cm, 
13 × 18 cm και A4.

Χρησιµ οποιήστε απλό χαρτί για να εκτυπώσετε το 
φύλλο ευρετηρίου. Όταν είστε έτοιµ οι να εκτυπώσετε τις 
φωτογραφίες σας, θα πρέπει να τοποθετήσετε ένα από 
τα φωτογραφικά χαρτιά της Epson. 

Εκτύπωση του φύλλου ευρετηρίου.

Επιλογή φωτογραφιών από το φύλλο ευρετηρίου.

Σάρωση του φύλλου ευρετηρίου.

Εκτύπωση των επιλεγµένων φωτογραφιών.

Εκτύπωση φύλλου ευρετηρίου
1. Τοποθετήστε αρκετά φύλλα απλού χαρτιού. 

(Εάν υπάρχουν πάνω από 30 φωτογραφίες στην κάρτα 
µ νήµ ης σας, θα χρειαστείτε περισσότερα από ένα 
φύλλα για να εκτυπώσετε το ευρετήριο.)

2. Τοποθετήστε µ ια κάρτα µ νήµ ης (& σελίδα 16).

3. Πατήστε το κουµ πί λειτουργίας Memory Card 
(Κάρτα µ νήµ ης). 
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4. Επιλέξτε Print Index Sheet (Εκτύπωση φύλλου 
ευρετηρίου) και πατήστε το OK.

5. Επιλέξτε Print Index Sheet Range (Εκτύπωση σειράς 
στο φύλλο ευρετηρίου).

6. Πατήστε το κουµ πί r και χρησιµ οποιήστε το κουµ πί 
u ή d για να επιλέξετε τη σειρά φωτογραφιών που 
θέλετε να εκτυπώσετε στο φύλλο ευρετηρίου. Έπειτα 
πατήστε OK.

7. Πατήστε το κουµ πί x Start (Έναρξη) για να 
εκτυπώσετε το φύλλο ευρετηρίου.

Σηµείωση:
Εάν χρειαστεί να ακυρώσετε την εκτύπωση, πατήστε το κουµπί 
y Stop/Clear Settings (∆ιακοπή/∆ιαγραφή ρυθµίσεων). 
Εάν υπάρχουν πολλές φωτογραφίες στην κάρτα σας, περιµένετε 
µέχρι να ολοκληρωθεί η επεξεργασία τους πριν ξεκινήσει 
η εκτύπωση. 

Επιλογή φωτογραφιών από το φύλλο 
ευρετηρίου
Στο φύλλο ευρετηρίου, χρησιµ οποιήστε στυλό σκούρου 
χρώµ ατος ή µ ολύβι για να συµ πληρώσετε τα πλαίσια και 
να επιλέξετε τις φωτογραφίες που θέλετε.

1. Στην περιοχή 1, επιλέξτε το µ έγεθος και τον τύπο 
του χαρτιού που θέλετε να χρησιµ οποιήσετε, όπως 
αναγράφεται παρακάτω. Συµ πληρώστε το πλαίσιο 
αριστερά από την επιλογή σας.

2. Επιλέξετε εάν θέλετε να εκτυπώσετε τις φωτογραφίες 
σας µ ε ή χωρίς περίγραµ µ α.

3. Συµ πληρώστε το πλαίσιο Date (Ηµ εροµ ηνία) 
εάν θέλετε να συµ περιλάβετε τη σφραγίδα της 
ηµ εροµ ηνίας στην εκτύπωσή σας.

4. Στην περιοχή 2, επιλέξτε All (Όλες) για να εκτυπώσετε 
ένα αντίγραφο της κάθε φωτογραφίας ή συµ πληρώστε 
τον αριθµ ό κάτω από κάθε φωτογραφία για να 
επιλέξετε 1, 2 ή 3 αντίγραφα.

Σάρωση του φύλλου ευρετηρίου 
και εκτύπωση των επιλεγµένων 
φωτογραφιών

1. Τοποθετήστε τον τύπο χαρτιού που έχετε επιλέξει. 
Τοποθετήστε επαρκή φύλλα για τον αριθµ ό των 
φωτογραφιών που θέλετε να εκτυπώσετε.

Σειρά Περιγραφή

All Photos (Όλες 
οι φωτογραφίες)

Εκτυπώνει όλες τις φωτογραφίες που είναι 
αποθηκευµένες σε κάρτα µνήµης.

Latest 30 
(Τελευταίες 30)

Εκτυπώνει 30 φωτογραφίες, ξεκινώντας 
από την τελευταία, κατά σειρά ονόµατος 
αρχείου.

Latest 60 
(Τελευταίες 60)

Εκτυπώνει 60 φωτογραφίες, ξεκινώντας 
από την τελευταία, κατά σειρά ονόµατος 
αρχείου.

Latest 90 
(Τελευταίες 90)

Εκτυπώνει 90 φωτογραφίες, ξεκινώντας 
από την τελευταία, κατά σειρά ονόµατος 
αρχείου.

Εάν θέλετε να εκτυπώσετε 
σε χαρτί …

Επιλέξτε µία από τις 
επιλογές

Epson Matte Paper 
Heavyweight

Matte - A4

Epson Premium Glossy 
Photo Paper

Prem./Ultra Glossy - 
10 × 15 cm
Prem./Ultra Glossy - 
13 × 18 cm
Prem./Ultra Glossy - A4

Epson Ultra Glossy Photo Paper

Epson Premium Semigloss 
Photo Paper

SemiGloss - 10 × 15 cm
SemiGloss - A4

Σωστό:

Λάθος:
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2. Τοποθετήστε το ευρετήριο µ ε την όψη στραµ µ ένη προς 
τα κάτω στη γυάλινη επιφάνεια εγγράφων ώστε το πάνω 
άκρο του φύλλου να είναι ευθυγραµ µ ισµ ένο µ ε την 
αριστερή άκρη της γυάλινης επιφάνειας εγγράφων.

3. Κλείστε το κάλυµ µ α του εγγράφου.

4. Στην επιφάνεια LCD, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει 
Scan Index Sheet (Σάρωση φύλλου ευρετηρίου) και 
στη συνέχεια πατήστε το κουµ πί x Start (Έναρξη). 
Ξεκινάει έτσι η σάρωση του φύλλου και η εκτύπωση των 
φωτογραφιών σας. 

Εάν χρειαστεί να ακυρώσετε την εκτύπωση, πατήστε το 
κουµ πί y Stop/Clear Settings (∆ιακοπή/∆ιαγραφή 
ρυθµ ίσεων).

Σηµείωση:
Εάν έχετε περισσότερα από ένα φύλλα ευρετηρίου, περιµένετε έως 
ότου ο EPSON STYLUS PHOTO RX ολοκληρώσει την εκτύπωση. 
Στη συνέχεια, επαναλάβετε τα πιο πάνω βήµατα για να σαρώσετε και 
να εκτυπώσετε από κάθε πρόσθετο φύλλο.

Περικοπή φωτογραφίας

Εάν έχετε µ ια φωτογραφία µ ε ένα θέµ α στο οποίο θέλετε 
να δώσετε έµ φαση, µ πορείτε να περικόψετε το υπόλοιπο της 
φωτογραφίας. Στη συνέχεια µ πορείτε να εκτυπώσετε µ όνο 
το κύριο θέµ α που έχετε. 

1. Τοποθετήστε τον τύπο χαρτιού που θέλετε να 
χρησιµ οποιήσετε (& σελίδα 4).

2. Τοποθετήστε µ ια κάρτα µ νήµ ης (& σελίδα 16).

3. Πατήστε το κουµ πί λειτουργίας Memory Card 
(Κάρτα µ νήµ ης).

4. Χρησιµ οποιήστε το κουµ πί l ή r για να επιλέξετε 
Print Cropped Photos (Εκτύπωση φωτογραφιών 
µ ε περικοπή) και πατήστε OK.

5. Χρησιµ οποιήστε το κουµ πί l ή r για να επιλέξετε τη 
φωτογραφία που θέλετε να περικόψετε και στη συνέχεια 
πατήστε το OK.

6. Προσαρµ όστε την περιοχή της περικοπής και 
ξεκινήστε την εκτύπωση, όπως περιγράφεται στη 
σελίδα σελίδα 11.

Εκτύπωση σε CD/DVD
Μπορείτε να χρησιµ οποιήσετε τον EPSON STYLUS 
PHOTO RX για να εκτυπώσετε φωτογραφίες από την 
κάρτα µ νήµ ης σας απευθείας σε ένα CD/DVD χωρίς 
να χρησιµ οποιήσετε τον υπολογιστή σας.

Μπορείτε να βελτιώσετε τη συλλογή σας CD/DVD 
δηµ ιουργώντας τα δικά σας ένθετα για τις θήκες 
(& σελίδα 26).

1. Τοποθετήστε το CD/DVD στο συρτάρι CD/DVD και 
εισαγάγετέ το στον EPSON STYLUS PHOTO RX 
(& σελίδα 6).

2. Τοποθετήστε µ ια κάρτα µ νήµ ης (& σελίδα 16).

3. Πατήστε το κουµ πί λειτουργίας Specialty Print 
(Ειδική εκτύπωση).

Επάνω

Κάτω
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4. Χρησιµ οποιήστε το κουµ πί l ή r για να επιλέξετε 
CD/DVD Print (Εκτύπωση CD/DVD) και στη συνέχεια 
πατήστε OK.

Στην οθόνη θα εµ φανιστεί η πρώτη φωτογραφία από 
την κάρτα µ νήµ ης σας.

5. Πατήστε το κουµ πί x Print Settings (Ρυθµ ίσεις 
εκτύπωσης). 

6. Χρησιµ οποιήστε το κουµ πί u ή d για να επιλέξετε το 
στοιχείο µ ενού και πατήστε το κουµ πί r. 

7. Χρησιµ οποιήστε το κουµ πί u ή d για να επιλέξετε το 
στοιχείο ρύθµ ισης. Στη συνέχεια πατήστε OK για να 
εφαρµ οστούν οι νέες ρυθµ ίσεις.

8. Όταν ολοκληρώσετε την προσαρµ ογή των ρυθµ ίσεων 
εκτύπωσης, πατήστε OK και στη συνέχεια 
χρησιµ οποιήστε το κουµ πί l ή r για να επιλέξετε µ ια 
φωτογραφία. Χρησιµ οποιήστε το κουµ πί u ή d για να 
ορίσετε τον αριθµ ό των αντιγράφων.

Σηµείωση:
Εάν επιλέξετε 4-up (4 εικόνες σε 1) ως ρύθµιση διάταξης, αλλά 
δεν επιλέξετε τέσσερις φωτογραφίες, θα παραµείνει κενός χώρος για 
κάθε φωτογραφία που λείπει.

9. Πατήστε το κουµ πί x Start (Έναρξη). Αρχίζει η 
εκτύπωση πάνω στο CD/DVD.

Εάν χρειαστεί να ακυρώσετε την εκτύπωση, πατήστε το 
κουµ πί y Stop/Clear Settings (∆ιακοπή/∆ιαγραφή 
ρυθµ ίσεων).

10. Εάν θέλετε να εκτυπώσετε και άλλο CD/DVD, επιλέξτε 
Yes (Ναι) στην οθόνη LCD αφού ολοκληρώσετε την 
εκτύπωση.

11. Όταν η εκτύπωση ολοκληρωθεί, τραβήξτε το συρτάρι 
από τον EPSON STYLUS PHOTO RX (& σελίδα 7) 
και αφήστε το CD/DVD να στεγνώσει καλά πριν το 
χρησιµ οποιήσετε.

12. Όταν ολοκληρώσετε την εκτύπωση των CD/DVD, 
ανασηκώστε το µ οχλό του συρταριού για να 
επαναφέρετε το µ προστινό συρτάρι στην 
προηγούµ ενη θέση του (& σελίδα 7).

Επιλογή διάταξης 

Αυτές οι διατάξεις εικόνων είναι διαθέσιµ ες όταν 
εκτυπώνετε φωτογραφίες πάνω σε CD/DVD (& σελίδα 24). 
Πατήστε το κουµ πί x Print Settings (Ρυθµ ίσεις 
εκτύπωσης) και επιλέξτε Layout (∆ιάταξη). Πατήστε το 
κουµ πί r και στη συνέχεια χρησιµ οποιήστε το u ή d για να 
επιλέξετε µ ία από τις ακόλουθες ρυθµ ίσεις. Πατήστε OK για 
να εφαρµ οστεί η νέα ρύθµ ιση.Ρύθµιση Περιγραφή

Media Type 
(Τύπος µέσου) 

Επιλέξτε CD Label (Ετικέτα CD) για να 
εκτυπώσετε φωτογραφίες σε µια ετικέτα 
CD/DVD.

Paper Type 
(Τύπος χαρτιού) 

Επιλέξτε CD/DVD για να εκτυπώσετε 
φωτογραφίες απευθείας σε µια ετικέτα 
CD/DVD. Εάν θέλετε να ελέγξετε πρώτα 
το αποτέλεσµα της εκτύπωσης, επιλέξτε 
Plain Paper (Απλό χαρτί).

Paper Size 
(Μέγεθος χαρτιού)

Επιλέξτε CD/DVD.

Layout (∆ιάταξη) Επιλέξτε την επιλογή διάταξης, όπως 
περιγράφεται στην επόµενη ενότητα.
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∆ηµιουργία ένθετου θήκης 
δίσκου
Μπορείτε να χρησιµ οποιήσετε µ ια φωτογραφία από την 
κάρτα µ νήµ ης της φωτογραφικής σας µ ηχανής για να 
εκτυπώσετε ένα ένθετο για τη θήκη δίσκου, που να ταιριάζει 
µ ε το CD/DVD που έχετε εκτυπώσει.

1. Τοποθετήστε χαρτί µ εγέθους A4 (& σελίδα 4).

2. Τοποθετήστε µ ια κάρτα µ νήµ ης (& σελίδα 16).

3. Πατήστε το κουµ πί λειτουργίας Specialty Print 
(Ειδική εκτύπωση).

4. Χρησιµ οποιήστε το κουµ πί l ή r για να επιλέξετε 
CD/DVD Print (Εκτύπωση CD/DVD) και στη συνέχεια 
πατήστε OK.

Στην οθόνη θα εµ φανιστεί η πρώτη φωτογραφία από 
την κάρτα µ νήµ ης σας.

5. Πατήστε το κουµ πί x Print Settings (Ρυθµ ίσεις 
εκτύπωσης). Επιλέξτε CD Jacket (Εξώφυλλο CD) 
στη ρύθµ ιση Media Type (Τύπος µ έσου) για να 
εκτυπώσετε ένα ένθετο θήκης CD/DVD.

6. Χρησιµ οποιήστε τα κουµ πιά u, d, l και r για να 
αλλάξετε και άλλες ρυθµ ίσεις, εάν χρειάζεται και 
πατήστε OK.

7. Χρησιµ οποιήστε το κουµ πί l ή r για να επιλέξετε µ ια 
φωτογραφία. Χρησιµ οποιήστε το κουµ πί u ή d για να 
ορίσετε τον αριθµ ό των αντιγράφων.

8. Πατήστε το κουµ πί x Start (Έναρξη) για να 
ξεκινήσετε την εκτύπωση.

Εάν χρειαστεί να ακυρώσετε την εκτύπωση, πατήστε το 
κουµ πί y Stop/Clear Settings (∆ιακοπή/∆ιαγραφή 
ρυθµ ίσεων).

Εκτύπωση µε τη χρήση Combo 
Printing Sheet

Επισκόπηση εκτύπωσης µε τη χρήση 
Combo Printing Sheet
Μπορείτε πολύ εύκολα να προσθέσετε τα δικά σας, 
χειρόγραφα µ ηνύµ ατα ή σχέδια στην αγαπηµ ένη σας 
φωτογραφία, χρησιµ οποιώντας το Combo Printing Sheet.

Χρησιµ οποιήστε απλό χαρτί για να εκτυπώσετε το πρότυπο 
(Combo Printing Sheet). Όταν είστε έτοιµ οι να εκτυπώσετε 
τη φωτογραφία σας µ ε χειρόγραφα σχέδια, θα πρέπει να 
τοποθετήσετε ένα από τα φωτογραφικά χαρτιά 10 × 15 cm 
της Epson.

Επιλογή φωτογραφίας από την κάρτα µνήµης.

Ρύθµιση Περιγραφή

1-up (1 
εικόνα σε 1)

Εκτυπώνει µία φωτογραφία σε ένα 
CD/DVD, κεντραρισµένη µε την οπή που 
βρίσκεται στη µέση του δίσκου.

4-up (4 
εικόνες σε 1)

Εκτυπώνει τέσσερις φωτογραφίες σε ένα 
CD/DVD, µε µία εικόνα σε κάθε ένα από 
τέσσερα τεταρτηµόρια του δίσκου.

8-up (8 
εικόνες σε 1)

Εκτυπώνει οκτώ φωτογραφίες σε ένα 
CD/DVD, διευθετηµένες σε έναν κύκλο 
γύρω από την εξωτερική περιφέρεια του 
δίσκου.

12-up (12 
εικόνες σε 1)

Εκτυπώνει 12 φωτογραφίες σε ένα 
CD/DVD, διευθετηµένες σε έναν κύκλο 
γύρω από την εξωτερική περιφέρεια του 
δίσκου. 
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Εκτύπωση προτύπου.

Εγγραφή του µηνύµατος ή του σχεδίου στο πρότυπο.

Σάρωση του προτύπου.

Εκτύπωση της φωτογραφίας µε τα χειρόγραφα σχέδια.

Επιλογή µιας φωτογραφίας και 
εκτύπωση προτύπου
1. Τοποθετήστε απλό χαρτί A4 (& σελίδα 4).

2. Τοποθετήστε µ ια κάρτα µ νήµ ης (& σελίδα 16).

3. Πατήστε το κουµ πί λειτουργίας Specialty Print 
(Ειδική εκτύπωση).

4. Χρησιµ οποιήστε το κουµ πί l ή r για να επιλέξετε 
Combo Printing Sheet και πατήστε OK.

5. Επιλέξτε Select Photo and Print Template 
(Επιλογή φωτογραφίας και εκτύπωση προτύπου) 
και στη συνέχεια πατήστε OK.

6. Επιλέξτε Paper Type (Τύπος χαρτιού) και πατήστε το 
κουµ πί r. Στη συνέχεια, χρησιµ οποιήστε το κουµ πί u 
ή d για να επιλέξετε τον τύπο χαρτιού που θέλετε να 
χρησιµ οποιήσετε, σύµ φωνα µ ε τον παρακάτω πίνακα 
και πατήστε OK. 

7. Επιλέξτε Frame (Πλαίσιο) και πατήστε το κουµ πί r. 
Στη συνέχεια χρησιµ οποιήστε το κουµ πί u ή d για 
να επιλέξετε µ ία από τις παρακάτω ρυθµ ίσεις και 
πατήστε OK. 

Εάν θέλετε να εκτυπώσετε σε χαρτί … Επιλέξτε

Epson Premium Glossy Photo Paper Prem.Glossy

Epson Premium Semigloss Photo Paper SemiGloss

Epson Ultra Glossy Photo Paper Ultra Glossy

Πλαίσιο Περιγραφή

Standard (Τυπικό) Χωρίς πλαίσια.
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8. Επιλέξτε Layout (∆ιάταξη) και πατήστε το κουµ πί r. 
Στη συνέχεια χρησιµ οποιήστε το κουµ πί u ή d για 
να επιλέξετε µ ία από τις παρακάτω ρυθµ ίσεις και 
πατήστε OK. 

9. Πατήστε OK.

10. Χρησιµ οποιήστε το κουµ πί l ή r για να επιλέξετε τη 
φωτογραφία που θέλετε να χρησιµ οποιήσετε.

11. Πατήστε το κουµ πί x Start (Έναρξη) για να 
ξεκινήσετε την εκτύπωση. 

Εάν χρειαστεί να ακυρώσετε την εκτύπωση, πατήστε το 
κουµ πί y Stop/Clear Settings (∆ιακοπή/∆ιαγραφή 
ρυθµ ίσεων).

Εγγραφή του µηνύµατος ή του σχεδίου 
στο πρότυπο.
Στο πρότυπο, χρησιµ οποιήστε στυλό σκούρου χρώµ ατος 
ή µ ολύβι για να συµ πληρώσετε τα πλαίσια και να επιλέξετε 
τις φωτογραφίες που θέλετε.

1. Στην περιοχή 1, επιλέξτε τον τύπο χειρόγραφου σχεδίου 
που θέλετε να χρησιµ οποιήσετε. Συµ πληρώστε το 
πλαίσιο αριστερά από την επιλογή σας. 

2. Στην περιοχή 2, επιλέξτε τον αριθµ ό των αντιγράφων 
που θέλετε να εκτυπώσετε, από 1 έως 10. Συµ πληρώστε 
το πλαίσιο δεξιά από την επιλογή σας.

3. Στην περιοχή 3, γράψτε το µ ήνυµ α ή το σχέδιο 
που θέλετε να προσθέσετε στη φωτογραφία, 
χρησιµ οποιώντας στυλό µ ε σκούρο χρώµ α. Η περιοχή 
όπου θα προσθέσετε το χειρόγραφό σας διαφέρει 
ανάλογα µ ε τη διάταξη που έχετε επιλέξει. 

Σάρωση του προτύπου και εκτύπωση 
της φωτογραφίας

1. Τοποθετήστε φωτογραφικό χαρτί 10 × 15 cm της 
Epson που έχετε επιλέξει. Τοποθετήστε αρκετά φύλλα 
για τον αριθµ ό των φωτογραφιών που θέλετε να 
εκτυπώσετε.

Ellipse (Έλλειψη) Εκτυπώνει µια φωτογραφία µε 
ελλειπτικό πλαίσιο.

Ellipse-shading 
(Έλλειψη µε σκίαση)

Εκτυπώνει µια φωτογραφία µε 
σκιασµένο ελλειπτικό πλαίσιο.

∆ιάταξη Περιγραφή

Εκτυπώνει χειρόγραφα σχέδια στο κάτω 
ήµισυ και τη φωτογραφία στο άνω ήµισυ 
του χαρτιού.

Εκτυπώνει µία φωτογραφία στο χαρτί.

Εκτυπώνει χειρόγραφα σχέδια στο άνω 
ήµισυ και τη φωτογραφία στο κάτω ήµισυ 
του χαρτιού.

Χειρόγραφα σχέδια Περιγραφές

Το µήνυµα ή το σχέδιό σας 
εκτυπώνεται χωρίς περίγραµµα.

Πλαίσιο Περιγραφή

Σωστό:

Λάθος:

Το µήνυµα ή το σχέδιό σας 
εκτυπώνεται µε λεπτό περίγραµµα.

Το µήνυµα ή το σχέδιό σας 
εκτυπώνεται µε λεπτό περίγραµµα 
και σκίαση.

Το µήνυµα ή το σχέδιό σας 
εκτυπώνεται µε παχύ περίγραµµα.

Το µήνυµα ή το σχέδιό σας 
εκτυπώνεται µε παχύ περίγραµµα και 
σκίαση.

Το µήνυµα ή το σχέδιό σας 
εκτυπώνεται µε χρυσό περίγραµµα 
και σκίαση.

Το µήνυµα ή το σχέδιό σας 
εκτυπώνεται µε συννεφάκι διαλόγου 
µε λευκό χρώµα στο εσωτερικό του.

∆ιάταξη Περιοχή χειρόγραφου

Γράφετε ή σχεδιάζετε στο λευκό πλαίσιο 
στα δεξιά.

Γράφετε ή σχεδιάζετε πάνω στη 
φωτογραφία.

Γράφετε ή σχεδιάζετε στο λευκό πλαίσιο 
στα αριστερά.

Χειρόγραφα σχέδια Περιγραφές
28 ∆ηµ ιουργία εκτυπώσεων από την κάρτα µ νήµ ης



Ελ
λη

νι
κά
2. Τοποθετήστε το πρότυπο µ ε την όψη προς τη γυάλινη 
επιφάνεια εγγράφων, έτσι ώστε το τριγωνικό σηµ άδι 
στο κάτω αριστερό µ έρος του προτύπου να 
ευθυγραµ µ ίζεται µ ε την άνω αριστερή γωνία της 
γυάλινης επιφάνειας εγγράφων.

3. Κλείστε το κάλυµ µ α εγγράφων.

4. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει Print Photos from 
Template (Εκτύπωση φωτογραφιών από πρότυπο) 
και στη συνέχεια πατήστε το κουµ πί x Start (Έναρξη). 
Ξεκινάει έτσι η σάρωση του προτύπου και η εκτύπωση 
των φωτογραφιών σας.

Εάν χρειαστεί να ακυρώσετε την εκτύπωση, πατήστε το 
κουµ πί y Stop/Clear Settings (∆ιακοπή/∆ιαγραφή 
ρυθµ ίσεων). 

Εκτύπωση των αποθηκευµένων 
φωτογραφιών σας
Μπορείτε να αντιγράψετε εικόνες από την κάρτα µ νήµ ης σε 
ένα µ έσο αποθήκευσης USB, όπως µ ια µ ονάδα Zip, µ ια 
µ ονάδα επανεγγράψιµ ου CD-R/RW (µ ε σύνδεση USB), 
µ ια µ ονάδα MO (οπτικοµ αγνητική) ή µ ια µ ονάδα USB 
flash. Έτσι µ πορείτε να διαγράψετε τις φωτογραφίες από 
την κάρτα µ νήµ ης και να την επαναχρησιµ οποιήσετε χωρίς 
να χάσετε τα πρωτότυπά σας. 

Όταν χρησιµ οποιείτε µ ονάδα CD-ROM ή Zip, πρέπει να 
παρέχεται ξεχωριστή τροφοδοσία (από εξωτερική παροχή 
ρεύµ ατος ή µ ετασχηµ ατιστή).  

Σηµείωση:
∆εν υποστηρίζονται όλες οι συσκευές USB. Για λεπτοµέρειες, 
απευθυνθείτε στο τµήµα εξυπηρέτησης πελατών της περιοχής σας.

Μετά την αντιγραφή των αρχείων σας, µ πορείτε να τα 
εκτυπώστε οποιαδήποτε στιγµ ή θέλετε από το µ έσο 
αποθήκευσης, όπως περιγράφεται στη σελίδα σελίδα 30.

Αντιγραφή φωτογραφιών σε 
µονάδα USB
1. Εάν ο EPSON STYLUS PHOTO RX συνδέεται στον 

υπολογιστή σας, αποσυνδέστε το καλώδιο USB ή 
απενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας. 

2. Βεβαιωθείτε ότι ο EPSON STYLUS PHOTO RX είναι 
ενεργοποιηµ ένος και ότι η κάρτα µ νήµ ης που περιέχει 
τις φωτογραφίες είναι τοποθετηµ ένη σε αυτόν. 

3. Συνδέστε ένα καλώδιο USB από τη µ ονάδα 
αποθήκευσης στη θύρα EXT. I/F USB στο µ προστινό 
µ έρος του EPSON STYLUS PHOTO RX. (Εάν 
χρησιµ οποιείτε thumb drive, συνδέστε το απευθείας.) 
Έπειτα, εισαγάγετε το µ έσο αποθήκευσης στη µ ονάδα 
αποθήκευσης.

4. Πατήστε το κουµ πί q Setup (Ρύθµ ιση). 

5. Χρησιµ οποιήστε το κουµ πί u ή d για να επιλέξετε 
Memory Card Backup (∆ηµ ιουργία εφεδρικού 
αντιγράφου της κάρτας µ νήµ ης) και στη συνέχεια 
πατήστε το κουµ πί r.

6. Πατήστε OK.

7. Πατήστε OK ξανά για να αρχίσει η διαδικασία 
δηµ ιουργίας εφεδρικού αντιγράφου. Θα χρειαστεί να 
ακολουθήσετε τις πρόσθετες οδηγίες που εµ φανίζονται 
στην οθόνη LCD. 

Όλες οι φωτογραφίες που περιέχονται στην κάρτα σας 
αντιγράφονται στη συνδεδεµ ένη συσκευή 
αποθήκευσης. Ανάλογα µ ε το πλήθος των 
φωτογραφιών, η διαδικασία αυτή µ πορεί να διαρκέσει 
µ ερικά λεπτά.

Θύρα EXT. I/F 
USB
∆ηµ ιουργία εκτυπώσεων από την κάρτα µ νήµ ης 29



8. Όταν τελειώσετε µ ε την αντιγραφή των φωτογραφιών, 
πατήστε OK και αφαιρέστε την κάρτα, όπως 
περιγράφεται στη σελίδα σελίδα 17. 

Σηµείωση:
Όταν αντιγράφετε φωτογραφίες σε CD-R/RW, ο EPSON STYLUS 
PHOTO RX δηµιουργεί έναν φάκελο για κάθε περίοδο δηµιουργίας 
αντιγράφου. Μπορείτε να αποθηκεύσετε πολλές περιόδους 
δηµιουργίας αντιγράφων σε ένα CD-R/RW.

Εκτύπωση των φωτογραφιών σας

Αφού έχετε αντιγράψει τις φωτογραφίες σας στη µ ονάδα 
αποθήκευσης, µ πορείτε να τις εκτυπώσετε ακολουθώντας 
τα εξής βήµ ατα.

1. Συνδέστε τη µ ονάδα σας στον EPSON STYLUS 
PHOTO RX όπως περιγράφεται στη σελίδα σελίδα 29.

Σηµείωση:
Αφαιρέστε τις κάρτες µνήµης από τον EPSON STYLUS PHOTO RX. 
Ο EPSON STYLUS PHOTO RX δεν αναγνωρίζει περιφερειακές 
συσκευές όταν έχετε εισάγει εισαγάγει κάρτα µνήµης.

2. Όταν εµ φανιστεί η παρακάτω οθόνη, χρησιµ οποιήστε 
το κουµ πί u ή d για να επιλέξετε το φάκελο από τον 
οποίο θα εκτυπώσετε και πατήστε OK.

3. Πατήστε το κουµ πί λειτουργίας Memory Card 
(Κάρτα µ νήµ ης) και ακολουθήστε τα ίδια βήµ ατα 
που θα ακολουθούσατε εάν εκτυπώνατε από την 
κάρτα µ νήµ ης της φωτογραφικής σας µ ηχανής 
(& σελίδα 18).

∆ιαγραφή όλων των φωτογραφιών που 
περιέχονται στην κάρτα µνήµης
Εάν θέλετε να διαγράψετε όλες τις φωτογραφίες που 
περιέχονται στην κάρτα µ νήµ ης, ακολουθήστε τα 
παρακάτω βήµ ατα.

1. Πατήστε το κουµ πί q Setup (Ρύθµ ιση).

2. Χρησιµ οποιήστε το κουµ πί u ή d για να επιλέξετε 
Clear All Files (∆ιαγραφή όλων των αρχείων).

3. Πατήστε το κουµ πί r και έπειτα πατήστε OK.

4. Πατήστε OK ξανά για να αρχίσει η διαδικασία 
διαγραφής αρχείων.

Όλες οι φωτογραφίες που περιέχονται στην κάρτα 
µ νήµ ης διαγράφονται. Ανάλογα µ ε το πλήθος των 
φωτογραφιών, η διαδικασία αυτή µ πορεί να διαρκέσει 
µ ερικά λεπτά.

5. Όταν τελειώσετε µ ε τη διαγραφή των αρχείων, πατήστε 
το κουµ πί OK.
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Οι λειτουργίες PictBridge και USB DIRECT-PRINT σας 
δίνουν τη δυνατότητα να εκτυπώνετε τις φωτογραφίες σας 
συνδέοντας την ψηφιακή φωτογραφική µ ηχανή σας 
απευθείας µ ε τον EPSON STYLUS PHOTO RX. 

Σύνδεση και Εκτύπωση
Βεβαιωθείτε ότι η φωτογραφική σας µ ηχανή είναι συµ βατή 
µ ε το PictBridge ή το USB DIRECT-PRINT και ότι οι 
φωτογραφίες σας πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις.

1. Αφαιρέστε τις κάρτες µ νήµ ης από τον EPSON 
STYLUS PHOTO RX. (Εάν αφήσετε µ ια κάρτα 
τοποθετηµ ένη, η ανάγνωση των φωτογραφιών θα 
γίνεται από αυτή και όχι από την κάρτα της 
φωτογραφικής µ ηχανής σας.)

2. Πατήστε το κουµ πί q Setup (Ρύθµ ιση).

3. Χρησιµ οποιήστε το κουµ πί u ή d για να επιλέξετε 
PictBridge Setup (Ρύθµ ιση PictBridge) και στη 
συνέχεια πατήστε το κουµ πί r.

4. Χρησιµ οποιήστε την οθόνη LCD για να επιλέξετε τις 
ρυθµ ίσεις εκτύπωσης (& σελίδα 18). 

5. Όταν ολοκληρώσετε την επιλογή των ρυθµ ίσεων 
εκτύπωσης, πατήστε OK.

6. Συνδέστε το καλώδιο USB που παρέχεται µ ε τη 
φωτογραφική µ ηχανή σας στη θύρα EXT. I/F USB στο 
µ προστινό µ έρος του EPSON STYLUS PHOTO RX. 

7. Τοποθετήστε τον τύπο χαρτιού που θέλετε να 
χρησιµ οποιήσετε (& σελίδα 4).

8. Βεβαιωθείτε ότι η φωτογραφική σας µ ηχανή είναι 
ενεργοποιηµ ένη.

9. Χρησιµ οποιήστε τη φωτογραφική σας µ ηχανή για να 
επιλέξετε τις φωτογραφίες που θέλετε να εκτυπώσετε, 
κάντε τις απαραίτητες ρυθµ ίσεις και εκτυπώστε τις 
φωτογραφίες σας. Για λεπτοµ έρειες, ανατρέξτε στο 
εγχειρίδιο της φωτογραφικής σας µ ηχανής. 

Σηµείωση:
❏ Εάν η φωτογραφική σας µηχανή δεν είναι συµβατή µε το 

PictBridge ή το USB DIRECT-PRINT, θα εµφανιστεί ένα µήνυµα 
που δηλώνει ότι η συνδεδεµένη συσκευή δεν µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί. Η Epson δεν µπορεί να εγγυηθεί τη 
συµβατότητα οποιασδήποτε φωτογραφικής µηχανής.

❏ Ορισµένες από τις ρυθµίσεις στην ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 
σας ενδέχεται να µην επηρεάζουν την εκτύπωση. 

Μορφή αρχείων JPEG

Ανάλυση 80 × 80 pixels έως 9200 × 9200 pixels

Θύρα EXT. 
I/F USB
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∆ηµιουργία εκτυπώσεων από διαφάνειες ή 
αρνητικά
Μπορείτε να χρησιµ οποιήσετε την υποδοχή φιλµ  που 
συνοδεύει τον EPSON STYLUS PHOTO RX σας για να 
σαρώσετε διαφάνειες και λωρίδες αρνητικών ή θετικών φιλµ  
35 mm. Στη συνέχεια, µ πορείτε να εκτυπώσετε απευθείας 
από τις σαρωµ ένες εικόνες.

Για να επιτύχετε αποτελέσµ ατα επαγγελµ ατικού επιπέδου 
έτσι ώστε οι φωτογραφίες σας να µ οιάζουν µ ε 
παραδοσιακές φωτογραφίες, δοκιµ άστε ένα από τα ειδικά 
φωτογραφικά χαρτιά Epson που αναφέρονται στη σελίδα 
σελίδα 4.

c Προσοχή:
Να θυµάστε ότι πρέπει να κρατάτε το φιλµ ή τις λωρίδες αρνητικών από τα 
άκρα ή να φοράτε γάντια. Εάν αγγίξετε την επιφάνεια του φιλµ µε γυµνά 
χέρια, µπορεί να µείνουν αποτυπώµατα ή άλλα σηµάδια πάνω στο φιλµ.

Αφαίρεση σταθεροποιητή 
εγγράφων και υποδοχής φιλµ
1. Ανοίξτε το κάλυµ µ α εγγράφων και αφαιρέστε το 

σταθεροποιητή.

2. Εάν η υποδοχή φιλµ  βρίσκεται στο πίσω µ έρος του 
σταθεροποιητή εγγράφων, γυρίστε ανάποδα τον 
σταθεροποιητή και βγάλτε την υποδοχή.

3. Τοποθετήστε το φιλµ  ή τις διαφάνειες στην υποδοχή, 
όπως περιγράφεται στις σελίδες που ακολουθούν.

Τοποθέτηση διαφανειών 35 mm 
στην υποδοχή
1. Προσαρµ όστε τις προεξοχές της υποδοχής µ έσα στις 

δύο µ ικρές οπές στο µ προστινό µ έρος της γυάλινης 
επιφάνειας εγγράφων.

Βεβαιωθείτε ότι οι εγκοπές για διαφάνειες 35 mm 
βρίσκονται στη µ έση της γυάλινης επιφάνειας 
εγγράφων (όχι στο µ προστινό άκρο), ώστε να 
ευθυγραµ µ ίζονται µ ε το παράθυρο µ ονάδας 
διαφανειών όταν κλείνετε το κάλυµ µ α.

2. Τοποθετήστε τις διαφάνειες στην υποδοχή φιλµ , όπως 
φαίνεται στην εικόνα.

Σηµείωση:
❏ Όταν κοιτάτε τις φωτογραφίες από πάνω θα πρέπει να φαίνονται 

σαν είδωλα σε καθρέφτη. (Η πιο γυαλιστερή πλευρά πρέπει να 
κοιτά προς τα κάτω, η πιο θαµπή πλευρά προς τα πάνω.)

❏ Φροντίστε να µην ασκείτε µεγάλη πίεση στη γυάλινη επιφάνεια 
εγγράφων.

εγκοπές για διαφάνειες, βρίσκοντα
στη µέση της γυάλινης επιφάνειας 
εγγράφωνπαράθυρο µονάδας διαφανειών

αντιστοιχίστε την ένδειξη 
διαφανειών που βρίσκεται στην 
υποδοχή µε την ένδειξη 
διαφανειών που βρίσκεται στη 
γυάλινη επιφάνεια εγγράφων

Επάνω

Κάτω
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3. Κλείστε εντελώς το κάλυµ µ α εγγράφων.

Συνεχίστε µ ε τα βήµ ατα της σελίδας «Εκτύπωση των 
φωτογραφιών σας» στη σελίδα 33 για να σαρώσετε και να 
εκτυπώσετε τις φωτογραφίες σας.

Τοποθέτηση λωρίδων φιλµ 
35 mm στην υποδοχή
1. Ανοίξτε το κάλυµ µ α λωρίδων φιλµ .

2. Εισαγάγετε τη λωρίδα του αρνητικού ή θετικού φιλµ  
στην υποδοχή, κάτω από τις προεξοχές. 

Σηµείωση:
Όταν κοιτάτε τις φωτογραφίες από πάνω θα πρέπει να φαίνονται σαν 
είδωλα σε καθρέφτη. (Η πιο γυαλιστερή πλευρά πρέπει να κοιτά προς 
τα κάτω, η πιο θαµπή πλευρά προς τα πάνω.)

3. Κλείστε το κάλυµ µ α λωρίδων φιλµ .

4. Προσαρµ όστε τις προεξοχές της υποδοχής µ έσα στις 
δύο µ ικρές οπές στο µ προστινό µ έρος της γυάλινης 
επιφάνειας εγγράφων. 

Βεβαιωθείτε ότι η λωρίδα φιλµ  βρίσκεται στη µ έση της 
γυάλινης επιφάνειας εγγράφων (όχι στο µ προστινό 
άκρο) για να την ευθυγραµ µ ίσετε µ ε το παράθυρο 
µ ονάδας διαφανειών όταν κλείνετε το κάλυµ µ α.

c Προσοχή:
Βεβαιωθείτε ότι δεν ασκείτε ιδιαίτερη πίεση στη γυάλινη επιφάνεια 
εγγράφων.

5. Κλείστε το κάλυµ µ α εγγράφων.

Συνεχίστε µ ε τα βήµ ατα της επόµ ενης ενότητας για να 
σαρώσετε και να εκτυπώσετε τις φωτογραφίες σας.

Εκτύπωση των φωτογραφιών 
σας
Από τη στιγµ ή που θα τοποθετήσετε τις διαφάνειες, 
τα αρνητικά ή τις λωρίδες φιλµ  στη γυάλινη επιφάνεια 
εγγράφων, µ πορείτε να προβάλετε και να επιλέξετε τις 
φωτογραφίες που θέλετε να εκτυπώσετε στην οθόνη LCD. 
Μπορείτε να επιλέξετε από µ ια ποικιλία µ εγεθών και τύπων 
χαρτιών Epson. 

1. Τοποθετήστε τον τύπο χαρτιού που θέλετε να 
χρησιµ οποιήσετε (& σελίδα 4).

Επάνω

Κάτω

λωρίδα φιλµ που βρίσκεται στη 
µέση της γυάλινης επιφάνειας 
εγγράφων

παράθυρο µονάδας
διαφανειών

αντιστοιχίστε την ένδειξη φιλµ που
βρίσκεται στην υποδοχή µε την 
ένδειξη φιλµ που βρίσκεται στη 
γυάλινη επιφάνεια εγγράφων
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2. Πατήστε το κουµ πί λειτουργίας Slide/Negative 
(∆ιαφάνειες/αρνητικά).

3. Επιλέξτε τον τύπο φιλµ .

Για τη σάρωση διαφανειών, επιλέξτε Color Positive(slide) 
(Έγχρωµ ο θετικό (διαφάνεια)). Για τη σάρωση λωρίδας 
φιλµ , επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

■ Color Negative (Έγχρωµ ο αρνητικό) 
(χρησιµ οποιείται στις περισσότερες περιπτώσεις)

■ BW Negative (Ασπρόµ αυρο αρνητικό)

■ Color Positive(strip) (Έγχρωµ ο θετικό (λωρίδα))

Πατήστε OK αφού κάνετε την επιλογή σας. 

4. Χρησιµ οποιήστε το κουµ πί u ή dγια να επιλέξετε Color 
Restoration (Αποκατάσταση χρωµ άτων) ή Auto Exp. 
Level (Επίπεδο αυτόµ ατης έκθεσης) και πατήστε το 
κουµ πί r για να επιλέξετε το στοιχείο ρύθµ ισης.

5. Πατήστε OK. Ο EPSON STYLUS PHOTO RX ξεκινά την 
προεπισκόπηση των διαφανειών.

6. Πατήστε OK εάν το αποτέλεσµ α της προεπισκόπησης 
είναι αυτό που θέλετε.

Εάν θέλετε να επαναλάβετε τη σάρωση, πατήστε το 
κουµ πί y Back (Πίσω).

7. Χρησιµ οποιήστε το κουµ πί l ή r για να επιλέξετε τις 
φωτογραφίες που θέλετε και στη συνέχεια πατήστε OK.

Ανάλογα µ ε την επιλογή σας, η οθόνη που εµ φανίζεται 
είναι η εξής:

8. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµ φανίζονται στο κάτω 
µ έρος της οθόνης για να επιλέξετε τις φωτογραφίες που 
θέλετε να εκτυπώσετε και τον αριθµ ό των αντιγράφων.

Χρησιµ οποιήστε τα κουµ πιά u, d, l και r για να 
επιλέξετε µ ια φωτογραφία. Χρησιµ οποιήστε το κουµ πί u 
or d για να ορίσετε τον αριθµ ό των αντιγράφων.

9. Πατήστε το κουµ πί x Print Settings (Ρυθµ ίσεις 
εκτύπωσης).

10. Χρησιµ οποιήστε το κουµ πί u ή d για να επιλέξετε το 
στοιχείο µ ενού και πατήστε το κουµ πί r. 

Ρύθµιση Περιγραφή

Color 
Restoration 
(Αποκατάσταση 
χρωµάτων)

Επιλέξτε On για την αποκατάσταση των 
πρωτότυπων χρωµάτων σε ξεθωριασµένες 
διαφάνειες, αρνητικά ή φιλµ.

Auto Exp. Level 
(Επίπεδο 
αυτόµατης 
έκθεσης)

Lower (Χαµηλότερο): Μείωση του επιπέδου 
έκθεσης

Standard (Τυπικό): Τυπικό επίπεδο έκθεσης

Higher (Υψηλότερο): Αύξηση του επιπέδου 
έκθεσης

Ρύθµιση Περιγραφή

View and Print 
Photos (Προβολή 
και εκτύπωση 
φωτογραφιών)

Εκτυπώνονται µόνο οι φωτογραφίες που 
επιλέγετε.

Print All 
(Εκτύπωση όλων)

Εκτυπώνονται όλες οι φωτογραφίες.

Print Range 
(Εκτύπωση σειράς 
φωτογραφιών)

Εκτυπώνεται µια σειρά φωτογραφιών, για 
παράδειγµα από το 3 έως το 8.

Print Crop 
(Εκτύπωση 
φωτογραφιών µε 
περικοπή)

Εκτυπώνονται µόνο οι φωτογραφίες στις οποίες 
έχετε εφαρµόσει περικοπή (& σελίδα 35).

Save to Memory 
Card 
(Αποθήκευση στην 
κάρτα µνήµης)

Οι φωτογραφίες αποθηκεύονται σε µια κάρτα 
µνήµης (& σελίδα 37).

Rescan 
(Επανάληψη 
σάρωσης)

Πραγµατοποιείται εκ νέου σάρωση διαφανειών, 
φιλµ ή αρνητικών.

1. Επιλέξτε αυτό 
που θέλετε.

2. Πατήστε το 
κουµπί OK.
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11. Χρησιµ οποιήστε το κουµ πί u ή d για να επιλέξετε το 
στοιχείο ρύθµ ισης. Στη συνέχεια πατήστε OK για να 
εφαρµ οστεί η νέα ρύθµ ιση

12. Πατήστε το OK ξανά και στη συνέχεια πατήστε το 
κουµ πί x Start (Έναρξη) για να ξεκινήσετε την 
εκτύπωση.

Εάν χρειαστεί να ακυρώσετε την εκτύπωση, πατήστε το 
κουµ πί y Stop/Clear Settings (∆ιακοπή/∆ιαγραφή 
ρυθµ ίσεων).

Αποκατάσταση χρωµάτων σε 
διαφάνειες και αρνητικά
Εάν έχετε διαφάνειες ή αρνητικά που έχουν ξεθωριάσει µ ε 
τον καιρό, µ πορείτε να τα επαναφέρετε στην αρχική τους 
κατάσταση µ έσω της λειτουργίας αποκατάστασης 
χρωµ άτων.

Για να αποκαταστήσετε τα χρώµ ατα σε ξεθωριασµ ένες 
διαφάνειες ή αρνητικά, τοποθετήστε τα στη γυάλινη 
επιφάνεια εγγράφων, όπως περιγράφεται στη σελίδα 
σελίδα 32 ή 33 και προσαρµ όστε τις ρυθµ ίσεις. 

1. Πατήστε το κουµ πί Slide/Negative 
(∆ιαφάνειες/αρνητικά).

2. Επιλέξτε τον τύπο φιλµ .

Για τη σάρωση διαφανειών, επιλέξτε Color 
Positive(slide) (Έγχρωµ ο θετικό (διαφάνεια)). Για τη 
σάρωση λωρίδας φιλµ , επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

■ Color Negative (Έγχρωµ ο αρνητικό) 
(χρησιµ οποιείται στις περισσότερες περιπτώσεις)

■ BW Negative (Ασπρόµ αυρο αρνητικό)

■ Color Positive(strip) (Έγχρωµ ο θετικό (λωρίδα))

Πατήστε OK αφού κάνετε την επιλογή σας.

3. Βεβαιωθείτε ότι η ρύθµ ιση Color Restoration 
(Αποκατάσταση χρωµ άτων) είναι On.

4. Συνεχίστε από το βήµ α 5 που περιγράφεται στη σελίδα 
σελίδα 34 για να εκτυπώσετε από διαφάνειες, αρνητικά 
ή φιλµ .

Περικοπή φωτογραφίας

Μπορείτε να περικόψετε και να µ εγεθύνετε τις φωτογραφίες 
σας όταν εκτυπώνετε από διαφάνειες, αρνητικά ή φιλµ . Πριν 
ξεκινήσετε, τοποθετήστε τις διαφάνειες, τα αρνητικά ή το 
φιλµ  στη γυάλινη επιφάνεια εγγράφων, όπως περιγράφεται 
στη σελίδα σελίδα 32 ή 33 και τοποθετήστε το χαρτί το 
οποίο θέλετε να χρησιµ οποιήσετε (&σελίδα 4).

Ρύθµιση Περιγραφή

Paper Type 
(Τύπος 
χαρτιού)

Επιλέξτε τη ρύθµιση για τον τύπο χαρτιού που 
έχετε τοποθετήσει (& σελίδα 4).

Paper Size 
(Μέγεθος 
χαρτιού)

Επιλέξτε το µέγεθος του χαρτιού που έχετε 
τοποθετήσει.

Layout 
(∆ιάταξη)

Εάν θέλετε να εκτυπώσετε χωρίς λευκό 
περίγραµµα στις άκρες, επιλέξτε Borderless 
(Χωρίς περίγραµµα). ∆ιαφορετικά επιλέξτε 
Border (Περίγραµµα).

Quality 
(Ποιότητα)

Επιλέξτε την ποιότητα της εκτύπωσης που 
θέλετε.

Borderless 
Expansion 
(Ανάπτυξη 
χωρίς 
περίγραµµα)

Ρυθµίστε τα περιθώρια τα οποία 
αποκόπτονται όταν επιλέγετε Borderless 
(Χωρίς περίγραµµα).

Standard (Τυπικό): ∆εν εκτυπώνονται τα 
περιθώρια.

Mid(Μεσαία):Ο βαθµός ανάπτυξης είναι 
χαµηλός. (Τα περιθώρια 
ενδέχεται να εκτυπωθούν.)

Min(Ελάχιστη):Ο βαθµός ανάπτυξης είναι 
χαµηλότερος από αυτόν της 
ρύθµισης Mid (Μεσαία). 
(Τα περιθώρια ενδέχεται να 
εκτυπωθούν.)

Filter (Φίλτρο) Επιλέξτε B&W (Α&Μ) για να εκτυπώσετε ένα 
ασπρόµαυρο αντίγραφο της φωτογραφίας 
σας.
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1. Πατήστε το κουµ πί λειτουργίας Slide/Negative 
(∆ιαφάνειες/αρνητικά).

2. Επιλέξτε τον τύπο φιλµ .

Για τη σάρωση διαφανειών, επιλέξτε Color 
Positive(slide) (Έγχρωµ ο θετικό (διαφάνεια)). Για τη 
σάρωση λωρίδας φιλµ , επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

■ Color Negative (Έγχρωµ ο αρνητικό) 
(χρησιµ οποιείται στις περισσότερες περιπτώσεις)

■ BW Negative (Ασπρόµ αυρο αρνητικό)

■ Color Positive(strip) (Έγχρωµ ο θετικό (λωρίδα))

Πατήστε OK αφού κάνετε την επιλογή σας. 

3. Εάν χρειάζεται, προσαρµ όστε κατάλληλα τις ρυθµ ίσεις 
Color Restoration (Αποκατάσταση χρωµ άτων) και 
Auto Exp. Level (Επίπεδο αυτόµ ατης έκθεσης).

4. Πατήστε OK. Ο EPSON STYLUS PHOTO RX ξεκινά 
την προεπισκόπηση των διαφανειών.

5. Πατήστε OK εάν το αποτέλεσµ α της προεπισκόπησης 
είναι αυτό που θέλετε.

Εάν θέλετε να επαναλάβετε τη σάρωση, πατήστε το 
κουµ πί y Back (Πίσω).

6. Χρησιµ οποιήστε το κουµ πί l ή r για να επιλέξετε Print 
Crop (Εκτύπωση φωτογραφιών µ ε περικοπή) και 
πατήστε OK.

7. Χρησιµ οποιήστε το κουµ πί l ή r για να επιλέξετε τη 
φωτογραφία που θέλετε να περικόψετε και στη συνέχεια 
πατήστε το OK.

8. Προσαρµ όστε την περιοχή της περικοπής και ξεκινήστε 
την εκτύπωση, όπως περιγράφεται στη σελίδα 
σελίδα 11. 
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Μπορείτε να χρησιµ οποιήσετε τον EPSON STYLUS PHOTO RX 
για να αποθηκεύσετε τα αποτελέσµ ατα σάρωσης φωτογραφιών, 
φιλµ  και διαφανειών στην κάρτα µ νήµ ης σας. Μπορείτε επίσης να 
τα αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας, αντί της κάρτας µ νήµ ης 
(δείτε τις οδηγίες που παρέχονται στον ηλεκτρονικό Οδηγό χρήστη).

Σάρωση φωτογραφίας
Αφού εισαγάγετε µ ια κάρτα µ νήµ ης (& σελίδα 16), ακολουθήστε 
τα παρακάτω βήµ ατα για τη σάρωση µ ιας φωτογραφίας στην 
κάρτα και την αποθήκευσή της σε µ ορφή JPEG. 

1. Ανοίξτε το κάλυµ µ α εγγράφων.

2. Τοποθετήστε τη φωτογραφία µ ε την όψη προς τα κάτω στη 
γυάλινη επιφάνεια εγγράφων, στην άνω αριστερή γωνία, όπως 
φαίνεται στην εικόνα. 

Σηµείωση:
Εάν τα άκρα του αντιγράφου σάρωσης δεν χωράνε, αποµακρύνετε ελαφρώς 
τη φωτογραφία από τη γωνία.

3. Κλείστε το κάλυµ µ α εγγράφων. 

4. Πατήστε το κουµ πί λειτουργίας Scan (Σάρωση).

5. Χρησιµ οποιήστε το κουµ πί l or r για να επιλέξετε Save to 
Memory Card (Αποθήκευση στην κάρτα µ νήµ ης) και στη 
συνέχεια πατήστε OK.

6. Χρησιµ οποιήστε τα κουµ πιά u, d, l και r για να επιλέξετε 
ένα από τα παρακάτω:

7. Πατήστε το κουµ πί x Start (Έναρξη). Ξεκινά η σάρωση της 
φωτογραφίας και το αποτέλεσµα αποθηκεύεται στο φάκελο 
EPSCAN της κάρτας µ νήµ ης. 

Όταν η σάρωση ολοκληρωθεί, θα εµ φανιστεί η οθόνη 
επιβεβαίωσης. Σηµ ειώστε το όνοµ α που δίνεται στην εικόνα 
της και τη θέση της στην κάρτα. 

c Προσοχή:
❏ Για να αποφύγετε την πρόκληση ζηµιάς στον EPSON STYLUS PHOTO RX, ποτέ 

µην ανοίγετε τη µονάδα σάρωσης στη διάρκεια σάρωσης.

❏ Μην αφαιρείτε την κάρτα και µην θέτετε τον EPSON STYLUS PHOTO RX εκτός 
λειτουργίας, εάν η ενδεικτική λυχνία της κάρτας µνήµης αναβοσβήνει, διότι 
υπάρχει κίνδυνος απώλειας των δεδοµένων σας.

Σάρωση διαφανειών ή φιλµ 
Αφού εισαγάγετε µ ια κάρτα µ νήµ ης (& σελίδα 16), µ πορείτε να 
αποθηκεύσετε τα αρχεία σάρωσης των διαφανειών ή φιλµ  στην 
κάρτα, αποθηκεύοντας τις φωτογραφίες σε µ ορφή JPEG. 

1. Τοποθετήστε το φιλµ  ή τις διαφάνειες στη γυάλινη επιφάνεια 
εγγράφων, όπως περιγράφεται στη σελίδα 32 ή 33.

2. Κλείστε το κάλυµ µ α εγγράφων.

Ρύθµιση Περιγραφή

Scan Area 
(Επιφάνεια σάρωσης)

Εάν οι άκρες της φωτογραφίες εµφανίζονται 
ανοικτόχρωµες, επιλέξτε Max Area (Μέγιστη 
επιφάνεια). ∆ιαφορετικά, επιλέξτε Auto 
Cropping  (Αυτόµατη περικοπή).

Document Type 
(Τύπος εγγράφου)

Επιλέξτε Photograph (Φωτογραφία).

Scan Quality 
(Ποιότητα σάρωσης)

Επιλέξτε Photo (Φωτογραφία).
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3. Πατήστε το κουµ πί λειτουργίας Slide/Negative 
(∆ιαφάνειες/αρνητικά). 

4. Επιλέξτε τον τύπο φιλµ .

Για τη σάρωση διαφανειών, επιλέξτε Color Positive(slide) 
(Έγχρωµ ο θετικό (διαφάνεια)). Για τη σάρωση λωρίδας φιλµ , 
επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

■ Color Negative (Έγχρωµ ο αρνητικό) (χρησιµ οποιείται 
στις περισσότερες περιπτώσεις)

■ BW Negative (Ασπρόµ αυρο αρνητικό)

■ Color Positive(strip) (Έγχρωµ ο θετικό (λωρίδα))

Πατήστε OK αφού κάνετε την επιλογή σας. 

5. Εάν χρειάζεται, προσαρµ όστε κατάλληλα τις ρυθµ ίσεις Color 
Restoration (Αποκατάσταση χρωµάτων) και Auto Exp. 
Level (Επίπεδο αυτόµ ατης έκθεσης).

6. Πατήστε OK. Ο EPSON STYLUS PHOTO RX ξεκινά την 
προεπισκόπηση των διαφανειών.

7. Πατήστε OK εάν το αποτέλεσµ α της προεπισκόπησης είναι 
αυτό που θέλετε.

Εάν θέλετε να επαναλάβετε τη σάρωση, πατήστε το κουµ πί 
y Back (Πίσω).

8. Χρησιµ οποιήστε το κουµ πί l ή r για να επιλέξετε Save to 
Memory Card (Αποθήκευση στην κάρτα µ νήµ ης) και στη 
συνέχεια πατήστε OK.

Ο EPSON STYLUS PHOTO RX εµ φανίζει την πρώτη 
φωτογραφία στην οθόνη.

9. Χρησιµ οποιήστε το κουµ πί l ή r για την προεπισκόπηση των 
φωτογραφιών σας. 

10. Ενώ εµ φανίζεται µ ια φωτογραφία, µ πορείτε να την 
επιλέξετε, προσθέτοντας ένα σηµ άδι επιλογής στο πλαίσιο 
που βρίσκεται στην άνω δεξιά γωνία, χρησιµ οποιώντας το 
κουµ πί u ή d. 

11. Όταν ολοκληρώσετε την επιλογή φωτογραφιών, πατήστε το 
κουµ πί x Print Settings (Ρυθµ ίσεις εκτύπωσης) και στη 
συνέχεια πατήστε το κουµ πί r. Στη συνέχεια, 
χρησιµ οποιήστε το κουµ πί u ή d για να επιλέξετε Photo 
(Φωτογραφία) για καλή ποιότητα ή Best Photo (Άριστη 
φωτογραφία) για άριστη ποιότητα, στην επιλογή Quality 
(Ποιότητα) και έπειτα πατήστε OK.

12. Πατήστε OK ξανά για να εφαρµ οστεί η νέα ρύθµ ιση.

13. Πατήστε το κουµ πί x Start (Έναρξη). Ξεκινά η σάρωση της 
φωτογραφίας και το αποτέλεσµ α αποθηκεύεται στο φάκελο 
EPSCAN της κάρτας µ νήµ ης. 

Όταν η σάρωση ολοκληρωθεί, θα εµ φανιστεί η οθόνη 
επιβεβαίωσης. Σηµ ειώστε το όνοµ α που δίνεται στην εικόνα 
της και τη θέση της στην κάρτα.

c Προσοχή:
Μην αφαιρείτε την κάρτα και µην θέτετε τον EPSON STYLUS PHOTO RX εκτός 
λειτουργίας, εάν η ενδεικτική λυχνία της κάρτας µνήµης αναβοσβήνει, διότι υπάρχει 
κίνδυνος απώλειας των δεδοµένων σας.
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Εάν το κινητό σας τηλέφωνο διαθέτει θύρα υπερύθρων, 
µ πορείτε να στείλετε δεδοµ ένα φωτογραφίας JPEG από το 
τηλέφωνό σας στον EPSON STYLUS PHOTO RX και να 
εκτυπώσετε.

Εκτύπωση φωτογραφικών 
στιγµιότυπων
Βεβαιωθείτε ότι το κινητό σας τηλέφωνο επιτρέπει την 
αποστολή δεδοµ ένων φωτογραφίας µ έσω υπερύθρων.

1. Τοποθετήστε τον τύπο χαρτιού που θέλετε να 
χρησιµ οποιήσετε (& σελίδα 4).

2. Πατήστε το κουµ πί q Setup (Ρύθµ ιση).

3. Χρησιµ οποιήστε το κουµ πί u ή d για να επιλέξετε 
PictBridge Setup (Ρύθµ ιση PictBridge) και στη 
συνέχεια πατήστε το κουµ πί r.

4. Χρησιµ οποιήστε την οθόνη LCD για να επιλέξετε τις 
ρυθµ ίσεις εκτύπωσης (& σελίδα 18).

Βεβαιωθείτε ότι στη ρύθµ ιση Small Image (Μικρές 
εικόνες) έχετε επιλέξει On, όπως φαίνεται στην εικόνα.

5. Όταν ολοκληρώσετε την επιλογή των ρυθµ ίσεων 
εκτύπωσης, πατήστε OK.

6. Στρέψτε τη θύρα υπερύθρων του τηλεφώνου σας 
προς τον EPSON STYLUS PHOTO RX και 
πραγµ ατοποιήστε αποστολή των δεδοµ ένων. 
Για λεπτοµ έρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του κινητού 
τηλεφώνου.

Ο EPSON STYLUS PHOTO RX ξεκινά την εκτύπωση 
αφού λάβει σωστά τα δεδοµ ένα.

Σηµείωση: 
❏ Η θύρα υπερύθρων έχει τη δυνατότητα λήψης δεδοµένων από 

απόσταση έως και 20 cm.

❏ Μπορείτε να στείλετε έως και 10 αρχεία δεδοµένων εικόνας (το µέγιστο 
συνολικό µέγεθος εικόνων είναι 3 M), συµπεριλαµβανοµένων 
εγγράφων που εκτυπώνονται.

❏ Εάν κάποια από τις θύρες υπερύθρων είναι εκτεθειµένη στο φως του 
ήλιου ή στο φως λαµπτήρα φθορισµού, ενδέχεται να µην είναι δυνατή 
η µετάδοση των δεδοµένων.

Προδιαγραφή θύρας 
υπερύθρων

Έκδοση Συµβατότητα µε τις προδιαγραφές του 
προτύπου IrDA®. (Έκδ.1.3 Χαµηλής 
ισχύος)

Μέγιστος ρυθµός 
µεταφοράς 
δεδοµένων

Έως 4 M bit/s

Ανώτερο όριο 
ελάχιστης απόστασης 
σύνδεσης

0,2 µέτρα

απόσταση 20 cm
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Συντήρηση και µεταφορά
Αντικατάσταση δοχείων µελανιού
Εάν εκτυπώνετε ενώ η στάθµ η µ ελανιού είναι χαµ ηλή ή τα 
δοχεία είναι κενά, θα εµ φανιστεί ένα µ ήνυµ α στην οθόνη LCD. 
Ελέγξτε το εικονίδιο που εµ φανίζεται στην κάτω δεξιά γωνία της 
οθόνης, για να δείτε ποιο δοχείο είναι κενό ή σε ποιο δοχείο η 
στάθµ η του µ ελανιού είναι χαµ ηλή.

Όταν ένα δοχείο µ ελανιού είναι πάνω από έξι µ ηνών, η ποιότητα 
της εκτύπωσης µ πορεί να είναι υποβαθµ ισµ ένη. Εάν χρειαστεί, 
δοκιµ άστε να καθαρίσετε την κεφαλή της εκτύπωσης, όπως 
περιγράφεται στη σελίδα σελίδα 41. Εάν και σε αυτή την 
περίπτωση οι εκτυπώσεις δεν είναι άριστης ποιότητας, ενδέχεται 
να χρειάζεται να αντικαταστήσετε το δοχείο µ ελανιού.

Έλεγχος της παροχής µελανιού
Για να ελέγξετε την παροχή µ ελανιού, κάντε τα ακόλουθα: 

1. Πατήστε το κουµ πί q Setup (Ρύθµ ιση).

2. Χρησιµ οποιήστε το κουµ πί u ή d για να επιλέξετε Ink 
Levels (Στάθµ η µ ελανιών) και πατήστε το κουµ πί r.

Εµ φανίζεται ένα γραφικό που δείχνει την ποσότητα 
µ ελανιού που είναι διαθέσιµ η σε κάθε δοχείο: 

Y (Κίτρινο), B (Μαύρο), LC (Ανοιχτό κυανό), LM (Ανοιχτό 
Ματζέντα), M (Ματζέντα) και C (Κυανό).

3. Όταν τελειώσετε µ ε τον έλεγχο της στάθµ ης των µ ελανιών, 
πατήστε το κουµ πί OK.

Όταν η στάθµ η του µ ελανιού αρχίζει να είναι χαµ ηλή, 
βεβαιωθείτε ότι έχετε διαθέσιµ α δοχεία για αντικατάσταση. 
∆εν µ πορείτε να εκτυπώσετε εάν ένα δοχείο µ ελανιού είναι κενό.

Αγορά δοχείων µελανιού

Χρησιµ οποιήστε αυτά τα δοχεία µ ελανιού Epson µ έσα σε 
διάστηµ α έξι µ ηνών από την τοποθέτησή τους και πριν από 
την ηµ εροµ ηνία λήξης. 

c Προσοχή:
Για καλύτερα αποτελέσµατα, χρησιµοποιείτε γνήσια δοχεία µελανιού της Epson 
και µην τα ξαναγεµίζετε. Άλλα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Epson 
µπορεί να προκαλέσουν ζηµιά η οποία δεν καλύπτεται από τις εγγυήσεις της 
Epson. Επίσης, υπό ορισµένες συνθήκες, µπορεί να προκαλέσουν εσφαλµένη 
λειτουργία του EPSON STYLUS PHOTO RX.

Προφυλάξεις σχετικά µε το δοχείο µελανιού

w Προειδοποίηση:
Αν πέσει µελάνι στα χέρια σας, ξεπλύνετέ τα προσεκτικά µε σαπούνι και νερό. 
Αν µπει µελάνι στα µάτια σας, ξεπλύνετέ τα αµέσως µε νερό. Εάν συνεχίζετε να 
µην αισθάνεστε καλά ή έχετε προβλήµατα όρασης, επισκεφθείτε αµέσως ιατρό.

c Προσοχή:
❏ Για να αποφύγετε την πρόκληση ζηµιάς στον EPSON STYLUS PHOTO RX, ποτέ 

µην µετακινείτε την κεφαλή εκτύπωσης µε το χέρι.

❏ Όταν ένα δοχείο µελανιού αδειάσει, δεν µπορείτε να συνεχίσετε την 
αντιγραφή ή την εκτύπωση ακόµη και εάν τα άλλα δοχεία είναι γεµάτα. 

❏ Αφήστε το κενό δοχείο µελανιού τοποθετηµένο στον EPSON STYLUS PHOTO 
RX έως ότου αγοράσετε ένα άλλο για να το αντικαταστήσετε. ∆ιαφορετικά το 
µελάνι που αποµένει στα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης µπορεί να 
στεγνώσει.

❏ Ένα chip IC σε κάθε δοχείο µελανιού παρακολουθεί µε ακρίβεια την ποσότητα 
µελανιού που χρησιµοποιείται από το δοχείο. Ακόµα και αν αφαιρέσετε ένα 
δοχείο µελανιού και το εισαγάγετε ξανά, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε όλο 
το µελάνι που περιέχει. Ωστόσο, κάθε φορά που τοποθετείτε το δοχείο, 
καταναλώνεται κάποια ποσότητα µελανιού καθώς ο EPSON STYLUS PHOTO 
RX ελέγχει αυτόµατα την αξιοπιστία του δοχείου.

Αφαίρεση και τοποθέτηση δοχείων 
µελανιού
Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε ένα καινούριο δοχείο µ ελανιού πριν 
ξεκινήσετε. Από τη στιγµ ή που θα ξεκινήσετε την αντικατάσταση 
του δοχείου µ ελανιού, πρέπει να εκτελέσετε όλα τα απαιτούµ ενα 
βήµ ατα.

1. Κάντε ένα από τα ακόλουθα:

■ Εάν ένα δοχείο µ ελανιού είναι κενό:
∆είτε το µ ήνυµ α στην οθόνη LCD για να βρείτε ποιο 
δοχείο µ ελανιού είναι κενό και στη συνέχεια πατήστε 
το κουµ πί OK.

■ Εάν η στάθµ η ενός δοχείου µ ελανιού είναι χαµ ηλή:
Κοιτάξτε το εικονίδιο που εµ φανίζεται στην κάτω 
δεξιά γωνία της οθόνης LCD, για να δείτε ποιο δοχείο 
είναι κενό ή σε ποιο δοχείο η στάθµ η του µ ελανιού 
είναι χαµ ηλή, όπως περιγράφεται στη σελίδα 
σελίδα 40. Στη συνέχεια πατήστε το κουµ πί q Setup 
(Ρύθµ ιση). Χρησιµ οποιήστε το κουµ πί u ή d για να 
επιλέξετε Change Ink Cartridge  (Αλλαγή δοχείου 
µ ελανιού) και πατήστε το κουµ πί r. Στην οθόνη 
επιβεβαίωσης, πατήστε πάλι το κουµ πί x Start 
(Έναρξη).

Χρώµα Αριθµός ανταλλακτικού

Μαύρο T0481

Κυανό T0482

Ματζέντα T0483

Στάθµη µελανιών

Κίτρινο T0484

Ανοιχτό κυανό T0485

Ανοιχτό Ματζέντα T0486

Χρώµα Αριθµός ανταλλακτικού
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2. Ανασηκώστε τη µ ονάδα σάρωσης για να αποκτήσετε 
πρόσβαση στην περιοχή του εκτυπωτή.

3. Ανοίξτε το κάλυµ µ α του δοχείου.

c Προσοχή:
Ποτέ µην επιχειρήσετε να ανοίξετε το κάλυµµα του δοχείου µελανιού όταν 
η κεφαλή εκτύπωσης κινείται. Περιµένετε έως ότου τα δοχεία µελανιού 
µετακινηθούν στη θέση αντικατάστασης.

4. Αφαιρέστε το δοχείο µ ελανιού που θέλετε να 
αντικαταστήσετε. Τραβήξτε την καρτέλα στο πίσω 
µ έρος του δοχείου και σηκώστε το ίσια προς τα έξω. 
Απορρίψτε το µ ε προσοχή. Μην αποσυναρµ ολογείτε 
το χρησιµ οποιηµ ένο δοχείο και µ ην επιχειρείτε να το 
ξαναγεµ ίσετε.

5. Αφαιρέστε τη συσκευασία του νέου δοχείου µ ελανιού.

6. Τοποθετήστε το καινούριο δοχείο µ ελανιού στην υποδοχή 
και πιέστε το προς τα κάτω µ έχρι να ασφαλίσει στη 
θέση του.

Εάν θέλετε να αντικαταστήσετε άλλα δοχεία µ ελανιού, 
επαναλάβετε τα βήµ ατα 4 έως 6 πριν συνεχίσετε µ ε το 
επόµ ενο βήµ α.

7. Κλείστε το κάλυµ µ α του δοχείου µ ελανιού και πιέστε το 
µ έχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

c Προσοχή:
Εάν δυσκολεύεστε να κλείσετε το κάλυµµα, βεβαιωθείτε ότι όλα τα δοχεία 
µελανιού είναι καλά τοποθετηµένα στη θέση τους. Πιέστε προς τα κάτω 
κάθε δοχείο µελανιού έως ότου το ακούσετε να ασφαλίζει στη θέση του. 
Μην επιχειρήσετε να ασκήσετε πίεση στο κάλυµµα για να το κλείσετε.

8. Κλείστε τη µ ονάδα σάρωσης.

9. Πατήστε OK .

Ο EPSON STYLUS PHOTO RX αρχίζει να γεµ ίζει µ ελάνι 
και στην οθόνη LCD εµ φανίζεται το µ ήνυµ α Charging 
ink. Please wait.  (Πλήρωση µ ελανιού. Περιµ ένετε).

Περιµ ένετε µ έχρι να εµ φανιστεί το µ ήνυµ α Ink cartridge 
replacement is complete. (Η αντικατάσταση του δοχείου 
µ ελανιού ολοκληρώθηκε.) στην οθόνη LCD πριν 
συνεχίσετε την εκτύπωση. 

c Προσοχή:
Πότε µην θέτετε τον EPSON STYLUS PHOTO RX εκτός λειτουργίας κατά τη 
διαδικασία γεµίσµατος µελανιού, διότι έτσι καταναλώνετε άσκοπα µελάνι.

Έλεγχος και καθαρισµός της 
κεφαλής εκτύπωσης
Εάν οι εκτυπώσεις είναι υπερβολικά φωτεινές ή ξεθωριασµ ένες 
ή εάν παρατηρήσετε φωτεινές ή σκοτεινές γραµ µ ές σε αυτές, 
µ πορεί να πρέπει να καθαρίσετε την κεφαλή εκτύπωσης. Με τον 
τρόπο αυτό καθαρίζονται τα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης, 
τα οποία ενδέχεται να φράξουν εάν δεν χρησιµ οποιείτε τον 
EPSON STYLUS PHOTO RX για µ εγάλο χρονικό διάστηµ α. 

Σηµείωση:
Βεβαιωθείτε ότι το µπροστινό συρτάρι βρίσκεται στην κατάλληλη θέση για χαρτί 
(χαµηλότερη θέση) και ότι το συρτάρι CD/DVD δεν έχει τοποθετηθεί στον EPSON 
STYLUS PHOTO RX. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα 
«Τοποθέτηση χαρτιού» στη σελίδα 4.
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Συµβουλή:
Συνιστάται να θέτετε σε λειτουργία τον EPSON STYLUS PHOTO RX τουλάχιστον 
µία φορά το µήνα για να διατηρήσετε την καλή ποιότητα της εκτύπωσης.

Έλεγχος της κεφαλής εκτύπωσης
Μπορείτε να εκτυπώσετε ένα µ οτίβο ελέγχου ακροφυσίων, για 
να διαπιστώσετε εάν υπάρχουν φραγµ ένα ακροφύσια της 
κεφαλής εκτύπωσης ή να ελέγξετε τα αποτελέσµ ατα µ ετά τον 
καθαρισµ ό της κεφαλής εκτύπωσης.

1. Πατήστε το κουµ πί q Setup (Ρύθµ ιση). (Εάν µ όλις 
ολοκληρώσατε τον καθαρισµ ό της κεφαλής εκτύπωσης, 
µ πορείτε να ξεκινήσετε τον έλεγχο των ακροφυσίων, 
πατώντας το κουµ πί x Start (Έναρξη).)

2. Χρησιµ οποιήστε το κουµ πί u ή d για να επιλέξετε Nozzle 
Check (Έλεγχος ακροφυσίων) και στη συνέχεια πατήστε 
το κουµ πί r. 

3. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισαγάγει απλό χαρτί και πατήστε 
το κουµ πί x Start (Έναρξη) για να εκτυπώσετε το µ οτίβο 
ελέγχου ακροφυσίων.

4. Εξετάστε το µ οτίβο ελέγχου ακροφυσίων που 
εκτυπώσατε. Κάθε γραµ µ ή πρέπει να είναι συµ παγής, 
χωρίς κενά, όπως φαίνεται στην εικόνα. 

■ Αν η εκτύπωση δεν φαίνεται να παρουσιάζει κάποιο 
πρόβληµ α, πατήστε το κουµ πί y Back (Πίσω) για να 
επιστρέψετε στο προηγούµ ενο µ ενού.

■ Εάν δείτε να υπάρχουν κενά, όπως φαίνεται 
παρακάτω, πατήστε το κουµ πί x Start (Έναρξη) 
για να καθαρίσετε την κεφαλή εκτύπωσης όπως 
περιγράφεται στην επόµ ενη ενότητα.

Καθαρισµός της κεφαλής εκτύπωσης 
Ακολουθήστε τα βήµ ατα αυτά για να καθαρίσετε την κεφαλή 
εκτύπωσης έτσι ώστε να µ εταφέρει το µ ελάνι χωρίς πρόβληµ α. 
Η διαδικασία καθαρισµ ού της κεφαλής εκτύπωσης 
καταναλώνει µ ελάνι, γι’ αυτό θα πρέπει να την εκτελείτε µ όνο 
όταν η ποιότητα της εκτύπωσης δεν είναι ικανοποιητική. 

Σηµείωση:
Εάν εµφανιστεί ένα µήνυµα στην οθόνη LCD το οποίο σας ενηµερώνει ότι ένα 
δοχείο µελανιού είναι κενό ή η στάθµη µελανιού είναι χαµηλή, δεν µπορείτε 
να καθαρίσετε την κεφαλή εκτύπωσης. Πρέπει πρώτα να αντικαταστήσετε το 
συγκεκριµένο δοχείο µελανιού.

1. Βεβαιωθείτε ότι ο EPSON STYLUS PHOTO RX έχει τεθεί 
σε λειτουργία αλλά δεν εκτυπώνει. 

2. Πατήστε το κουµ πί Setup (Ρύθµ ιση).

3. Χρησιµ οποιήστε το κουµ πί u or d για να επιλέξετε Head 
Cleaning (Καθαρισµ ός κεφαλής) και πατήστε το 
κουµ πί r.

4. Πατήστε το κουµ πί x Start (Έναρξη) για να ξεκινήσετε 
τον καθαρισµ ό της κεφαλής εκτύπωσης.

Ο καθαρισµ ός διαρκεί περίπου 60 δευτερόλεπτα, κατά τη 
διάρκεια των οποίων εµ φανίζεται το µ ήνυµ α Print head 
cleaning in progress. Please wait. (Εκτελείται 
διαδικασία καθαρισµ ού της κεφαλής εκτύπωσης. 
Περιµ ένετε.) στην οθόνη LCD.

c Προσοχή:
Για να αποφύγετε την πρόκληση ζηµιάς στον EPSON STYLUS PHOTO RX, 
ποτέ µην τον θέτετε εκτός λειτουργίας ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η 
διαδικασία καθαρισµού κεφαλής. 

5. Όταν ο καθαρισµ ός ολοκληρωθεί, πατήστε το κουµ πί 
x Start (Έναρξη) για να εκτυπώσετε ένα µ οτίβο ελέγχου 
ακροφυσίων και ελέγξτε το αποτέλεσµ α.

Εάν δεν δείτε κάποια βελτίωση αφού κάνετε καθαρισµ ό τρεις 
ή τέσσερις φορές, ελέγξτε τις λύσεις που προτείνονται από 
τη σελίδα σελίδα 44 και µ ετά. Μπορείτε επίσης να 
απενεργοποιήσετε τον EPSON STYLUS PHOTO RX και να 
περιµ ένετε µ έχρι την επόµ ενη µ έρα ώστε να µ αλακώσει το 
µ ελάνι που ενδεχοµ ένως έχει στεγνώσει. Κατόπιν, 
προσπαθήστε να καθαρίσετε ξανά την κεφαλή εκτύπωσης.

Ευθυγράµµιση της κεφαλής 
εκτύπωσης 
Εάν στις εκτυπώσεις σας παρατηρήσετε λεπτές κουκίδες ή 
εάν οι κατακόρυφες γραµ µ ές εµ φανίζονται µ ε προεξοχές, 
ενδέχεται να χρειάζεται να ευθυγραµ µ ίσετε την κεφαλή 
εκτύπωσης. 

Σηµείωση:
Βεβαιωθείτε ότι το µπροστινό συρτάρι βρίσκεται στην κατάλληλη θέση για χαρτί 
(χαµηλότερη θέση) και ότι το συρτάρι CD/DVD δεν έχει τοποθετηθεί στον 
EPSON STYLUS PHOTO RX. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην 
ενότητα «Τοποθέτηση χαρτιού» στη σελίδα 4.

1. Βεβαιωθείτε ότι ο EPSON STYLUS PHOTO RX έχει τεθεί 
σε λειτουργία και δεν εκτυπώνει.

2. Τοποθετήστε αρκετά φύλλα απλού χαρτιού.

3. Πατήστε το κουµ πί q Setup (Ρύθµ ιση).

4. Χρησιµ οποιήστε το κουµ πί u ή d για να επιλέξετε Head 
Alignment (Ευθυγράµ µ ιση κεφαλής) και πατήστε το 
κουµ πί r.

5. Πατήστε το κουµ πί x Start (Έναρξη) για να εκτυπώσετε 
το µ οτίβο ελέγχου ευθυγράµ µ ισης.

Εκτυπώνεται το ακόλουθο φύλλο ελέγχου ευθυγράµ µ ισης.

Σηµείωση:
Μην πατήσετε το κουµπί y Stop/Clear Settings (∆ιακοπή/∆ιαγραφή 
ρυθµίσεων) κατά την εκτύπωση ενός µοτίβου ελέγχου ευθυγράµµισης.
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6. Εξετάστε το µ οτίβο #1 και βρείτε το κοµ µ άτι που 
έχειεκτυπωθεί καλύτερα, χωρίς αισθητές ραβδώσεις 
ή γραµ µ ές.

7. Πατήστε το κουµ πί r και στη συνέχεια χρησιµ οποιήστε 
το κουµ πί u ή d για να επιλέξετε τον αριθµ ό που 
αντιστοιχεί στο συγκεκριµ ένο κοµ µ άτι.

8. Πατήστε OK και εισάγετε τους αριθµ ούς που αντιστοιχούν 
στα άλλα µ οτίβα, µ ε τον ίδιο τρόπο.

9. Όταν τελειώσετε, πατήστε OK, οπότε θα εµ φανιστεί 
το µ ήνυµ α Print head alignment is complete. 
(Η ευθυγράµ µ ιση της κεφαλής εκτύπωσης 
ολοκληρώθηκε). Πατήστε OK για να επιστρέψετε στη 
λειτουργία ρύθµ ισης. 

Μεταφορά του EPSON STYLUS 
PHOTO RX
Εάν πρέπει να µ εταφέρετε τον EPSON STYLUS PHOTO RX 
για κάποια απόσταση, τοποθετήστε τον προσεκτικά στην 
αρχική του συσκευασία (ή σε συσκευασία παρόµ οιου 
µ εγέθους).

c Προσοχή:
❏ Κατά τη φύλαξη ή τη µεταφορά του EPSON STYLUS PHOTO RX, φροντίστε 

να µην τον γέρνετε, να µην τον τοποθετείτε κατακόρυφα και να µην τον 
γυρίζετε ανάποδα. ∆ιαφορετικά υπάρχει πιθανότητα διαρροής µελανιού 
από τα δοχεία.

❏ Αφήστε τα δοχεία µελανιού τοποθετηµένα. Εάν τα αφαιρέσετε για τη 
µεταφορά, µπορεί να προκληθεί ζηµιά στον EPSON STYLUS PHOTO RX.

1. Αφαιρέστε το χαρτί από τον τροφοδότη φύλλων και 
βεβαιωθείτε ότι ο EPSON STYLUS PHOTO RX είναι 
εκτός λειτουργίας.

2. Ανοίξτε τη µ ονάδα σάρωσης και βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή 
εκτύπωσης βρίσκεται στην αρχική θέση στα δεξιά.

3. Κλείστε τη µ ονάδα σάρωσης.

4. Ανοίξτε το κάλυµ µ α εγγράφων και στρέψτε την ασφάλεια 
για τη µ εταφορά, για να ασφαλίσετε τη µ ονάδα σάρωσης, 
όπως φαίνεται στην εικόνα.

5. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα 
και στη συνέχεια αποσυνδέστε το καλώδιο USB από 
τον υπολογιστή σας. 

6. Κλείστε το στήριγµ α χαρτιού, το µ προστινό συρτάρι και 
το µ προστινό κάλυµ µ α.

7. Συσκευάστε ξανά τον EPSON STYLUS PHOTO RX 
χρησιµ οποιώντας τα προστατευτικά υλικά που 
παρέχονταν στην αρχική του συσκευασία.

Καθώς µ εταφέρετε τον EPSON STYLUS PHOTO RX, θα 
πρέπει να φροντίσετε να τον έχετε πάντα σε επίπεδη θέση. 
Αφού τον µ εταφέρετε, φροντίστε να απασφαλίσετε τη 
µ ονάδα σάρωσης. 

Αλλαγή της γλώσσας που 
εµφανίζεται στην οθόνη LCD
Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα που εµ φανίζεται στην 
οθόνη LCD.

1. Πατήστε το κουµ πί q Setup (Ρύθµ ιση).

2. Χρησιµ οποιήστε το κουµ πί u ή d για να επιλέξετε 
Language (Γλώσσα) και πατήστε το κουµ πί r.

3. Χρησιµ οποιήστε το κουµ πί u ή d για να επιλέξετε 
τη γλώσσα η οποία θέλετε να εµ φανίζεται.

4. Πατήστε OK.
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Επίλυση προβληµάτων
Εάν αντιµ ετωπίζετε κάποιο πρόβληµ α µ ε τον EPSON 
STYLUS PHOTO RX, ελέγξτε τα µ ηνύµ ατα που εµ φανίζονται 
στην οθόνη LCD, πραγµ ατοποιήστε έλεγχο ακροφυσίων 
(& σελίδα 42) ή ανατρέξτε στην ενότητα «Προβλήµ ατα και 
λύσεις» στη σελίδα 44. 

Μηνύµατα σφάλµατος
Μπορείτε να διαγνώσετε και να επιλύσετε τα περισσότερα 
προβλήµ ατα ελέγχοντας τα µ ηνύµ ατα σφάλµ ατος στην οθόνη 
LCD. Εάν δεν µ πορείτε να επιλύσετε τα προβλήµ ατα 
ελέγχοντας τα µ ηνύµ ατα, χρησιµ οποιήστε τον ακόλουθο 
πίνακα και δοκιµ άστε τη συνιστώµ ενη λύση.

Σηµείωση:
Οι λύσεις αφορούν προβλήµατα που εµφανίζονται όταν χρησιµοποιείτε τον 
EPSON STYLUS PHOTO RX ανεξάρτητα. Ανατρέξτε στην ηλεκτρονικό Οδηγό 
χρήστη για λεπτοµερείς λύσεις σχετικά µε προβλήµατα που αφορούν την 
εκτύπωση, τη σάρωση, την ποιότητα της εκτύπωσης ή τον ηλεκτρονικό 
υπολογιστή.

Προβλήµατα και λύσεις
Ελέγξτε τις παρακάτω λύσεις εάν αντιµ ετωπίζετε πρόβληµ α µ ε 
τον EPSON STYLUS PHOTO RX.

Προβλήµατα κατά τη ρύθµιση
Ο EPSON STYLUS PHOTO RX κάνει θόρυβο όταν τον θέτετε 
σε λειτουργία. 

■ Βεβαιωθείτε ότι η προστατευτική ταινία δεν παρεµ ποδίζει 
την κεφαλή εκτύπωσης.

■ Βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια της µ ονάδας σάρωσης 
βρίσκεται σε ανοικτή θέση, όπως φαίνεται στο φύλλο 
Ξεκινήστε από εδώ.

Μηνύµατα σφάλµατος Λύση

A printer error occurred. 
Please see your manual. 
(Προέκυψε σφάλµα στον 
εκτυπωτή. Ανατρέξτε στο 
εγχειρίδιο.)

Απενεργοποιήστε τον EPSON STYLUS 
PHOTO RX και µετά ενεργοποιήστε τον 
ξανά. Βεβαιωθείτε ότι οι 
προστατευτικές ταινίες ή τα χαρτιά 
έχουν αφαιρεθεί από τον εκτυπωτή. 
Εάν το µήνυµα σφάλµατος 
εξακολουθεί να εµφανίζεται, 
επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπο.

A scanner error has occurred. 
Please see your manual. 
(Προέκυψε σφάλµα στη 
µονάδα σάρωσης. Ανατρέξτε 
στο εγχειρίδιο).

Απενεργοποιήστε τον EPSON STYLUS 
PHOTO RX και µετά ενεργοποιήστε τον 
ξανά. Βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια για 
τη µεταφορά δεν είναι κλειστή. Εάν το 
µήνυµα σφάλµατος εξακολουθεί να 
εµφανίζεται, επικοινωνήστε µε τον 
αντιπρόσωπο.

Service required. Parts inside 
your printer are near the end 
of their service life. See your 
manual for details. (Απαιτείται 
συντήρηση. Μέρη του 
εκτυπωτή πλησιάζουν στο 
τέλος της διάρκειας ζωής τους. 
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο για 
περισσότερες λεπτοµέρειες.)

Το δοχείο απόρριψης µελανιού του 
εκτυπωτή έχει γεµίσει. Επικοινωνήστε 
µε τον αντιπρόσωπο για την 
αντικατάστασή του.

Service required. Parts inside 
your printer are near the end 
of their service life. See your 
manual for details. (Απαιτείται 
συντήρηση. Μέρη του 
εκτυπωτή έχουν φθάσει στο 
τέλος της διάρκειας ζωής τους. 
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο για 
περισσότερες λεπτοµέρειες.)

Cannot recognize the USB 
device. (∆εν είναι δυνατή 
η αναγνώριση της 
συσκευής USB.)

Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα µνήµης 
έχει τοποθετηθεί σωστά. Εάν έχετε 
συνδέσει συσκευή αποθήκευσης USB, 
βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος 
αποθήκευσης έχει τοποθετηθεί 
σωστά.

Cannot recognize the memory 
card or disk. (∆εν είναι δυνατή 
η αναγνώριση της κάρτας 
µνήµης ή του δίσκου.)

Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα µνήµης 
ή ο δίσκος αποθήκευσης έχει 
τοποθετηθεί σωστά. Εάν έχει 
τοποθετηθεί σωστά, ελέγξτε εάν 
υπάρχει πρόβληµα µε την κάρτα 
ή το δίσκο και δοκιµάστε ξανά.

A problem occurred while 
formatting. Formatting 
canceled. (Προέκυψε 
σφάλµα κατά τη διάρκεια της 
µορφοποίησης. 
Η µορφοποίηση ακυρώθηκε.)

∆οκιµάστε να επαναλάβετε τη 
διαδικασία. Εάν το σφάλµα εµφανιστεί 
ξανά, ενδέχεται να υπάρχει πρόβληµα 
µε την κάρτα µνήµης ή το δίσκο 
αποθήκευσης. Ελέγξτε την κάρτα ή το 
δίσκο και δοκιµάστε ξανά.

An error occurred while 
saving. Save canceled. 
(Προέκυψε σφάλµα κατά τη 
διάρκεια της αποθήκευσης. 
Η αποθήκευση ακυρώθηκε.)

An error occurred while 
clearing files. Operation 
canceled. (Προέκυψε 
σφάλµα κατά τη διάρκεια 
της διαγραφής αρχείων. 
Η διαδικασία ακυρώθηκε.)

Cannot create a folder on the 
memory card or disk. 
Operation canceled. (∆εν είναι 
δυνατή η δηµιουργία φακέλου 
στην κάρτα µνήµης ή στο 
δίσκο. Η διαδικασία 
ακυρώθηκε.) 

Εισαγάγετε µια νέα κάρτα µνήµης και 
δοκιµάστε ξανά.

Print head cleaning failed. 
(Η διαδικασία καθαρισµού της 
κεφαλής εκτύπωσης απέτυχε.)

∆οκιµάστε να επαναλάβετε τη 
διαδικασία. Εάν το µήνυµα 
σφάλµατος εξακολουθεί να 
εµφανίζεται, επικοινωνήστε µε 
τον αντιπρόσωπο.

Cannot perform print head 
cleaning due to low ink level. 
(∆εν είναι δυνατή η εκτέλεση 
του καθαρισµού της κεφαλής 
λόγω χαµηλής στάθµης 
µελανιού.)

Ελέγξτε τη στάθµη των µελανιών και 
αντικαταστήστε τα δοχεία µελανιών, 
όπως περιγράφεται στη σελίδα 
σελίδα 40. Έπειτα δοκιµάστε ξανά. 

Μηνύµατα σφάλµατος Λύση
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Αφού ανοίξετε την ασφάλεια της κεφαλής εκτύπωσης ή της 
µ ονάδας σάρωσης, θέστε το µ ηχάνηµ α εκτός λειτουργίας, 
περιµ ένετε ένα λεπτό και ενεργοποιήστε το ξανά.

Ο EPSON STYLUS PHOTO RXκάνει θόρυβο µ ετά την τοποθέτηση 
δοχείων µ ελανιού.

■ Όταν τοποθετείτε δοχεία µ ελανιού, ο EPSON STYLUS 
PHOTO RX πρέπει να πραγµ ατοποιήσει την πλήρωση του 
συστήµ ατος µ εταφοράς µ ελανιού. Περιµ ένετε µ έχρι να 
ολοκληρωθεί (το µ ήνυµ α πλήρωσης εξαφανίζεται από την 
οθόνη LCD) και έπειτα απενεργοποιήστε τον. Εάν τον 
απενεργοποιήσετε νωρίτερα, την επόµ ενη φορά που θα τον 
θέσετε σε λειτουργία θα καταναλωθεί επιπλέον ποσότητα 
µ ελανιού.

■ Βεβαιωθείτε ότι τα δοχεία µ ελανιού έχουν τοποθετηθεί 
σωστά και δεν έχει παραµ είνει υλικό συσκευασίας µ έσα στον 
EPSON STYLUS PHOTO RX. Ανοίξτε το κάλυµ µ α του 
δοχείου και πιέστε το δοχείο προς τα κάτω µ έχρι να ασφαλίσει 
στη θέση του. Απενεργοποιήστε, περιµ ένετε για λίγο και 
ενεργοποιήστε ξανά.

Οι όροι που εµ φανίζονται στην οθόνη LCD δεν είναι στη δική σας 
γλώσσα.

Εάν η γλώσσα που εµ φανίζεται στην οθόνη LCD δεν είναι αυτή 
που θέλετε, επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε από το µ ενού ρύθµ ισης. 
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Αλλαγή 
της γλώσσας που εµ φανίζεται στην οθόνη LCD» στη σελίδα 43.

Προβλήµατα κατά την εκτύπωση και τη 
δηµιουργία αντιγράφων
Ο EPSON STYLUS PHOTO RX είναι ενεργοποιηµ ένος, αλλά δεν 
εκτυπώνει. 

■ Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB είναι καλά συνδεδεµ ένο στα 
δύο άκρα.

■ Πραγµ ατοποιήστε έναν έλεγχο ακροφυσίων, όπως 
περιγράφεται στη σελίδα σελίδα 42. Εάν δεν εκτυπώνεται 
τίποτα, µ πορεί να χρειάζεται να καθαρίσετε την κεφαλή 
εκτύπωσης. 

Από τον EPSON STYLUS PHOTO RX ακούγεται ο ήχος της 
εκτύπωσης, αλλά δεν πραγµ ατοποιείται εκτύπωση.

■ Ενδέχεται να χρειάζεται καθαρισµ ός των ακροφυσίων της 
κεφαλής εκτύπωσης, & σελίδα 42.

■ Βεβαιωθείτε ότι ο EPSON STYLUS PHOTO RX βρίσκεται σε 
οριζόντια και σταθερή επιφάνεια.

Τα περιθώρια δεν είναι σωστά. 

■ Φροντίστε ώστε οι ρυθµ ίσεις του µ εγέθους χαρτιού να 
αντιστοιχούν στον τύπο χαρτιού που έχετε τοποθετήσει.

■ Επιλέξτε τα σωστά περιθώρια για το µ έγεθος του χαρτιού.

■ Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί έχει τοποθετηθεί µ ε τη στενή πλευρά 
πρώτα στη δεξιά πλευρά του τροφοδότη, µ ε τον οδηγό 
αριστερού άκρου να ακουµ πά στο χαρτί. 

■ Μην τοποθετείτε πολλά φύλλα κάθε φορά (να µ ην ξεπερνάτε 
την ένδειξη βέλους c στον οδηγό αριστερού άκρου), 
& σελίδα 4.

■ Επιλέξτε Actual (Πραγµ ατική), αντί της Auto Fit Page 
(Αυτόµ ατη προσαρµ ογή στη σελίδα) ή προσαρµ όστε τις 
ρυθµ ίσεις του ζουµ .

Ο EPSON STYLUS PHOTO RX εκτυπώνει λευκές σελίδες. 

■ Φροντίστε ώστε οι ρυθµ ίσεις του µ εγέθους χαρτιού να 
αντιστοιχούν στον τύπο χαρτιού που έχετε τοποθετήσει, 
& σελίδα 4.

■ Ενδέχεται να χρειάζεται καθαρισµ ός των ακροφυσίων της 
κεφαλής εκτύπωσης, & σελίδα 42. 

Η εκτυπωµ ένη εικόνα είναι 
πολύ σκοτεινή. 

Κατά τη δηµ ιουργία 
αντιγράφων, πατήστε το 
κουµ πί x Print Settings 
(Ρυθµ ίσεις εκτύπωσης) και 
προσαρµ όστε τη ρύθµ ιση 
Copy Density (Πυκνότητα 
αντιγράφων).

Προβλήµατα κατά τη σάρωση
Το παράθυρο της µ ονάδας διαφανειών δεν είναι ενεργό.

■ Η λυχνία σβήνει αυτόµ ατα για λόγους εξοικονόµ ησης 
ενέργειας (κατάσταση αναστολής). Όταν ξεκινήσετε τη 
σάρωση, ανάβει.

■ Βεβαιωθείτε ότι ο EPSON STYLUS PHOTO RX είναι 
συνδεδεµ ένος σε πρίζα που λειτουργεί. 

Ο EPSON STYLUS PHOTO RX δεν πραγµ ατοποιεί σάρωση.

■ Περιµ ένετε µ έχρι το παράθυρο της µ ονάδας διαφάνειας να 
µ ένει ενεργό (έτοιµ ο για σάρωση). Ενδέχεται να χρειάζεται 
η προεπισκόπηση της σάρωσης, ώστε να ανάψει η λυχνία. 

■ Για τη σάρωση διαφανειών, αρνητικών ή φιλµ , βεβαιωθείτε ότι 
έχετε αφαιρέσει το λευκό σταθεροποιητή εγγράφων και ότι 
έχετε τοποθετήσει σωστά την υποδοχή φιλµ .

Προβλήµατα κατά την τροφοδοσία χαρτιού
Η τροφοδοσία του χαρτιού δεν γίνεται σωστά ή παρουσιάζεται 
εµ πλοκή του χαρτιού.

■ Εάν δεν πραγµ ατοποιείται τροφοδοσία χαρτιού, αφαιρέστε 
το χαρτί από τον τροφοδότη. Ξεφυλλίστε τη στοίβα του 
χαρτιού, τοποθετήστε ξανά το χαρτί στο δεξί άκρο και 
σπρώξτε τον οδηγό αριστερού άκρου προς το χαρτί (όχι όµ ως 
πολύ σφιχτά). Μην τοποθετείτε πολλά φύλλα κάθε φορά (να 
µ ην ξεπερνάτε την ένδειξη βέλους c στον οδηγό αριστερού 
άκρου), & σελίδα 4.

■ Εάν παρουσιαστεί εµ πλοκή του χαρτιού, πατήστε το κουµ πί 
x Start (Έναρξη) για να αποµ ακρύνετε το χαρτί που έχει 
εµ πλακεί µ έσα στη συσκευή. Εάν δεν µ πορείτε να 
αποµ ακρύνετε το χαρτί, θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας, 
ανασηκώστε τη µ ονάδα σάρωσης και αποµ ακρύνετε το χαρτί 
από το εσωτερικό, καθώς και τυχόν κοµ µ άτια χαρτιού που 
έχουν κοπεί. Τοποθετήστε ξανά το χαρτί προσεκτικά, θέστε 
τη συσκευή σε λειτουργία και πατήστε το κουµ πί x Start 
(Έναρξη).
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■ Αν παρουσιάζονται συχνά εµ πλοκές χαρτιού, βεβαιωθείτε ότι 
ο οδηγός αριστερού άκρου δεν είναι πολύ σφιχτός πάνω στο 
χαρτί. ∆οκιµ άστε να τοποθετήσετε λιγότερα φύλλα χαρτιού. 
Μην τοποθετείτε πολλά φύλλα κάθε φορά (να µ ην ξεπερνάτε 
την ένδειξη βέλους c στον οδηγό αριστερού άκρου), 
& σελίδα 4.

Προβλήµατα ποιότητας εκτύπωσης
Εµ φανίζονται λωρίδες (φωτεινές γραµ µ ές) στις εκτυπώσεις ή στα 
αντίγραφα.

■ Καθαρίστε την κεφαλή εκτύπωσης, & σελίδα 41.

■ Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το σωστό τύπο χαρτιού, 
& σελίδα 4.

■ Βεβαιωθείτε ότι η εκτυπώσιµ η επιφάνεια (πιο λευκή ή πιο 
γυαλιστερή) βρίσκεται προς τα πάνω. 

■ Ενδέχεται να χρειάζεται αντικατάσταση των δοχείων 
µ ελανιού, & σελίδα 40.

■ Ευθυγραµ µ ίστε την κεφαλή εκτύπωσης, & σελίδα 42. 

Η εκτύπωση είναι θολή ή έχει µ ουτζούρες. 

■ Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί δεν είναι υγρό, τσαλακωµ ένο και ότι 
η εκτυπώσιµ η επιφάνεια βρίσκεται προς τα πάνω. 
Τοποθετήστε καινούριο χαρτί µ ε την επιφάνεια προς τα πάνω.

■ Χρησιµ οποιήστε ένα φύλλο στηρίγµ ατος για το ειδικό χαρτί 
ή δοκιµ άστε να τοποθετήσετε ένα φύλλο κάθε φορά.

■ Ευθυγραµ µ ίστε την κεφαλή εκτύπωσης, & σελίδα 42.

■ ∆ηµ ιουργήστε µ ερικά αντίγραφα χωρίς να τοποθετήσετε 
κάποιο έγγραφο στη γυάλινη επιφάνεια εγγράφων.

■ Χρησιµ οποιείτε µ όνο το χαρτί που συστήνεται από την Epson 
καθώς και γνήσια δοχεία µ ελανιών Epson.

Η εκτυπωµ ένη εικόνα είναι ξεθωριασµ ένη ή παρουσιάζει κενά. 

■ Καθαρίστε την κεφαλή εκτύπωσης, & σελίδα 42.

■ Τα δοχεία µ ελανιού µ πορεί να είναι παλιά ή η στάθµ η του 
µ ελανιού χαµ ηλή, & σελίδα 40. 

■ Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το σωστό τύπο χαρτιού. 
& σελίδα 4.

■ Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί είναι σε καλή κατάσταση, δεν είναι 
παλιό, τσαλακωµ ένο και ότι η εκτυπώσιµ η επιφάνεια είναι 
στραµ µ ένη προς τα πάνω. ∆ιαφορετικά, τοποθετήστε 
καινούριο χαρτί µ ε την πιο λευκή ή πιο γυαλιστερή επιφάνεια 
προς τα πάνω. 

Η εκτυπωµ ένη εικόνα περιέχει λεπτές κουκίδες. 

■ Βεβαιωθείτε ότι στη ρύθµ ιση ποιότητας έχετε επιλέξει Best 
Photo (Άριστη φωτογραφία). 

■ Εάν εκτυπώνετε µ ια φωτογραφία ή δηµ ιουργείτε αντίγραφα 
της φωτογραφίας, βεβαιωθείτε ότι δεν την έχετε µ εγεθύνει 
υπερβολικά. ∆οκιµ άστε να την εκτυπώσετε σε µ ικρότερο 
µ έγεθος.

■ Ευθυγραµ µ ίστε την κεφαλή εκτύπωσης, & σελίδα 42.

Παρατηρείτε ότι τα χρώµ ατα δεν είναι σωστά ή κάποια χρώµ ατα 
λείπουν. 

■ Καθαρίστε την κεφαλή εκτύπωσης, & σελίδα 42.

■ Τα δοχεία µ ελανιού µ πορεί να είναι παλιά ή η στάθµ η του 
µ ελανιού χαµ ηλή, & σελίδα 40. 

■ Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει το σωστό χαρτί και ότι 
έχετε επιλέξει την κατάλληλη ρύθµ ιση για αυτό στην 
οθόνη LCD.

■ Βεβαιωθείτε ότι δεν χρησιµ οποιείτε κάποιο ειδικό εφέ το 
οποίο αλλοιώνει τα χρώµ ατα, όπως είναι η ρύθµ ιση σέπια.

■ Εάν τελειώσει το χαρτί, θα πρέπει να αντικαταστήσετε το 
χαρτί το συντοµ ότερο δυνατό. Εάν ο EPSON STYLUS 
PHOTO RX παραµ είνει χωρίς χαρτί για µ εγάλο χρονικό 
διάστηµ α, τα χρώµ ατα στο επόµ ενο αντίγραφο ή στην 
επόµ ενη εκτύπωση ενδέχεται να µ ην εµ φανίζονται σωστά.

∆ιάφορα προβλήµατα κατά την εκτύπωση
Το µ έγεθος ή η θέση της εικόνας δεν είναι σωστά. 

■ Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθµ ίσεις για το χαρτί ή/και τις επιλογές 
διάταξης είναι σωστές. Ελέγξτε τις ρυθµ ίσεις διάταξης στην 
οθόνη LCD.

■ Βεβαιωθείτε ότι το πρωτότυπο είναι τοποθετηµ ένο στη σωστή 
θέση πάνω στη γυάλινη επιφάνεια εγγράφων, & σελίδα 9.

Προβλήµατα ποιότητας σάρωσης

Η εικόνα σάρωσης 
εµ φανίζεται θολή ή 
παραµ ορφωµ ένη.

■ Βεβαιωθείτε ότι το 
πρωτότυπο είναι 
τοποθετηµ ένο επίπεδα 
πάνω στη γυάλινη 
επιφάνεια εγγράφων. 
Εάν µ όνο ένα µ έρος της οθόνης εµ φανίζεται θολό, τότε 
µ πορεί το πρωτότυπό σας να έχει τσαλακωθεί ή διπλωθεί.
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■ Καθαρίστε τη γυάλινη επιφάνεια εγγράφων µ ε µ αλακό, 
στεγνό πανί χωρίς χνούδια (δεν συνίσταται η χρήση 
χαρτοπετσέτας). Εάν το γυαλί δεν καθαρίσει, 
χρησιµ οποιήστε µ ικρή ποσότητα καθαριστικού 
τζαµ ιών µ ε ένα µ αλακό πανί. Σκουπίστε το καλά ώστε 
να µ ην παραµ είνουν υπολείµ µ ατα καθαριστικού. 
Μην ψεκάζετε το καθαριστικό τζαµ ιών απευθείας 
πάνω στο γυαλί.

■ Βεβαιωθείτε ότι ο EPSON STYLUS PHOTO RX δεν 
βρίσκεται υπό κλίση και δεν είναι τοποθετηµ ένος σε 
ασταθή ή ανοµ οιόµ ορφη επιφάνεια.

Η σάρωση 
πραγµ ατοποιείται µ όνο σε 
ένα µ έρος της 
φωτογραφίας. 

Η µ ονάδα σάρωσης 
περιέχει µ η αναγνώσιµ ες 
περιοχές στις άκρες. 
Αποµ ακρύνετε ελαφρώς 
τη φωτογραφία από τις άκρες.

Το µ έγεθος του αρχείου είναι πολύ µ εγάλο.

∆οκιµ άστε να αλλάξετε τις ρυθµ ίσεις ποιότητας. 

Εµ φανίζεται µ ια γραµ µ ή µ ε κουκίδες στην εικόνα.

■ Καθαρίστε τη γυάλινη επιφάνεια εγγράφων µ ε µ αλακό, 
στεγνό πανί χωρίς χνούδια (δεν συνίσταται η χρήση 
χαρτοπετσέτας). Εάν το γυαλί δεν καθαρίσει, 
χρησιµ οποιήστε µ ικρή ποσότητα καθαριστικού 
τζαµ ιών µ ε ένα µ αλακό πανί. Σκουπίστε το καλά ώστε 
να µ ην παραµ είνουν υπολείµ µ ατα καθαριστικού. 
Μην ψεκάζετε το καθαριστικό τζαµ ιών απευθείας 
πάνω στο γυαλί.

■ Εάν η γραµ µ ή εµ φανίζεται µ όνο στις εκτυπώσεις σας, 
ενδέχεται να χρειάζεται να καθαρίσετε την κεφαλή 
εκτύπωσης, & σελίδα 42.

Τµήµα υποστήριξης πελατών

Επικοινωνία µε την Υποστήριξη 
Πελατών
Αν το προϊόν Epson που αγοράσατε δεν λειτουργεί σωστά 
και δεν µ πορείτε να λύσετε το πρόβληµ α χρησιµ οποιώντας 
τις οδηγίες της ενότητας αντιµ ετώπισης προβληµ άτων στο 
εγχειρίδιο του προϊόντος, απευθυνθείτε στην υπηρεσία 
εξυπηρέτησης πελατών για υποστήριξη. Ελέγξτε το 
πανευρωπαϊκό έγγραφο εγγύησης για πληροφορίες σχετικά 
µ ε τον τρόπο επικοινωνίας µ ε το τµ ήµ α υποστήριξης 
πελατών της EPSON. Η υποστήριξη πελατών θα µ πορεί να 
σας βοηθήσει πολύ πιο γρήγορα αν παρέχετε τις παρακάτω 
πληροφορίες:

■ Σειριακός αριθµ ός προϊόντος
(Η ετικέτα του σειριακού αριθµ ού βρίσκεται συνήθως 
στο πίσω µ έρος του προϊόντος.)

■ Μοντέλο προϊόντος

■ Έκδοση λογισµ ικού προϊόντος
(Κάντε κλικ στο About (Πληροφορίες), Version Info 
(Πληροφορίες έκδοσης) ή σε ανάλογο κουµ πί στο 
λογισµ ικό του προϊόντος).

■ Μάρκα και µ οντέλο του υπολογιστή σας

■ Όνοµ α και έκδοση του λειτουργικού συστήµ ατος του 
υπολογιστή.

■ Ονόµ ατα και εκδόσεις των εφαρµ ογών λογισµ ικού που 
χρησιµ οποιείτε συνήθως µ ε το προϊόν

Ιστοσελίδα Τεχνικής υποστήριξης 
στο Web
Επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.epson.com και 
επιλέξτε το τµ ήµ α Υποστήριξης της τοπικής ιστοσελίδας 
της EPSON για τα τελευταία προγράµ µ ατα οδήγησης, 
συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια και άλλα στοιχεία λήψης.

Η ιστοσελίδα τεχνικής υποστήριξης της Epson στο Web 
παρέχει βοήθεια για τα προβλήµ ατα που δεν µ πορείτε να 
επιλύσετε µ ε τις πληροφορίες επίλυσης προβληµ άτων που 
περιλαµ βάνονται στην τεκµ ηρίωση του εκτυπωτή.
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Ειδοποιήσεις
Σηµαντικές οδηγίες για την 
ασφάλεια 
Πριν χρησιµ οποιήσετε τον EPSON STYLUS PHOTO RX, 
φροντίστε να διαβάσετε και να τηρήσετε αυτές τις οδηγίες για 
την ασφάλεια: 

■ Χρησιµ οποιήστε µ όνο το καλώδιο τροφοδοσίας 
που συνοδεύει τον EPSON STYLUS PHOTO RX. 
Εάν χρησιµ οποιήσετε άλλο καλώδιο, υπάρχει κίνδυνος 
πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. Μην χρησιµ οποιείτε αυτό 
το καλώδιο µ ε άλλο εξοπλισµ ό.

■ Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύµ ατος 
ικανοποιεί τις σχετικές τοπικές προδιαγραφές ασφαλείας. 

■ Χρησιµ οποιείτε µ όνο τον τύπο της πηγής τροφοδοσίας 
που υποδεικνύεται στην  ετικέτα.

■ Τοποθετήστε τον EPSON STYLUS PHOTO RX κοντά σε 
πρίζα τοίχου από όπου µ πορεί να αποσυνδεθεί εύκολα το 
καλώδιο τροφοδοσίας. 

■ Μην χρησιµ οποιείτε κατεστραµ µ ένο ή φθαρµ ένο 
καλώδιο.

■ Αν χρησιµ οποιείτε καλώδιο προέκτασης µ ε τον EPSON 
STYLUS PHOTO RX, βεβαιωθείτε ότι η συνολική 
ονοµ αστική τιµ ή αµ πέρ των συσκευών που έχουν συνδεθεί 
µ ε το καλώδιο προέκτασης δεν υπερβαίνει την ονοµ αστική 
τιµ ή αµ πέρ του καλωδίου. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι 
η συνολική ονοµ αστική τιµ ή αµ πέρ όλων των συσκευών 
που έχουν συνδεθεί στην πρίζα δεν υπερβαίνει την 
ονοµ αστική τιµ ή αµ πέρ της πρίζας.

■ Αποφύγετε σηµ εία όπου υπάρχουν αιφνίδιες µ εταβολές 
θερµ ότητας ή υγρασίας, κραδασµ οί ή δονήσεις ή σκόνη.

■ Αφήστε αρκετό ελεύθερο χώρο γύρω από τον EPSON 
STYLUS PHOTO RX ώστε να υπάρχει επαρκής αερισµ ός.

■ Μην τοποθετείτε τον EPSON STYLUS PHOTO RX κοντά 
σε καλοριφέρ ή σύστηµ α θέρµ ανσης ή σε σηµ είο άµ εσα 
εκτεθειµ ένο στο φως του ήλιου.

■ Τοποθετήστε τον EPSON STYLUS PHOTO RX σε µ ια 
επίπεδη και σταθερή επιφάνεια που είναι αρκετά 
µ εγαλύτερη από τη βάση του. Το προϊόν αυτό δε θα 
λειτουργεί σωστά αν βρίσκεται σε κλίση ή γωνία. 

■ Βεβαιωθείτε ότι το πίσω µ έρος του EPSON STYLUS 
PHOTO RX απέχει τουλάχιστον 10 cm από τον τοίχο.

■ Προσέχετε να µ ην χυθούν υγρά πάνω στον EPSON 
STYLUS PHOTO RX.

■ Μη χρησιµ οποιείτε σπρέι που περιέχουν εύφλεκτα αέρια 
µ έσα στον EPSON STYLUS PHOTO RX ή στο χώρο γύρω 
από αυτόν. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς.

■ Ποτέ µ ην ανοίγετε το κάλυµ µ α εγγράφων πέρα 
από το σηµ είο όπου σταµ ατά να ανοίγει και µ ην 
τοποθετείτε βαριά αντικείµ ενα πάνω στον EPSON 
STYLUS PHOTO RX.

■ Μην φράσσετε και µ ην καλύπτετε τα ανοίγµ ατα στη  θήκη 
και µ ην εισάγετε αντικείµ ενα µ έσα στις υποδοχές.

■ Μην προσπαθείτε να συντηρήσετε µ όνοι σας τον EPSON 
STYLUS PHOTO RX, εκτός των συγκεκριµ ένων 
περιπτώσεων που αναφέρονται στην τεκµ ηρίωση.

■ Στις ακόλουθες περιπτώσεις, αποσυνδέστε τον EPSON 
STYLUS PHOTO RX και αναθέστε την επισκευή σε 
έµ πειρο προσωπικό: βλάβη στο καλώδιο ή στο βύσµ α 
τροφοδοσίας, εισροή υγρών στη συσκευή, πτώση της 
συσκευής ή ζηµ ιά στο περίβληµ α, µ η οµ αλή λειτουργία 
ή εµ φανώς αισθητή αλλαγή στην απόδοση της συσκευής. 
Πραγµ ατοποιήστε µ όνο τους ελέγχους οι οποίοι 
καλύπτονται από τις οδηγίες λειτουργίας.

■ Όταν φυλάσσετε ή µ εταφέρετε τον EPSON STYLUS 
PHOTO RX, µ ην τον γέρνετε, µ ην τον ακουµ πάτε στο 
πλάι και µ ην τον γυρνάτε ανάποδα. Μπορεί να υπάρξει 
διαρροή µ ελανιού από τα δοχεία.

■ Προσέξτε να µ ην πιάσετε τα δάχτυλά σας όταν κλείνετε 
τη µ ονάδα σάρωσης.

Οδηγίες για την ασφάλεια των δοχείων 
µελανιού
■ Φυλάξτε τα δοχεία µ ελανιού µ ακριά από παιδιά και µ ην 

πίνετε το µ ελάνι.

■ Να είστε προσεκτικοί όταν µ εταχειρίζεστε 
χρησιµ οποιηµ ένα δοχεία µ ελανιού, γιατί µ πορεί να έχει 
µ είνει µ ελάνι γύρω από τη θύρα τροφοδοσίας µ ελανιού. 
Αν πέσει µ ελάνι στο δέρµ α σας, ξεπλύνετέ το µ ε σαπούνι 
και νερό. Αν µ πει µ ελάνι στα µ άτια σας, ξεπλύνετέ τα 
αµ έσως µ ε νερό. Εάν συνεχίζετε να µ ην αισθάνεστε καλά 
ή έχετε προβλήµ ατα όρασης, επισκεφθείτε αµ έσως ιατρό.

■ Μην βάζετε το χέρι σας στο εσωτερικό του EPSON 
STYLUS PHOTO RX και µ ην αγγίζετε τα δοχεία 
µ ελανιού κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης.

■ Μην ανακινείτε τα δοχεία γιατί ενδέχεται να προκληθεί 
διαρροή.

■ Τοποθετήστε το δοχείο µ ελανιού αµ έσως µ όλις το 
αφαιρέσετε από τη συσκευασία του. Αν αφήσετε το δοχείο 
έξω από τη συσκευασία του για µ εγάλο χρονικό διάστηµ α 
πριν από τη χρήση, µ πορεί να έχει ως αποτέλεσµ α 
µ ειωµ ένη ποιότητα εκτύπωσης.

■ Μην αφαιρείτε και µ ην σκίζετε την ετικέτα του δοχείου 
µ ελανιού καθώς µ πορεί να προκληθεί διαρροή.
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■ Μην αγγίζετε το πράσινο chip IC που βρίσκεται στο πλάι 
του δοχείου. Μπορεί να επηρεαστεί η κανονική λειτουργία 
και η εκτύπωση.

■ Αν αφαιρέσετε το δοχείο µ ελανιού για µ ελλοντική χρήση, 
προστατέψτε την περιοχή παροχής µ ελανιού από τη σκόνη 
και αποθηκεύστε το στο ίδιο περιβάλλον µ ε τον EPSON 
STYLUS PHOTO RX. Υπάρχει µ ια βαλβίδα στη θύρα 
παροχής µ ελανιού που καθιστά τα καλύµ µ ατα ή τα 
πώµ ατα περιττά, αλλά το µ ελάνι µ πορεί να λερώσει τα 
αντικείµ ενα που έρχονται σε επαφή µ αζί του. 
Μην ακουµ πάτε τη θύρα παροχής µ ελανιού ή τη γύρω 
περιοχή.

Συµµόρφωση µε ENERGY STAR®

Ως συνεργάτης του ENERGY STAR, 
η Epson έχει προσδιορίσει ότι το προϊόν 
αυτό πληροί τις οδηγίες ENERGY STAR 
για αποδοτικότητα ενέργειας.

Το ∆ιεθνές Πρόγραµ µ α Εξοπλισµ ού Γραφείου ENERGY 
STAR αποτελεί εθελοντική συνεργασία µ ε τις βιοµ ηχανίες 
υπολογιστών και εξοπλισµ ού γραφείου για την προώθηση της 
εισαγωγής προσωπικών υπολογιστών, οθονών, εκτυπωτών, 
µ ηχανηµ άτων φαξ, φωτοτυπικών, σαρωτών και 
πολυλειτουργικών συσκευών µ ε εξοικονόµ ηση ενέργειας, σε 
µ ια προσπάθεια µ είωσης της ατµ οσφαιρικής ρύπανσης που 
προκαλεί η παραγωγή ενέργειας. Τα πρότυπα και τα λογότυπα 
είναι πανοµ οιότυπα στα συµ µ ετέχοντα κράτη.

Ειδοποίηση πνευµατικών 
δικαιωµάτων
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε 
συστήµ ατα ανάκτησης ή η µ ετάδοση σε οποιαδήποτε µ
ορφή ή µ ε οποιοδήποτε µ έσο, ηλεκτρονικά ή µ ηχανικά, ως 
φωτοαντίγραφα, µ ε εγγραφή σε κάποιο άλλο µ έσο ή µ ε άλλο 
τρόπο, του παρόντος εγγράφου ή τµ ήµ ατος αυτού, χωρίς την 
προηγούµ ενη έγγραφη άδεια της Seiko Epson Corporation. 
Οι πληροφορίες που περιλαµ βάνονται στο παρόν αφορούν 
µ όνο αυτό το συγκεκριµ ένο προϊόν. Η Epson δεν φέρει καµ ία 
ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών αυτών σε άλλους 
εκτυπωτές.

Ούτε η Seiko Epson Corporation ούτε οι θυγατρικές της φέρουν 
ευθύνη έναντι του αγοραστή του προϊόντος ή έναντι τρίτων για 
ζηµ ιές, απώλειες, έξοδα ή δαπάνες στα οποία υποβάλλεται 
ο αγοραστής ή οι τρίτοι ως συνέπεια ατυχήµ ατος, κακής 
χρήσης ή κατάχρησης του προϊόντος ή µ η εγκεκριµ ένων 
τροποποιήσεων, επισκευών ή µ εταβολών στο προϊόν ή λόγω 
της αδυναµ ίας (εκτός από τις ΗΠΑ) συµ µ όρφωσης µ ε τις 
οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης της Seiko Epson 
Corporation.

Η Seiko Epson Corporation δεν φέρει καµ ία ευθύνη για 
τυχόν ζηµ ιές ή προβλήµ ατα που προκύπτουν από τη 
χρήση πρόσθετων εξαρτηµ άτων ή αναλώσιµ ων προϊόντων 
διαφορετικών από αυτά που χαρακτηρίζονται ως Αυθεντικά 
Προϊόντα Epson ή Εγκεκριµ ένα Προϊόντα Epson από τη Seiko 
Epson Corporation.

Η Seiko Epson Corporation δεν φέρει καµ ία ευθύνη για 
τυχόν ζηµ ιές που προκαλούνται από τις ηλεκτροµ αγνητικές 
παρεµ βολές κατά τη χρήση καλωδίων διασύνδεσης διαφορετικών 
από αυτά που χαρακτηρίζονται ως Εγκεκριµ ένα Προϊόντα Epson 
από τη Seiko Epson Corporation.

Η επωνυµ ία EPSON® είναι σήµ α κατατεθέν και η επωνυµ ία 
EPSON STYLUS™ και Exceed Your Vision αποτελούν 
εµ πορικά σήµ ατα της Seiko Epson Corporation.

Η ονοµ ασία PRINT Image Matching™ και το λογότυπο 
PRINT Image Matching αποτελούν εµ πορικά σήµ ατα της 
Seiko Epson Corporation. Copyright© 2001 Seiko Epson 
Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόµ ιµ ου δικαιώµ ατος.

Η ονοµ ασία USB DIRECT-PRINT™ και το λογότυπο USB 
DIRECT-PRINT αποτελούν εµ πορικά σήµ ατα της Seiko 
Epson Corporation. Copyright© 2002 Seiko Epson 
Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόµ ιµ ου δικαιώµ ατος.

Οι επωνυµ ίες Microsoft® και Windows® είναι σήµ ατα 
κατατεθέντα της Microsoft Corporation.

Η επωνυµ ία Macintosh® είναι σήµ α κατατεθέν της Apple 
Computer, Inc.

Η επωνυµ ία DPOF™ είναι εµ πορικό σήµ α των CANON INC., 
Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co., Ltd. και 
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Η επωνυµ ία SD™ είναι εµ πορικό σήµ α.

Οι επωνυµ ίες Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick 
PRO και Memory Stick PRO Duo είναι εµ πορικά σήµ ατα της 
Sony Corporation.

Η επωνυµ ία xD-Picture Card™ είναι εµ πορικό σήµ α της Fuji 
Photo Film Co., Ltd.

Η επωνυµ ία Zip® είναι σήµ α κατατεθέν της Iomega 
Corporation.

Γενική σηµ είωση: Άλλα ονόµ ατα προϊόντων που 
χρησιµ οποιούνται στο παρόν προορίζονται µ όνο για σκοπούς 
αναγνώρισης και µ πορεί να αποτελούν εµ πορικά σήµ ατα των 
αντίστοιχων κατόχων τους. Η Epson αποποιείται κάθε 
δικαιώµ ατος σε αυτά τα σήµ ατα.

Copyright © 2005 Seiko Epson Corporation. Με επιφύλαξη 
κάθε νόµ ιµ ου δικαιώµ ατος.
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Ρ

Ρεύµ α, εξοικονόµ ηση, 3
Ρύθµ ιση πυκνότητας, 10, 15
Ρύθµ ιση πυκνότητας αντιγράφων, 10, 15
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φιλµ  και διαφάνειες, 37 to 38
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Στήριγµ α χαρτιού, 2
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Φύλλο εκτύπωσης, 26
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αντίγραφα, 10, 15, 46
Φωτογραφίες
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σάρωση σε κάρτα µ νήµ ης, 37 to 38
τοποθέτηση στη γυάλινη επιφάνεια εγγράφων, 9
υποστηριζόµ ενοι τύποι αρχείων, 16

Φωτογραφική µ ηχανή
εκτύπωση από, 31
σύνδεση στον εκτυπωτή, 31
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Χαµ ηλή στάθµ η µ ελανιού, 40
Χαρτί

εµ πλοκές, 45 to 46
επιλογή, 4
τοποθέτηση, 4 to 5

Χρώµ α
αποκατάσταση, 12, 35
λάθος, 46 to 47
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Ψηφιακή φωτογραφική µ ηχανή
εκτύπωση από, 31
συµ βατοί τύποι αρχείων, 31
σύνδεση στον εκτυπωτή, 31
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CD, αποθήκευση αρχείων σε, 29 to 30
CD/DVD

δηµ ιουργία αντιγράφων, 12
εκτύπωση σε, 24 to 26
εξαγωγή, 7
προσαρµ ογή της θέσης εκτύπωσης, 7
τοποθέτηση, 6

Combo Printing Sheet, 26
DPOF (Digital Print Order Format), 20
Epson
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PIF Designer, 12, 21
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PictBridge, 31
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USB DIRECT-PRINT, 31
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Σύνοψη των ρυθµίσεων του πίνακα ελέγχου
Λειτουργία δηµιουργίας αντιγράφων

Ρυθµίσεις εκτύπωσης για τη λειτουργία 
δηµιουργίας αντιγράφων

Λειτουργία κάρτας µνήµης

Ρυθµίσεις εκτύπωσης για τη λειτουργία 
κάρτας µνήµης

Copies (Αντίγραφα) 1 έως 99

Color/B&W 
(Χρώµα/Α&Μ)

Color (Χρώµα), B&W (Α&Μ)

Document Type 
(Τύπος εγγράφου)

Text (Κείµενο), Photo (Φωτογραφία)

Layout (∆ιάταξη) With Borders (Με περίγραµµα), Borderless (Χωρίς 
περίγραµµα), CD Copy (∆ηµιουργία αντιγράφου σε CD),
2-up Copy (2 αντίγραφα σε 1 σελίδα), 4-up Copy (4 
αντίγραφα σε 1 σελίδα), Repeat Copy (Επανάληψη 
δηµιουργίας αντιγράφων), 
Repeat Copy-4 (Επανάληψη δηµιουργίας αντιγράφων 
4), Repeat Copy-9 (Επανάληψη δηµιουργίας 
αντιγράφων 9),
Repeat Copy-16 (Επανάληψη δηµιουργίας αντιγράφων 
16)

Zoom (Ζουµ) Actual (Πραγµατική), Auto Fit Page (Αυτόµατη 
προσαρµογή στη σελίδα), 10 × 15 & A4,
A4 & 10 × 15, 13 × 18 & 10 × 15,
10 × 15 & 13 × 18, A5 & A4, A4 & A5

Paper Type (Τύπος 
χαρτιού)

Plain Paper (Απλό χαρτί), Matte, PQIJ, Prem.Glossy,
Ultra Glossy, SemiGloss, Photo Paper

Paper Size 
(Μέγεθος χαρτιού)

A4, A5, 10 × 15 cm, 13 × 18 cm, 16:9 wide

Quality (Ποιότητα) Draft (Πρόχειρη), Text (Κείµενο), Photo (Φωτογραφία), 
Best Photo (Άριστη φωτογραφία)

Copy Density 
(Πυκνότητα 
αντιγράφων)

-4 έως +4

Borderless 
Expansion (Ανάπτυξη 
χωρίς περίγραµµα)

Standard (Τυπική), Mid, Min

View and Print Photos (Προβολή και εκτύπωση φωτογραφιών)

Print All Photos (Εκτύπωση όλων των φωτογραφιών)

Print by Date (Εκτύπωση ανά ηµεροµηνία)

Print Range of Photos (Εκτύπωση σειράς φωτογραφιών)

Print Cropped Photos (Εκτύπωση φωτογραφιών µε περικοπή)

Print Index Sheet (Εκτύπωση φύλλου ευρετηρίου)

Play Slide Show (Αναπαραγωγή προβολής διαφανειών)

Paper Type 
(Τύπος χαρτιού)

Prem.Glossy, Ultra Glossy, SemiGloss, Photo Paper, 
Plain Paper, Matte, PQIJ, PhotoStickers

Paper Size 
(Μέγεθος χαρτιού)

10 × 15 cm, 13 × 18 cm, A4, A6, 16:9 wide

Layout (∆ιάταξη) Borderless (Χωρίς περίγραµµα), Border 
(Περίγραµµα), Upper Half (Επάνω µισό), 2-up (2 
εικόνες σε 1), 4-up (4 εικόνες σε 1), 8-up (8 εικόνες 
σε 1), 16-up (16 εικόνες σε 1), 20-up (20 εικόνες σε 
1), Index (Ευρετήριο)

Date (Ηµεροµηνία) None (χωρίς ηµεροµηνία), yyyy.mm.dd 
(εεεε.ΜΜ.ηη), mmm.dd.yyyy (ΜΜΜ.ηη.εεεε), 
dd.mmm.yyyy (ηη.ΜΜΜ.εεεε) 

Time (Ώρα) None (χωρίς ώρα), 12-hour system (12-ωρο 
σύστηµα), 24-hour system (24-ωρο σύστηµα)

Quality (Ποιότητα) Normal (Κανονική), Photo (Φωτογραφία), Best Photo 
(Άριστη φωτογραφία)

Filter (Φίλτρο) Off, Sepia (Σέπια), B&W (Α&Μ)

Auto Correct (Αυτόµατη 
διόρθωση)

PhotoEnhance, P.I.M., None (Καµία)

Brightness 
(Φωτεινότητα)

Brightest (Μέγιστη φωτεινότητα), Brighter 
(Μεγαλύτερη φωτεινότητα), Standard (Τυπική), 
Darker (Χαµηλότερη φωτεινότητα), Darkest 
(Ελάχιστη φωτεινότητα)

Contrast (Αντίθεση) Standard (Τυπική), Higher (Μεγαλύτερη), Highest 
(Μέγιστη)
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Λειτουργία διαφανειών/αρνητικών

Ρυθµίσεις εκτύπωσης για τη λειτουργία 
διαφανειών/αρνητικών

Λειτουργία ειδικής εκτύπωσης

Ρυθµίσεις εκτύπωσης για τη λειτουργία 
ειδικής εκτύπωσης

Sharpness (Ευκρίνεια) Sharpest (Μέγιστη ευκρίνεια), Sharper (Μεγαλύτερη 
ευκρίνεια), Standard (Τυπική), Softer (Μικρότερη 
ευκρίνεια), Softest (Ελάχιστη ευκρίνεια)

Saturation (Κορεσµός) Highest (Μέγιστος), Higher (Μεγαλύτερος), Standard 
(Τυπικός), Lower (Χαµηλότερος), Lowest (Ελάχιστος)

Print Info. 
(Πληροφορίες 
εκτύπωσης)

Off, On

Small Image (Μικρές 
εικόνες)

Off, On

Fit to Frame 
(Προσαρµογή σε 
πλαίσιο)

On, Off

Bidirectional (Σχέση 
ποιότητας-ταχύτητας)

On, Off

Borderless Expansion 
(Ανάπτυξη χωρίς 
περίγραµµα)

Standard (Τυπική), Mid, Min

PIF Relation (Σχέση PIF) On, Off

Color Negative (Έγχρωµο αρνητικό)

Color Positive(slide) (Έγχρωµο θετικό (διαφάνεια))

BW Negative (Ασπρόµαυρο αρνητικό)

Color Positive(strip) (Έγχρωµο θετικό (λωρίδα))

Paper Type 
(Τύπος χαρτιού)

Prem.Glossy, Ultra Glossy, SemiGloss, Photo Paper, 
Plain Paper, Matte, PQIJ

Paper Size 
(Μέγεθος χαρτιού)

10 × 15 cm, 13 × 18 cm, A4, 16:9 wide

Layout (∆ιάταξη) Borderless (Χωρίς περίγραµµα), Border (Περίγραµµα)

Quality (Ποιότητα) Normal (Κανονική), Photo (Φωτογραφία), Best Photo 
(Άριστη φωτογραφία)

Borderless 
Expansion (Ανάπτυξη 
χωρίς περίγραµµα)

Standard (Τυπική), Mid, Min

Filter (Φίλτρο) Off, B&W (Α&Μ)

Reprint/Restore Photos (Επανεκτύπωση / Αποκατάσταση χρωµάτων 
φωτογραφιών)

CD/DVD Print (Εκτύπωση σε CD/DVD)

Combo Printing Sheet

P.I.F. Print (Εκτύπωση P.I.F.)

Reprint/Restore Photos (Επανεκτύπωση / Αποκατάσταση χρωµάτων 
φωτογραφιών)

Paper Type 
(Τύπος χαρτιού)

Prem.Glossy, Ultra Glossy, SemiGloss, Photo Paper, 
Matte

Paper Size (Μέγεθος 
χαρτιού)

10 × 15 cm, 13 × 18 cm, A4

Layout (∆ιάταξη) Borderless (Χωρίς περίγραµµα), Border (Περίγραµµα)

Quality (Ποιότητα) Photo (Φωτογραφία)

Borderless 
Expansion 
(Ανάπτυξη χωρίς 
περίγραµµα)

Standard (Τυπική), Mid, Min

Filter (Φίλτρο) Off, B&W (Α&Μ)

CD/DVD Print (Εκτύπωση σε CD/DVD)

Ρυθµίσεις εκτύπωσης 
όταν έχετε επιλέξει CD 
Label (Ετικέτα CD) για 
τον τύπο µέσου 
αποθήκευσης.

Ρυθµίσεις εκτύπωσης 
όταν έχετε επιλέξει CD 
Jacket (Εξώφυλλο CD) 
για τον τύπο µέσου 
αποθήκευσης.

Media Type 
(Τύπος µέσου)

CD Label (Ετικέτα CD) CD Jacket (Εξώφυλλο CD)

Paper Type 
(Τύπος χαρτιού)

CD/DVD, Plain Paper 
(Απλό χαρτί)

Prem.Glossy, Ultra 
Glossy, SemiGloss, 
Photo Paper, Plain 
Paper, Matte, PQIJ

Paper Size 
(Μέγεθος χαρτιού)

CD/DVD A4

Layout (∆ιάταξη) 1-up (1 εικόνα σε 1), 
4-up (4 εικόνες σε 1), 
8-up (8 εικόνες σε 1), 
12-up (12 εικόνες σε 1)

Άνω πλευρά θήκης 
δίσκου, Ευρετήριο θήκης 
δίσκου

Density (Πυκνότητα) Standard (Τυπική), 
Darker (Χαµηλότερη 
φωτεινότητα), Darkest 
(Ελάχιστη φωτεινότητα)

-
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Λειτουργία σάρωσης

Λειτουργία ρύθµισης

Date (Ηµεροµηνία) - None (χωρίς 
ηµεροµηνία), yyyy.mm.dd 
(εεεε.ΜΜ.ηη), 
mmm.dd.yyyy 
(ΜΜΜ.ηη.εεεε), 
dd.mmm.yyyy 
(ηη.ΜΜΜ.εεεε) 

Time (Ώρα) - None (χωρίς ώρα), 
12-hour system (12-ωρο 
σύστηµα), 24-hour 
system (24-ωρο 
σύστηµα)

Quality (Ποιότητα) - Normal (Κανονική), Photo 
(Φωτογραφία), Best 
Photo (Άριστη 
φωτογραφία), 

Filter (Φίλτρο) Off, Sepia (Σέπια), B&W 
(Α&Μ)

Off, Sepia (Σέπια), B&W 
(Α&Μ)

Auto Correct 
(Αυτόµατη 
διόρθωση)

PhotoEnhance, P.I.M., 
None (Καµία)

PhotoEnhance, P.I.M., 
None (Καµία)

Φωτεινότητα Brightest (Μέγιστη 
φωτεινότητα), Brighter 
(Μεγαλύτερη 
φωτεινότητα), Standard 
(Τυπική), Darker 
(Χαµηλότερη 
φωτεινότητα), Darkest 
(Ελάχιστη φωτεινότητα)

Brightest (Μέγιστη 
φωτεινότητα), Brighter 
(Μεγαλύτερη 
φωτεινότητα), Standard 
(Τυπική), Darker 
(Χαµηλότερη 
φωτεινότητα), Darkest 
(Ελάχιστη φωτεινότητα)

Contrast (Αντίθεση) - Standard (Τυπική), 
Higher (Μεγαλύτερη), 
Highest (Μέγιστη)

Sharpness 
(Ευκρίνεια)

Sharpest (Μέγιστη 
ευκρίνεια), Sharper 
(Μεγαλύτερη ευκρίνεια), 
Standard (Τυπική), 
Softer (Μικρότερη 
ευκρίνεια), Softest 
(Ελάχιστη ευκρίνεια)

Sharpest (Μέγιστη 
ευκρίνεια), Sharper 
(Μεγαλύτερη ευκρίνεια), 
Standard (Τυπική), Softer 
(Μικρότερη ευκρίνεια), 
Softest (Ελάχιστη 
ευκρίνεια)

Saturation 
(Κορεσµός)

Highest (Μέγιστος), 
Higher (Μεγαλύτερος), 
Standard (Τυπικός), 
Lower (Χαµηλότερος), 
Lowest (Ελάχιστος)

Highest (Μέγιστος), 
Higher (Μεγαλύτερος), 
Standard (Τυπικός), 
Lower (Χαµηλότερος), 
Lowest (Ελάχιστος)

Print Info. 
(Πληροφορίες 
εκτύπωσης)

- Off, On

Small Image (Μικρές 
εικόνες)

- Off, On

Fit to Frame 
(Προσαρµογή σε 
πλαίσιο)

- On, Off

Bidirectional (Σχέση 
ποιότητας-ταχύτητας)

- On, Off

Borderless 
Expansion 
(Ανάπτυξη χωρίς 
περίγραµµα)

- Standard (Τυπική), Mid, 
Min

Combo Printing Sheet

Τύπος χαρτιού Prem.Glossy, Ultra Glossy, SemiGloss

Paper Size 
(Μέγεθος χαρτιού)

10 × 15 cm

Frame (Πλαίσιο) Standard (Τυπικό), Ellipse (Έλλειψη), Ellipse-shading 
(Έλλειψη µε σκίαση)

Layout (∆ιάταξη)

P.I.F. Print (Εκτύπωση P.I.F.)

Paper Type 
(Τύπος χαρτιού)

Prem.Glossy, Ultra Glossy, SemiGloss, Photo Paper, 
Plain Paper, Matte, PQIJ

Paper Size 
(Μέγεθος χαρτιού)

10 × 15 cm, 13 × 18 cm, A4

Quality (Ποιότητα) Normal (Κανονική), Photo (Φωτογραφία), Best Photo 
(Άριστη φωτογραφία)

Filter (Φίλτρο) Off, B&W (Α&Μ), Sepia (Σέπια)

Auto Correct 
(Αυτόµατη διόρθωση)

PhotoEnhance, P.I.M., None (Καµία)

Φωτεινότητα Brightest (Μέγιστη φωτεινότητα), Brighter 
(Μεγαλύτερη φωτεινότητα), Standard (Τυπική), Darker 
(Χαµηλότερη φωτεινότητα), Darkest (Ελάχιστη 
φωτεινότητα)

Contrast (Αντίθεση) Standard (Τυπική), Higher (Μεγαλύτερη), Highest 
(Μέγιστη)

Sharpness 
(Ευκρίνεια)

Sharpest (Μέγιστη ευκρίνεια), Sharper (Μεγαλύτερη 
ευκρίνεια), Standard (Τυπική), Softer (Μικρότερη 
ευκρίνεια), Softest (Ελάχιστη ευκρίνεια)

Saturation 
(Κορεσµός)

Highest (Μέγιστος), Higher (Μεγαλύτερος), Standard 
(Τυπικός), Lower (Χαµηλότερος), Lowest (Ελάχιστος)

Small Image 
(Μικρές εικόνες)

Off, On

Bidirectional (Σχέση 
ποιότητας-ταχύτητας)

On, Off

Save to Memory Card (Αποθήκευση στην κάρτα µνήµης)

Scan to PC (Σάρωση σε υπολογιστή)

Scan to PDF (Σάρωση σε PDF)

Scan to Email(Σάρωση σε Email)
56 Σύνοψη των ρυθµ ίσεων του πίνακα ελέγχου



Ελ
λη

νι
κά
Ink Levels (Στάθµη µελανιών)

Nozzle Check (Έλεγχος ακροφυσίων)

Head Cleaning (Καθαρισµός κεφαλής)

Head Alignment (Ευθυγράµµιση κεφαλής)

Change Ink Cartridge (Αλλαγή δοχείου µελανιού)

Memory Card Backup (∆ηµιουργία εφεδρικού αντιγράφου κάρτας µνήµης)

CD/DVD Inner Print Position (Θέση εκτύπωσης για την εσωτερική διάµετρο 
CD/DVD)

CD/DVD Outer Print Position (Θέση εκτύπωσης για την εξωτερική διάµετρο 
CD/DVD)

CD/DVD Print Pos. Up-Down (Ρύθµιση θέσης εκτύπωσης CD/DVD επάνω-κάτω)

CD/DVD Print Pos. Left-Right (Ρύθµιση θέσης εκτύπωσης CD/DVD 
αριστερά-δεξιά)

Stickers Position Up-Down (Μετακίνηση stickers πάνω-κάτω)

Stickers Position Left-Right (Μετακίνηση stickers αριστερά-δεξιά)

PictBridge Setup (Ρύθµιση PictBridge)

Select Folder (Επιλογή φακέλου)

BT Printer ID Set (Ταυτότητα εκτυπωτή BT)

BT Connectivity Mode (Κατάσταση σύνδεσης BT)

BT Encryption (Κρυπτοθέτηση ΒΤ)

BT PIN Code Set (Κωδικός ΡΙΝ ΒΤ)

BT Device Address (∆ιεύθυνση συσκευής ΒΤ)

Thick Paper (Χαρτί µεγάλου πάχους)

Language (Γλώσσα)

Restore to Factory Settings (Επαναφορά εργοστασιακών ρυθµίσεων)

Clear All Files (∆ιαγραφή όλων των αρχείων)

Screen Saver Settings (Ρυθµίσεις προφύλαξης οθόνης)
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