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Ειδοποιήσεις
Οδηγίες ασφάλειας
������ ����	
���	��� ��� �������, �	����� ��� �	� ������ 
���� ������� ������. ������ ���� ����� ��� �	� 
���	����	��	� ��	 �	� ������ ��� �����������	 ���� 
�������.

Εγκατάσταση του εκτυπωτή
■ �� ������ ��	 
�� ������� �	� ���� ��	 �� �����
��� 

��� �������.

■ !���	
���	�� 
��� ��� ���� ����������� ��� 
���������	 ���� �	���� ��� �������.

■ !���	
���	�� �����	��	�� ��	 
��� �� ���"�	� 
����������� ��� �������	 
 ��� �������. # ����� ����� 
�������� 
���� �� ��������	 ������	� � ���������$��.

■ %��	�&�� ��	 �� ���"�	� ����������� ��������
��� 
��
���� ������ �� ���	�� ���	�� ����	������ ��������.

■ �� ����	
���	�� �������

��� � �&��
��� ���"�	� 
�����������.

■ '� ����	
���	�� ���"�	� ���������� 
 ��� �������, 
���	�&�� ��	 � �����	�� ���
���	�� �	
� �
��� ��� 
�����"� ��� ����� ����&� 
 �� ���"�	� ���������� �� 
�������	 ��� ���
���	�� �	
� �
��� ��� ��������. 
������, ���	�&�� ��	 � �����	�� ���
���	�� �	
� �
��� 
���� ��� �����"� ��� ����� ����&� ���� ���(� �� 
�������	 ��� ���
���	�� �	
� �
��� ��� ���(��.

■ ��� ������&��� �� �	������ ��� ������� 

���	 ���.

■ )�	� ������&� ��	��"�	�, ���������� ��� ������� ��	 
���&��� ��� �	���� � �
�	�� ������	�� ����������:

*� ���"�	� ����������� � � ���������� ����� 
����������, ��	 ����	 ���� ���� �������, � �������� 
��� ���� � �� ������
� ��	 ����������, � �������� 
� �	������ �����	�� � ������	�(	 
���� ������ ���� 
�������.

Επιλογή θέσης για τον εκτυπωτή
■ *���&���� ��� ������� � ����� ��	 ���&�� 

�	���	� ��� �������	 ���� ��� �� ���� ��� ������� 
���� ��� �	� ����&���	�. '� ����&���� ��� ������� 
����� � �����, ����� ��	������ ��� 10 cm 
��$� ��� 
���� 
����� ��� ������� ��	 ��� ������. + �������� � 
&� �	������ ����� �� �������	 � ����� � �����.

■ -��� ������� � 
������ ��� �������, 
�� �� �����, 

�� ��� ����
��� ��� ���	 ��	 
� �� ������ �������. 
/	�����	��, 
���� �� ����$	 �	����� 
���	�� ��� 
�� �����.

■ '������ 
��� ��� ����	���	 � ������� ������� ��� 
&�
������� ��	 ��� �������. ������, �	������ ��� 
������� 
���	� ��� �� �
�� ��	��� ���, ��� 	����� ��� 
��	 ��� ����� &�
������.

■ '���� ����� �"�� ���� ��� ��� ������� �	� ����� 
��	�
�.

■ *���&���� ��� ������� ����� � ���(� ������ ��� ���� 

���� �� �������&� ����� �� ���"�	� �����������. 

Χρήση του εκτυπωτή
�����$� �� 
�� ���	 ���� ���� ���� �������.

Χρήση κάρτας µνήµης
■ ��� ���	��� ��� ����� 
��
�� ��	 
�� &��� ��� 

������� ���� �	��������, �" � ������	���� ��	 � ����� 

��
�� �	��	������ (���� � ��	��	�� ������ ��� ������ 

��
�� ���������	).

■ +	 �����	 ������ ��� ����"� 
��
�� ��	������ ������� 
 
��� ���� ��& ������. '�����$� ���� ��
������ ��� 
��	��
�����	 
 ��� ����� 
��
�� �	� ����
��	�.

■ !���	
���	�� 
��� ����� 
��
�� ��� ���	 ��
����� 
 
��� ������	��� ���. '�����$� ���� ������ ")�
����� 
�����" ��� ����� 7.

Χρήση της οθόνης LCD
■ 5����	 �������� ���� �&��� LCD �� �������� 
	��� 

���	�� � ����	�� ����
���. '��� ���	 ���	����	�� ��	 
�� ��
���	 ��	 ����	��	 �	� �	������ �����. 

■ !���	
���	�� 
��� ����� ��	 
����� �	� �� ��&���(� 
���� �&��� LCD. �� ����	
���	�� ���� � ��
	�� 
��&��	��	��. 

■ '� �����	 ����� ���� �&��� LCD ��� ������ ������ ��� 
������� ���, �	��	������ 
 ��� ���
�&��� ���. '� �� 
�	���
� ���"� ���������� ��&	 � ���� 
 �� ���	� ���, 
������ �� ���� ���� 
 ������	 ��	 ���. '� �� �	���
� 
���"� ���������� ��&	 � ���� 
 �� 
��	� ���, 
$������ �� �
���� 
 ���. '� ������� �� ��� 
������	� � ������
��� 
 ��� ����� ��� ���� $����� 
�� 
��	� ���, �	������ �
���� ��� �	����.

Χρήση του προαιρετικού Bluetooth Photo 
Print Adapter
'�����$� ���� ��
������ ��� Bluetooth Photo Print Adapter 
�	� ������ �����	��. 
2 �����������	
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Χειρισµός των δοχείων µελανιού
■ 6������ �� ����� 
���	�� 
���	� ��� �� ��	�	�. ��� 

�	����� ��� ��	�	� �� �	��(����	 �� ����� � �� ������ 
��� ����.

■ ��� ����	��� �� ����� 
���	�� �	��� ������	 �� 
������&� �	�����.

■ �����$� ���� �	��(�� ����	
���	�
��� ����� 

���	��, ��&"� 
���� �� ��	 ���
��	 
���	 ���� ��� 
�� &��� ������� 
���	��. '� 
���	 ��&	 � ���� 
 �� 
���
� ���, ����� ��� ��	��� ���� ���� 
 ������	 ��	 
���. '� 
���	 ��&	 � ���� 
 �� 
��	� ���, $������ 
�� �
���� 
 ���. '� ������� �� ��� ������	� � 
������
��� 
 ��� ����� ��� ���� $����� �� 
��	� ���, 
�	������ �
���� ��� �	����.

■ ��� ���	���� � ����� ��� �	���� ��� ������ ��&"� 

���� �� ������&� �	�����.

■ *���&���� �� ����� 
���	�� �
���� 
��	� �� 
���	���� ��� �� ��������� ���. ��� ����� ����	� 
����� ���� ���������� �	� 
���� ����	�� �	����
� ��	� 
��� �� ����� ���, ������	 �� 
�� 
����� �� ����"�� 
�����	��. 

■ ��� ����
��� �� ����	�� ��	� ��������
���� 
����"
���� ��� ���	 ��� ������. ����� �� ������� � 
�����	�� �	������� ��	 � �������.

Προειδοποιήσεις, Ενδείξεις προσοχής 
και Σηµειώσεις
'�����&��� �	� �������� ����&�����	� ���

�� ��&"� 
�	���(� �	� ������ ���:

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 
εκτυπωτή σας.

Σηµείωση:
Οι σηµειώσεις περιέχουν σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε τον 
εκτυπωτής.

Πνευµατικά δικαιώµατα και εµπορικά 
σήµατα
'��������	 � �����������, � ���&����� � �����
� ��������� � � 

������, � ���	������ 
���� � 
 ���	������ 
���, (�������	��, 

����	��, �� �������������, 
 ������ � ����	� 
��� � 
 ���� �����) ��� 
� ���� ������� � �
�
���� ����� ����� ��� �������
�� ������� ��	� ��� 
Seiko Epson Corporation. +	 ���������� ��� ��	������	 ��� ����� 
������(����	 
��� �	� ����� 
 �� ������	
��� ������� ��� Epson. # Epson 
�� ���	 ��
�� �&��� �	� �� ����� ��� ��������	"� ���"� � ������ 
��������.

# Seiko Epson Corporation ��	 �	 &�����	��� ��	��� ��� �� ������ ��
�� 
�&��� ���� ��� �������� ����� ��� ���8����� � � ����� 
��� �	� ����� (�
��, 
��"�	�, ����� � �$��� ��� &� ������ � ��������� � ����	 �� �������
� 
�����
����, �&�
	��� � ����� ������ ��� ���8����� � 
� $���	�����
���� 
�������	����, �	���"� � 
������"� ��� ���8����� � (
 $����� �	� 
#.�.'.) �����
��� ������� ��

������� 
 �	� ������ �	�������� ��	 
���������� ��� Seiko Epson Corporation.

# Seiko Epson Corporation �� &� ���	 ���&��� �	� ���	������ ����� � 
������
��� ��� ���������� ��� �� ����� ���	������� �	���"� � 
���	������� ����"�	
�� ���8����� ���� ��� ���8����� ��� ���������(����	 
�� '�&��	�� ���8���� Epson � '������	�
��� ���8���� Epson ��� �� Seiko 
Epson Corporation.

# Seiko Epson Corporation �� &� &�����	 ���&��� �	� ���	������ ����� 
��� �������	 ��� ������
�����	�� ���
���� ��� ���������	 ��� �� ����� 
���	������� �������� �	�������� ���� ��� �������� ��� ���������(����	 
�� �����	
��� ���8���� EPSON ��� �� Seiko Epson Corporation.

# ����
�� EPSON® ���	 ��
� �����&�� ��	 � ����
�� EPSON STYLUS™ 
��	 Exceed Your Vision �������� 
���	�� ��
��� ��� Seiko Epson Corporation.

# ���
���� PRINT Image Matching™ ��	 �� �������� PRINT Image Matching 
�������� 
���	�� ��
��� ��� Seiko Epson Corporation. Copyright © 2001 
Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

# ���
���� USB DIRECT-PRINT™ ��	 �� �������� USB DIRECT PRINT 
�������� 
���	�� ��
��� ��� Seiko Epson Corporation. Copyright © 2002 
Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

# ���
���� Bluetooth ������ 
���	�� ��
� ��� Bluetooth SIG, Inc., #�' ��	 
��	 ������&� ��	� ������ ��� ��� Seiko Epson Corporation.

����� ��� ���
���� ����������� ��� ���	 ���&���
��� ��� CD-ROM ��� 
���	�
	��� ��� ������� �	�&����� ��	� ������ ��� ��� Design Exchange Co., 
Ltd. . Copyright © 2000 Design Exchange Co., Ltd. All rights reserved.

# ����
�� DPOF™ ���	 
���	�� ��
� ��� CANON INC., Eastman Kodak 
Company, Fuji Photo Film Co., Ltd. ��	 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

# ����
�� Zip® ���	 ��
� �����&�� ��� Iomega Corporation.

# ����
�� SDHC™ ���	 
���	�� ��
�.

+	 ���
���� Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO, Memory 
Stick PRO Duo, MagicGate Memory Stick ��	 MagicGate Memory Stick Duo 
�������� 
���	�� ��
��� ��� Sony Corporation.

# ����
�� xD-Picture Card™ ���	 
���	�� ��
� ��� Fuji Photo Film Co., Ltd.


����� ������: ���� ������� ��������� ��� ��������������� ��� ����� 
������������ ���� ��� ������	 ���������	 ��� ������ �� ��������� �������� 
������ ��� ����������� ������� ���	. � Epson ����������� ��� ��� �� ���������� 
��� �� �� ���� ������.

Copyright © 2006 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. 
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Εισαγωγή
Πού θα βρείτε πληροφορίες Άµεση πρόσβαση µε 3 τρόπους

=	� ����
��	� ���	�� 
 �� ����� ����	��	��� Bluetooth 
Adapter, ��� ��� !��� ������� ��� �&����.

Βασική διαδικασία εκτύπωσης

Έντυπα εγχειρίδια

Ξεκινήστε από εδώ

∆ιαβάστε πρώτα το παρόν φύλλο.

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες για τη ρύθµιση 
του εκτυπωτή και την εγκατάσταση του 
λογισµικού. Επίσης, περιλαµβάνονται οδηγίες 
σχετικά µε την τοποθέτηση του χαρτιού.

(το παρόν εγχειρίδιο)

Οδηγίες χρήστη –για χρήση χωρίς 
ηλεκτρονικό υπολογιστή-

Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει πληροφορίες 
σχετικά µε το πώς µπορείτε να 
χρησιµοποιήσετε τον εκτυπωτή χωρίς να 
συνδέσετε τον υπολογιστή σας, όπως 
οδηγίες σχετικά µε την εκτύπωση από 
κάρτα µνήµης και την εκτύπωση πάνω σε 
επιφάνεια CD/DVD.

Ηλεκτρονικά εγχειρίδια

Οδηγίες χρήστη

Στις οδηγίες αυτές θα βρείτε πληροφορίες 
σχετικά µε την εκτύπωση από τον υπολογιστή 
σας, καθώς και πληροφορίες για το λογισµικό.

Οι οδηγίες χρήστη περιέχονται στο CD-ROM 
του λογισµικού και εγκαθίστανται αυτόµατα 
κατά την εγκατάσταση του λογισµικού. Για 
να διαβάσετε τις οδηγίες, κάντε διπλό κλικ 
στο εικονίδιο που βρίσκεται στην επιφάνεια 
εργασίας.

Ηλεκτρονική βοήθεια

Η ηλεκτρονική βοήθεια είναι ενσωµατωµένη 
σε κάθε εφαρµογή που περιλαµβάνεται στο 
CD-ROM του λογισµικού. Παρέχει αναλυτικές 
πληροφορίες σχετικά µε την εφαρµογή.

1. Τοποθέτηση χαρτιού Τοποθετήστε το χαρτί µε την εκτυπώσιµη 
πλευρά προς τα επάνω και έπειτα 
προσαρµόστε τον πλευρικό οδηγό στο χαρτί.

Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα 
"Τοποθέτηση χαρτιού στον τροφοδότη 
φύλλων" στη σελίδα5.

2. Τοποθετήστε µια 
κάρτα µνήµης

Ανατρέξτε στην ενότητα "Εισαγωγή κάρτας 
µνήµης" στη σελίδα7.

3. Επιλογή φωτογραφιών Επιλέξτε τις φωτογραφίες χρησιµοποιώντας 
τον πίνακα ελέγχου.

"Εκτύπωση όλων των φωτογραφιών (Print 
All Photos (Εκτύπωση όλων των 
φωτογραφιών))" στη σελίδα11.

"Εκτύπωση πολλών φωτογραφιών (View and 
Print (Προβολή και εκτύπωση 
φωτογραφιών))" στη σελίδα11.

4. Εκτύπωση Πατήστε το κουµπί x Start (Έναρξη).

Φωτογραφίες Εκτύπωση ετικέτας 
CD/DVD

Εξωτερική συσκευή, 
Ψηφιακή φωτογραφική 
µηχανή

Κινητό τηλέφωνο, PDA

Εκτυπώνει σε 
διάφορες διατάξεις

Κάρτες µνήµης

Θύρα υπερύθρων, 
επιλογή Bluetooth
4 ��������



ά

Τοποθέτηση χαρτιού
Ε
λλ

ην
ικ
Τοποθέτηση χαρτιού στον τροφοδότη 

φύλλων
=	� �� ����&���� �����, ������&��� ��� $�� �	��	�����.

1. '���$� ��� �������	$� ����	�� ��	 �����$� ��� ������� 
���� �� �$�.

2. '���$� �� 
�����	�� ����

� ��	 �����$� �$� �� 

�����	�� ������	.

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.

3. ?&��� ��� ����	�� ����� ���� �� ��	����.

4. J������� �� ������ ��	, ��� �����	�, ������� ��� � 
����� �	���	� "�� �� 	�	"���� ��� �	 ������ ���.

5. *���&���� �� ����� ��� �$	� ����� ��� ��������� 
������, 
 ��� ����"�	
� ����� ���� �� ����.
*���&���� �� ���
� ����	�� ���� ��� �	� �������� ��	 
�������� �� ���
��	 ���� ��� ��� ���	$� c ��� 
��	���� ��� ������ �����. W� ����&��� �� ����� ���� 
��������� ����� 
 �� ���� ����� ��"��, ���
� ��	 �� 
����	��	 �	� ������� 
 ��	(���	� ����������	�
�.

6. ?&��� ��� ����	�� ����� ���� ��� ��	���� ����� ��� 
����	��, ����� �� ��� �	�(	.

10 × 15 cm (4 × 6 in.), 
13 × 18 cm (5 × 7 in.), 
οριζόντιο µέγεθος 16:9 
(102 × 181 mm),
και Α6

A4
"���#$�� ������� 5



# �����	������ ����&������ �	� ��& ���� ����	�� ���	 � 
������&�.

* Μπορείτε να χρησιµοποιείτε χαρτί βάρους από 64 έως 90 g/m2.

Σηµείωση:
❏ Η διαθεσιµότητα ειδικών µέσων ποικίλλει ανά περιοχή.

❏ Αφήστε αρκετό χώρο στο µπροστινό µέρος του εκτυπωτή για την πλήρη 
έξοδο του χαρτιού.

❏ Φορτώνετε πάντα το χαρτί στον τροφοδότη φύλλων ξεκινώντας από 
την πιο στενή πλευρά του, ακόµη και όταν θέλετε να εκτυπώσετε 
εικόνες µε οριζόντιο προσανατολισµό.

❏ Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί χωράει κάτω από το βέλος c που βρίσκεται 
στο εσωτερικό του αριστερού πλευρικού οδηγού.

Φύλαξη των εκτυπώσεών σας
� ��� ��������� ��������, �	 ���������� ��� ��� ������� 
��� &� �	�������� �	� ����� ����	�. *� 	�	�� ���	��
��� �	� 
��� ������� ��� 
���	� Epson ��
	�����&���� ����	
���� 
�� �	������� ���	�
��� �������� ����� ���� ����	
���	�� 
����� Epson ��	 ���� �	 ����"�	� ������	�(����	 � 
���&�������	 �����.

-��� ��	 
 �	� �������	���� ����������, � ����� �������� 
&� ���	�����	��	 �	� ���
��	��� ������� ��	 &� �	
����	 �� 
�	���	� (���.

■ ?� ���� ��� ���������� ��� ����"���, � Epson ���	��� 
�� ����&��� �	� ����"�	� ��� � �����(� 
 ����� 
� � ���������	�� �����	�� �����	� ����	
���� �� 
������������	 ��� ��� ��
����	�	�� �������, ��� 
�������, ��� ����� ��� �� ��	���� ��	 �� ����� 
����� �(�����.

■ -��� ��	 
 ��� �	� ����������, ����$� �	� ����"�	� 

���	� ��� �"���� 
 ����� &�
�������, ������� ��	 
�
�� ��&�� ��� ��� ��� ��	��.

■ =	� ��� ������� ���&����� ��� ����"�"� ���, � Epson 
���	��� �� ������� �	� ����"�	� ��� � ��������	�� 
��
���
 � � �����	�� ����	� ���&������ ��������	"� 

��� � 
� �$	��, &��� ���	�&������ ��� ��������	 ��� 
��	������ ��������	�� �������
���.

%��	�&�� ��	 ������&�� ��� �	� ������ ���&������ ��	 
����������� ��� �����������	 ��� ��������� ��� ����	��.

Τύπος µέσου Μέγεθος Χωρητικότητα

Απλό χαρτί* A4 12 mm

Epson Premium 
Glossy Photo 
Paper 
(Γυαλιστερό 
φωτογραφικό 
χαρτί πρώτης 
ποιότητας)

10 × 15 cm (4 × 6 in.)

13 × 18 cm (5 × 7 in.)

A4

Οριζόντιο µέγεθος 16:9 
(102 × 181 mm)

Έως 20 φύλλα

Epson Glossy 
Photo Paper 
(Γυαλιστερό 
φωτογραφικό 
χαρτί)

10 × 15 cm (4 × 6 in.)

13 × 18 cm (5 × 7 in.)

A4

Epson Matte 
Paper-Heavyweig
ht (Παχύ µατ 
χαρτί)

A4

Epson Ultra 
Glossy Photo 
Paper (Ιδιαίτερα 
γυαλιστερό 
φωτογραφικό 
χαρτί)

10 × 15 cm (4 × 6 in.)

13 × 18 cm (5 × 7 in.)

A4

Epson Photo 
Stickers 16

A6 Ένα φύλλο κάθε φορά.
6 "���#$�� �������



ά

Πρόσβαση στις εικόνες προς εκτύπωση
Ε
λλ

ην
ικ
Εισαγωγή κάρτας µνήµης

Προφυλάξεις:
❏ Εισαγάγετε την κάρτα µνήµης µε τη σωστή πλευρά στραµµένη προς τα 

επάνω, όπως φαίνεται στην εικόνα.

❏ Η τοποθέτηση της κάρτας µνήµης µε διαφορετικό τρόπο από αυτόν που 
απεικονίζεται εδώ, ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στον εκτυπωτή 
σας, στην κάρτα µνήµης ή και στα δύο.

❏ Χρησιµοποιείτε µόνο ένα τύπο κάρτας µνήµης κάθε φορά. Εξάγετε την 
κάρτα µνήµης που έχετε τοποθετήσει προτού εισαγάγετε άλλη 
κάρταµνήµης.

❏ Κλείνετε το κάλυµµα της υποδοχής της κάρτας µνήµης όταν αυτή 
βρίσκεται σε λειτουργία ώστε η κάρτα να προστατεύεται από το 
στατικό ηλεκτρισµό. Σε περίπτωση που αγγίξετε την κάρτα µνήµης ενώ 
έχει εισαχθεί στον εκτυπωτή, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί 
δυσλειτουργία στον εκτυπωτή.

❏ Πριν συνδέσετε ένα Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, 
MagicGate Memory Stick Duo, µια κάρτα miniSD, κάρτα miniSDHC και 
κάρτα microSDHC, συνδέστε τον προσαρµογέα που τα συνοδεύει.

Συµβατές κάρτες
%��	�&�� ��	 � ����� 
��
�� ��� �	�&��� ������ �	� 
����	������� ��� ������&���.

Προδιαγραφές δεδοµένων

Φωτογραφία

Βίντεο

* Αυτές οι τιµές αποτελούν το µέγιστο µέγεθος πλαισίου και το µέγιστο 
ρυθµό εναλλαγής πλαισίων που υποστηρίζονται από τον εκτυπωτή. 
DΑνάλογα µε τα δεδοµένα βίντεο, ο εκτυπωτής ενδέχεται να µην µπορεί 
να τα αναπαραγάγει ακόµα κι αν πληρούν τις παραπάνω 
προδιαγραφές.

Τύπος κάρτας CompactFlash, Microdrive, 

κάρτα µνήµης SD, κάρτα miniSD,  

κάρτα microSD, κάρτα µνήµης SDHC , 

κάρτα miniSDHC, κάρτα microSDHC, 

Κάρτα πολυµέσων,

Memory Stick, Memory Stick PRO,

MagicGate Memory Stick,

MagicGate Memory Stick Duo,

Memory Stick Duo,

Memory Stick PRO Duo,

xD-Picture Card, xD-Picture Card τύπου M,

xD-Picture Card τύπου H

Μορφή 
πολυµέσων

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

Όλοι οι τύποι κάρτας είναι συµβατοί µε τη βασική 
έκδοση.

Μορφή αρχείων JPEG ή TIFF, µε EXIF έκδοση 2.21

Image size 
(Μέγεθος 
εικόνας)

80 × 80 pixels έως 9200 × 9200 pixels

Αριθµός αρχείων Έως 999

Μορφή 
αρχείων

Κωδικοποιητής 
βίντεο

Λεπτοµέρειες *

AVI Motion-JPEG 30 fps: 640× 480 (VGA)
60 fps: 320× 240 (QVGA)

MOV Motion-JPEG 30 fps: 848× 480 (WVGA)

MPG MPEG1 30 fps: 640× 480 (VGA)

Μέγεθος αρχείου Έως 2 GB ανά αρχείο

Αριθµός αρχείων Έως 100
%���&�� ���	 ������	 ���	 ������� 7



Εισαγωγή κάρτας µνήµης
1. ������ �� ���
�� P On (�����������) �	� �� 

������	��� ��� �������.

2. '���$� �� ����

� ��� �������� ��� ������ 
��
��.

3. �	������ ��� ����� 
��
�� ���� ��������� ������� ��� 
���� ���
��	 ������, ���� ������	�(��	 ��������. 
-��� ��	 	���&�, ����	 � ���	�� ���	$� ��� ������ 

��
��.

*Απαιτείται προσαρµογέας

c Προσοχή:
Ελέγχετε πάντα την κατεύθυνση µε την οποία πρέπει να 
τοποθετείται η κάρτα, ενώ εάν απαιτείται προσαρµογέας, φροντίστε 
να τον προσαρτήσετε προτού εισαγάγετε την κάρτα. ∆ιαφορετικά, 
δεν θα µπορείτε να βγάλετε την κάρτα από τον εκτυπωτή.

4. X���� �� ����

� ��� �������� ��� ������ 
��
��.

��� ��� ��� ����, � �������� ����
�����	� �������� 
��	 ����
������ ��� ��	&
�� 	����� ��� ���	 
���&���
��� ���� ����� ���. -��� ��������&� � 
�������� �	��	�����, �	 	���� ���	 �	�&��	
� �	� 
������� (������$� ���� ������ ����� 11). 

Αφαίρεση κάρτας µνήµης
%��	�&�� ��	 � ���	�� ���	$� ��� ������ 
��
�� �� 
���������	 ��	 ��� �����	� �����$� ��� ����� ��� ��� 
�������.

c Προσοχή:
Μην αφαιρείτε την κάρτα µνήµης όσο η φωτεινή ένδειξη της κάρτας µνήµης 
αναβοσβήνει, διότι υπάρχει κίνδυνος να χάσετε εικόνες.

Σύνδεση σε εξωτερική συσκευή
������ �� ������� $���	��� ������� ���� �������, 
���� 
	� 
����� Zip, 
	� 
����� ��������	
�� CD-R/RW (
 
������ USB), 
	� 
����� MO (���	��
�����	��) � 
	� 
����� 
USB flash. X��� ����� ��� ����� 
����� �� ���&���� �	� 
���������� ��� ���������	 ���� ����� 
��
�� ��� 
��������	��� 
������ ��� � 
	� $���	�� ������ ��� ���	 
���&��� �����
��� 
 ��� �������. ]��	 
����� �� 
�	������ �	� ���������� ��� ��� ����� 
��
�� ��	 �� ��� 
��������	
���	��� ����� �� ���� �� ��������� ���.

=	� ����
��	� ���	�� 
 ��� ������� 
 �� ����� ��� 
Bluetooth Photo Print Adapter, ��� ��� User’s Guide(+����� 
������) �� ��� �&����.

Σηµείωση:
❏ ∆εν υποστηρίζονται όλες οι συσκευές που έχουν δυνατότητα 

σύνδεσης µε καλώδιο USB. Για λεπτοµέρειες, απευθυνθείτε στο τµήµα 
εξυπηρέτησης πελατών της περιοχής σας.

❏ Η Epson δεν µπορεί να εγγυηθεί τη συµβατότητα οποιασδήποτε 
φωτογραφικής µηχανής ή µονάδας. Εάν δεν είστε βέβαιοι για τη 
συµβατότητα της φωτογραφικής µηχανής σας ή της µονάδας, µπορείτε 
να δοκιµάσετε να τη συνδέσετε. Εάν δεν είναι συµβατή, θα εµφανιστεί 
ένα µήνυµα στην οθόνη που δηλώνει ότι η συνδεδεµένη συσκευή δεν 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί.

Σύνδεση
1. '��	���� �	� ����� 
��
�� ��� ��� �������.

Σηµείωση:
(Εάν αφήσετε µια κάρτα τοποθετηµένη στον εκτυπωτή, η ανάγνωση 
των φωτογραφιών θα γίνεται από αυτή και όχι από την κάρτα της 
φωτογραφικής µηχανής σας ή τη µονάδα αποθήκευσης.)

2. )������ ��� ���"�	� USB ��� �� ������ ���&������ 
��� &��� EXT. I/F USB ��� 
�����	�� 
���� ��� �������.

3. �������	��� ��� ������� ��	 �� ������ ���&������. 

CompactFlash/
Microdrive 

Memory Stick/
Memory Stick PRO/
Memory Stick Duo*/
Memory Stick PRO Duo*/
MagicGate Memory Stick/
MagicGate Memory Stick Duo*/
Κάρτα µνήµης SD/
Κάρτα miniSD*/
Κάρτα microSD card*/
Κάρτα µνήµης SDHC/
Κάρτα miniSDHC*/
Κάρτα microSDHC*/
Κάρτα πολυµέσων
xD-Picture Card/
xD-Picture Card τύπου Μ/
xD-Picture Card τύπου H

ενδεικτική λυχνία 
κάρτας µνήµης
8 %���&�� ���	 ������	 ���	 �������



Ε
λλ

ην
ικ

ά

Αποθήκευση των φωτογραφιών σε µια 
εξωτερική συσκευή.
1. %��	�&�� ��	 � �������� �������	 � �	������� ��	 ��	 

� ����� 
��
�� �	� ��� ����� &��� �� ��
	������� 
���������, ��	 	���&� ���� �������.

2. )������, �� ��	�(��	, �� ������ ���&������ � 

	� ���(�.

3. )������ ��� ���"�	� USB ��� �� 
����� ���&������ ��� 
&��� EXT. I/F USB ��� 
�����	�� 
���� ��� ������� 
(������$� ���� ������ ����� 8).

4. )�� �����	�, ������ �� ���
�� F [Setup] (b�&
	��) ���� 
�������.

5. !���	
���	��� �� ���
�� l � r �	� �� �	��$� Backup 
Memory Card (/�
	������ ���	��� ���	������ ��� 
������ 
��
��) ��	 ��� �����	� ������ �� ���
�� OK.

6. ������ �� ���
�� u � d �	� �� �	��$� Memory Card 
Backup (/�
	������ ���	��� ���	������ ��� ������ 

��
��) ��	 ��� �����	� ������ �� ���
�� OK.

7. ������ �� ���
�� OK. -��� 
���	��� �� 
���
� Start 
backup? (]���$� ��
	������� ���	��� ���	������;) 
������ ���	 �� ���
�� OK �	� �� $�	���	 � �	��	����� 
��
	������� ���	��� ���	������. w� ��	���� �� 
������&��� �	� ����&�� ������ ��� 
����(����	 ���� 
�&��� ��� �������. -�� �	 ���������� ��� ��	������	 
���� ����� ��� ���	��������	 ��� ������ ���&������. 
'������ 
 �� ���&�� ��� ��������	"�, � �	��	����� ���� 

���� �� �	�����	 
�	�� ����.

Σηµείωση:
❏ Μην πραγµατοποιείτε δηµιουργία εφεδρικού αντίγραφου ενώ 

εκτυπώνετε από τον υπολογιστή στον εκτυπωτή.

❏ Μην συνδέετε τη συσκευή αποθήκευσης κατά την πρόσβαση του 
υπολογιστή στην κάρτα µνήµης του εκτυπωτή.

❏ Η µορφή για εγγραφή στο CD-R είναι Multisession (Mode 1) και το 
σύστηµα αρχείων είναι ISO 9660. Εξαιτίας του συστήµατος αρχείων 
ISO 9660, δεν υπάρχει η δυνατότητα δηµιουργίας εφεδρικού 
αντιγράφου του περιεχοµένου µιας κάρτας µνήµης η οποία διαθέτει 8 ή 
περισσότερα επίπεδα φακέλων σε CD-R.

❏ Οι χαρακτήρες που δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για ονόµατα 
φακέλων και αρχείων είναι τα κεφαλαία και ο χαρακτήρας 
υπογράµµισης (_). Άλλοι χαρακτήρες µετατρέπονται σε χαρακτήρες 
υπογράµµισης κατά τη διάρκεια δηµιουργίας αντιγράφου στο CD-R.

Εκτύπωση φωτογραφιών από µια 
συσκευή αποθήκευσης

Σηµείωση:
Ενδέχεται να µην µπορείτε να εκτυπώσετε φωτογραφίες, οι οποίες έχουν 
αποθηκευτεί µε τη χρήση προϊόντος διαφορετικού του παρόντος 
εκτυπωτή, στη συσκευή αποθήκευσης. 

1. %��	�&�� ��	 � �������� �������	 � �	�������.

2. )������, �� ��	�(��	, �� ������ ���&������ � 

	� ���(�.

3. )������ ��� ���"�	� USB ��� �� ������ ���&������ 
��� &��� EXT. I/F USB ��� 
�����	�� 
���� ��� ������� 
(������$� ���� ������ ����� 8).

Σηµείωση:
Αφαιρέστε τις κάρτες µνήµης από τον εκτυπωτή. Ο εκτυπωτής δεν 
αναγνωρίζει περιφερειακές συσκευές όταν έχετε εισαγάγει κάρτα 
µνήµης.

4. -��� 
���	��� � �������� �&���, ����	
���	��� �� 
���
�� u � d �	� �� �	��$� �� ����� ��� ��� ����� &� 
����"�� ��	 ������ �� ���
�� OK.

5. '�����&��� �� ��	� ��
��� ��� &� ������&����� �	� �� 
����"�� ���������� ��� ��� ����� 
��
�� ��� 
��������	��� 
������ ��� (������$� ���� ������ 
����� 11).

Εκτύπωση από ψηφιακή 
φωτογραφική µηχανή/κινητό 
τηλέφωνο/PDA

Χρήση του PictBridge ή του USB 
DIRECT-PRINT
+	 �	������� PictBridge ��	 USB DIRECT-PRINT ��� ������ 
�� ���������� �� ����"�� �	� ���������� ��� ���������� 
��� ���	��� ��������	�� 
����� ��� ���&��� 
 ��� 
�������.

1. %��	�&�� ��	 � �������� �� ����"�	 ��� �������	�� 
������	���.

2. %��	�&�� ��	 �� ��	 ����&��&� ����� 
��
�� .

3. �������	��� ��� ������� ��	 ����&���� ��� ���� 
����	�� ��� &��� �� ����	
���	���. (������$� ���� 
������ ����� 5)

4. ������ �� ���
�� F [Setup] (b�&
	��).

5. ������ �� ���
�� l � r �	� �� �	��$� PictBridge 
Settings (b�&
��	� PictBridge) ��	, ��� �����	�, 
������ �� ���
�� OK.

6. !���	
���	��� ��� �&��� LCD �	� �� �	��$� �	� 
��&
��	� ��������. (������$� ���� ������ ����� 19)

7. -��� �������"�� ��� �	���� ��� ��&
���� ��������, 
������ �� ���
�� OK.
%���&�� ���	 ������	 ���	 ������� 9



8. �������	��� ��� ���	��� ��������	�� 
����� ��	, ��� 
�����	�, ������� ��� ������� ��	 �� ���	��� 
��������	�� 
����� 
 ��� ���"�	� USB.

9. !���	
���	��� ��� ���	��� ��������	�� 
����� �	� �� 
�	��$� �� ���������� ��� &��� �� ����"��. 
%��	�&�� ��	 ��� ����
�����	��	 �	� �	&�
���� 
��&
��	� ��� ���	��� ��������	�� 
�����, ��&"� �	 
��&
��	� ��� ���	���� ��������	��� 
������ ��	�� 
���	������ ��� ��&
���� ��������.

10. �������� ��� ���	��� ��������	�� 
�����

Σηµείωση:
❏ Μην πραγµατοποιείτε δηµιουργία αντιγράφου πριν ή ενώ υπάρχει 

ψηφιακή φωτογραφική µηχανή συνδεδεµένη στον εκτυπωτή.

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

❏ Ανάλογα µε τον τύπο της ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής, οι εικόνες 
που περιέχουν πληροφορίες DPOF, ενδέχεται να µην είναι διαθέσιµες 
για εκτύπωση CD/DVD.

Χρήση της θύρας υπερύθρων 
��� � ������ ��� �	�&��	 &��� ����&��� ��	 
���� �� ����	 
���
��� ����������� 
��� ����&���, 
����� �� ����� 
���
��� ����������� JPEG ��� �� ������ ��� ���� ������� 
��	 �� �� ����"��.

%��	�&�� ��	 � ������ ��� �	����	 ��� �������� 
���
���� ����������� 
��� ����&���.

1. %��	�&�� ��	 � �������� �� ����"�	 ��� �������	�� 
������	���.

2. *���&���� ��� ���� ����	�� ��� &��� �� 
����	
���	���. (������$� ���� ������ ����� 5)

3. ������ �� ���
�� F [Setup] (b�&
	��).

4. ������ �� ���
�� l � r �	� �� �	��$� PictBridge 
Settings (b�&
��	� PictBridge) ��	, ��� �����	�, 
������ �� ���
�� OK.

5. !���	
���	��� ��� �&��� LCD �	� �� �	��$� �	� 
��&
��	� ��������. (������$� ���� ������ ����� 19)

6. -��� �������"�� ��� �	���� ��� ��&
���� ��������, 
������ �� ���
�� OK.

7. )����� �� &��� ����&��� ��� ������ ���� �� &��� 
����&��� ��� ������� ��	 ����
�����	��� �������� 
���
���� �����������. =	� ����
��	�, ������$� ��� 
��	���	� ��� �������.

+ �������� $�	�� ��� ������� ���� ���	 ����� �� 
���
���.

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 MB), 
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.

❏ Οι προδιαγραφές θύρας υπερύθρων του εκτυπωτή είναι οι εξής:

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

Μέγιστος ρυθµός 
µεταφοράς 
δεδοµένων

4 M bit/s

Ανώτερο όριο 
ελάχιστης 
απόστασης 
σύνδεσης

0,2 µέτρα
10 %���&�� ���	 ������	 ���	 �������



ά

Εκτύπωση φωτογραφιών
Ε
λλ

ην
ικ
Εισαγωγή στην εκτύπωση 

φωτογραφιών
)��� ��������� s [Memory Card] (X���� 
��
��), 
����� 
�� ����"�� ���������� � �	����� �	���$	�.

)��� ���	�� �&��� 
����� �� �	��$� �	� ���������� ��� &��� 
�� ����"��. ������ �� �	��$� ��� ����� �	����� ��	 
�������� ��������	"� ���� ��
�� ������ ���"���� �� ���
�� r.

=	� ���������� ���	�� 
 �	� ����	��	��� ��&
��	�, ������$� 
���� ������ "��	����� �������� ��������	"�" ��� ����� 19.

Εκτύπωση πολλών φωτογραφιών 
(View and Print (Προβολή και 
εκτύπωση φωτογραφιών))
*� ������&� �����	�
� ����	���	 ��� ����� �������� 
	�� 
����������� ����� ��	&"�	�.

1. ������ �� ���
�� s [Memory Card] (X���� 
��
��).

2. ������ �� ���
�� l � r �	� �� �	��$� View and Print 
(������� ��	 ������� ��������	"�) ���� ���	�� �&��� 
��	, ��� �����	�, ������ �� ���
�� OK.

3. ������ �� ���
�� l � r �	� �� �	��$� �� ���������� 
��� &��� �� ����"��.

Σηµείωση:
❏ Μπορείτε να εναλλάσσετε την προβολή των φωτογραφιών 

πατώντας το κουµπί G [Display/Crop] (Εµφάνιση/Περικοπή) 
(ανατρέξτε στην ενότητα σελίδα13).

❏ Εάν πατήσετε µια φορά το κουµπί G [Display/Crop] 
(Εµφάνιση/Περικοπή), εµφανίζεται ένα κίτρινο πλαίσιο. Μπορείτε 
να χρησιµοποιήσετε το πλαίσιο για να περικόψετε την υπόλοιπη 
φωτογραφία και να εκτυπώσετε µόνο το κύριο θέµα. Ανατρέξτε 
στην ενότητα "Περικοπή και Αλλαγή του µεγέθους των 
φωτογραφιών σας" στη σελίδα 21.

4. ������ �� ���
�� Copies + ('�������� +) � - 
('�������� -) 
���	 �� 
���	��� � ��	&
�� ��� 
���	������ ��� &��� �� ����"�� �	� �� ������	
��� 
���������� (��� 99).

5. ��������� �� ��
��� 3 ��	 4 ��	 �	� ���� ����������.

6. ����
�����	��� �	� �������� ��&
��	� ���	�� 
 �� 
�����: '�����$� ���� ������ "+�	�
�� ��&
���� ����	�� 
��	 �	���$��" ��� ����� 19.

Σηµείωση:
Μπορείτε να επιβεβαιώσετε τις ρυθµίσεις εκτύπωσης πατώντας το 
κουµπί OK.

7. ������ �� ���
�� x Start (]���$�) �	� �� $�	���� ��� 
�������.

Εκτύπωση όλων των 
φωτογραφιών (Print All Photos 
(Εκτύπωση όλων των 
φωτογραφιών))
1. ������ �� ���
�� s [Memory Card] (X���� 
��
��).

2. ������ �� ���
�� l � r �	� �� �	��$� Print All 
Photos (�������� ���� ��� ��������	"�) ���� ���	�� 
�&��� ��	, ��� �����	�, ������ �� ���
�� OK.

3. ������ �� ���
�� Copies + ('�������� +) � - 
('�������� -) �	� �� �	��$� ��� ��	&
� ��� ���	������.

View and Print (Προβολή και εκτύπωση 
φωτογραφιών): Επιλέξτε ορισµένες φωτογραφίες, µε ένα 
ή περισσότερα αντίγραφα για την καθεµία (σελίδα11).

Print All Photos (Εκτύπωση όλων των 
φωτογραφιών): Εκτυπώνονται όλες οι φωτογραφίες 
που περιέχονται στην κάρτα µνήµης (σελίδα 11).

Print by Date (Εκτύπωση ανά ηµεροµηνία): 
Αναζήτηση φωτογραφιών σύµφωνα µε την ηµεροµηνία 
λήψης και επιλογή των φωτογραφιών που θέλετε να 
εκτυπώσετε (σελίδα12).

Print Proof Sheet(Εκτύπωση σελίδας 
µικρογραφιών): Εκτυπώστε µια προβολή µικρογραφιών 
όλων των φωτογραφιών που είναι αποθηκευµένες στην 
κάρτα µνήµης σας (σελίδα12).

Slide Show(Προβολή διαφανειών): Προβάλετε όλες 
τις φωτογραφίες της κάρτας µνήµης διαδοχικά υπό τη 
µορφή προβολής διαφανειών και επιλέξτε τη 
φωτογραφία που θέλετε να εκτυπώσετε (σελίδα12). 

Play Movie and Print Photos (Αναπαραγωγή 
βίντεο και Εκτύπωση φωτογραφιών):σελίδα17 
Προβάλετε ένα αρχείο βίντεο που είναι αποθηκευµένο 
στην κάρτας µνήµης και επιλέξτε τη σκηνή που θέλετε 
να εκτυπώσετε από το αρχείο βίντεο.
������� '������'��� 11



4. ����
�����	���, �� ��	�(��	, �	� ��������� ��&
��	� 
���	�� 
 �� �����. '�����$� ���� ������ "+�	�
�� 
��&
���� ����	�� ��	 �	���$��" ��� ����� 19.

Σηµείωση:
Μπορείτε να επιβεβαιώσετε τις ρυθµίσεις εκτύπωσης πατώντας το 
κουµπί OK.

5. ������ �� ���
�� x Start (]���$�) �	� �� $�	���� ��� 
�������. 

Εκτύπωση φωτογραφιών µε 
αναζήτηση ανά ηµεροµηνία 
(Print by date) (Εκτύπωση ανά 
ηµεροµηνία)
��� �����(� ��� �
��
���� ����� ��� ��������	"�, 

����� �� ���� ��	 �� ����"�� ���������� ����� 
����	
���	"���� �� ������	
��� 
���.

1. ������ �� ���
�� s [Memory Card] (X���� 
��
��).

2. ������ �� ���
�� l � r �	� �� �	��$� Print by Date 
(�������� ��� �
��
����) ���� ���	�� �&��� ��	, ��� 
�����	�, ������ �� ���
�� OK. 

3. ������ �� ���
�� u � d �	� �� �	��$� ��� �
��
���� 
��� &��� ��	 ��� �����	� ������ �� ���
�� r �	� �� 
�	��$� ��� �
��
����. =	� �� ��������� ��� �	����, 
������ �� ���
�� l.

4. ������ �� ���
�� OK.

5. ������ �� ���
�� Copies + ('�������� +) � - 
('�������� -) �	� �� �	��$� ��� ��	&
� ��� ���	������.

6. ����
�����	���, �� ��	�(��	, �	� ��������� ��&
��	� 
���	�� 
 �� �����. '�����$� ���� ������ "+�	�
�� 
��&
���� ����	�� ��	 �	���$��" ��� ����� 19.

Σηµείωση:
Μπορείτε να επιβεβαιώσετε τις ρυθµίσεις εκτύπωσης πατώντας το 
κουµπί OK.

7. ������ �� ���
�� x Start (]���$�) �	� �� $�	���� ��� 
�������.

Εκτύπωση των φωτογραφιών σε 
µικρογραφίες
Σηµείωση:
Όταν εκτυπώνετε φωτογραφίες σε µικρογραφίες, οι λειτουργίες Enhance 
(Βελτίωση) και Auto Correct (Αυτόµατη διόρθωση) δεν είναι διαθέσιµες.

'�����&��� �� �������� ��
��� �	� �� ����"�� 
���������� � 
	��������� 
 ��� ��	&
� ����������� ��	 ��� 
�
��
���� �����. 

1. ������ �� ���
�� s [Memory Card] (X���� 
��
��).

2. ������ �� ���
�� l � r �	� �� �	��$� Print Proof 
Sheet (�������� ������ 
	�������	"� ��������	"�) 
���� ���	�� �&��� ��	, ��� �����	�, ������ �� ���
�� OK.

3. ����
�����	���, �� ��	�(��	, �	� ��������� ��&
��	� 
���	�� 
 �� �����. '�����$� ���� ������ "+�	�
�� 
��&
���� ����	�� ��	 �	���$��" ��� ����� 19.

# �	���$� �������� ��� ������	
��� �	������� 
�������� ��&
�(��	 ��� �� 
��&�� ����	�� �� $��:  

4. ������ �� ���
�� x Start (]���$�) �	� �� $�	���� ��� 
�������.

Εκτύπωση φωτογραφιών κατά τη 
διάρκεια προβολής διαφανειών
������ �� �	��$� �� ���������� ��� &��� �� ����"�� 
������������ ��� �	� ���������� ��� ���	 ���&���
��� ���� 
����� 
��
�� �	����	�� ��� �� 
���� �������� �	����	"�.

1. ������ �� ���
�� s [Memory Card] (X���� 
��
��).

2. ������ �� ���
�� l � r �	� �� �	��$� Slide Show 
(������� �	����	"�) ���� ���	�� �&��� ��	, ��� �����	�, 
������ �� ���
�� OK.

10 × 15 cm 13 × 18 cm A4

20-up 30-up 80-up 
12 ������� '������'���
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+ �������� 
����(	 �	� ���������� ��� ���	 
���&���
��� ���� ����� 
��
�� �	����	��.

Σηµείωση:
Μπορείτε να διακόψετε ή να ξαναρχίσετε την προβολή διαφανειών, 
πατώντας το κουµπί u ή d.

3. -��� 
���	��� � ���������� ��� &��� �� ����"��, 
������ �� ���
�� OK.

4. ������ �� ���
�� Copies + ('�������� +) � - 
('�������� -) 
���	 �� 
���	��� � ��	&
�� ��� 
���	������ ��� &��� �� ����"�� �	� �� ������	
��� 
���������� (��� 99).

5. ��� &��� �� ����"�� �	����� ����������, ������ 
�� ���
�� l � r �	� �� �	��$� �	� ���������� ��� &��� 
��	, ��� �����	� ������ �� ���
�� Copies + ('�������� 
+) � - ('�������� -) �	� �� �	��$� ��� ��	&
� ���	������.

Σηµείωση:
❏ Μπορείτε να εναλλάσσετε την προβολή των φωτογραφιών 

πατώντας το κουµπί G [Display/Crop] (Εµφάνιση/Περικοπή) 
(ανατρέξτε στην ενότητα σελίδα13).

❏ Εάν πατήσετε µια φορά το κουµπί G [Display/Crop] 
(Εµφάνιση/Περικοπή), εµφανίζεται ένα κίτρινο πλαίσιο. Μπορείτε 
να χρησιµοποιήσετε το πλαίσιο για να περικόψετε την υπόλοιπη 
φωτογραφία και να εκτυπώσετε µόνο το κύριο θέµα. Ανατρέξτε 
στην ενότητα "Περικοπή και Αλλαγή του µεγέθους των 
φωτογραφιών σας" στη σελίδα21.

6. ����
�����	��� �	� �������� ��&
��	� ���	�� 
 �� 
�����: =	� ����
��	�, ������$� ���� ������ "+�	�
�� 
��&
���� ����	�� ��	 �	���$��" ��� ����� 19.

Σηµείωση:
Μπορείτε να επιβεβαιώσετε τις ρυθµίσεις εκτύπωσης πατώντας το 
κουµπί OK.

7. ������ �� ���
�� x Start (]���$�) �	� �� $�	���� ��� 
�������.

Εκτύπωση φωτογραφίας µε 
πλαίσιο καθορισµένο από τη 
φωτογραφική µηχανή
��� &��� �� ����"�� 
	� ���������� 
 �����	� ��� ��� 
�������
���� ��&����	 ��� ��������	�� 
����� EPSON, 
������&��� �� �������� ��
���.

1. *���&���� 
	� ����� 
��
�� ��� ��	��	 ���������� 
��	 �����	� P.I.F.

2. -��� 
���	��� ���� �� 
���
�, ������ �� ���
�� OK.

3. ������ �� ���
�� l � r �	� �� �	��$� �	� ���������� 
��� &��� ��	 ��� �����	� ������ �� ���
�� OK.

4. ������ �� ���
�� Copies + ('�������� +) � - 
('�������� -) 
���	 �� 
���	��� � ��	&
�� ��� 
���	������ ��� &��� �� ����"�� �	� �� ������	
��� 
���������� (��� 99).

5. ����
�����	��� �	� ��������� ��&
��	� ����� ��	 

��&��� ����	��. =	� ����
��	�, ������$� ���� ������ 
"+�	�
�� ��&
���� ����	�� ��	 �	���$��" ��� ����� 19.

Σηµείωση:
Μπορείτε να επιλέξετε την εικόνα που θέλετε να εκτυπώσετε 
πατώντας το κουµπί OK.

6. ������ �� ���
�� x Start (]���$�) �	� �� $�	���� ��� 
�������.

Εκτύπωση µε ρυθµίσεις DPOF
��� � ���	��� ��� ��������	�� 
����� ��������(	 DPOF 
(Digital Print Order Format), 
����� �� �� ����	
���	��� �	� 
�� ����	��$� �	� ���������� ��	 ��� ��	&
� ���	������ ��� 
&��� �� ����"��. '�����$� ��� ��	���	� ��� ���	���� 
��� ��������	��� 
������ �	� �� �	��$� �	� ���������� ��� 
&��� �� ����"�� 
 DPOF ��	, ��� �����	�, ����&���� 
��� ����� 
��
�� ���� �������. + �������� ����
�����	� 
����
��� �������� ��� ����	��
���� ��������	"�.

1. *���&���� 
	� ����� 
��
�� ��� ��	��	 
���
��� DPOF.

2. -��� 
���	��� ���� �� 
���
�, ������ �� ���
�� OK.

3. ����
�����	��� �	� ��������� ��&
��	� �����, 
��&��� 
����	�� ��	 �	���$��. =	� ����
��	�, ������$� ���� 
������ "+�	�
�� ��&
���� ����	�� ��	 �	���$��" ��� 
����� 19.

Σηµείωση:
Οι ρυθµίσεις διάταξης δεν είναι διαθέσιµες όταν οι ρυθµίσεις DPOF 
έχουν οριστεί για εκτύπωση ευρετηρίου. 

4. ������ �� ���
�� x Start (]���$�) �	� �� $�	���� ��� 
�������.

Αλλαγή της προβολής των 
φωτογραφιών στην οθόνη LCD
-��� �	���� ���������� ��� ��� ����� 
��
��, 
����� �� 

������ 16 ���������� ���� �&��� LCD ���"���� ��	� 
����� �� ���
�� G [Display/Crop] (�
���	��/��	����). 
=	� �� �	������ � ������� 
	�� ����������� �� ����, 
������ ���	 �� ���
�� G [Display/Crop] 
(�
���	��/��	����).
������� '������'��� 13



Άλλες δηµιουργικές επιλογές εκτύπωσης
∆ηµιουργία πρωτότυπου 
CD/DVD

Εκτύπωση ετικέτας CD/DVD
'��� � ������ �����	 ���������� ���	�� 
 ��� ����� 
������ ��� �&���� LCD �	� ��� ������� ���&��� � ��� 
CD/DVD, ����� �� ����� �������	��� ������	���. �����	 
������	��� ������ ���	�� 
 ��� ����� ����&������ ��� 
CD/DVD ���� �������, ��� ����� �	����� ��� �	���$�� 
�������� ��	 ��� ����� ��&
	��� ��� ��&
���� ��������.

!���� ��� ���	�
	��� EPSON Print CD �� ����"�� ��� ���� 
������	��� �����
��� ���� �������.

-��� ����"�� � CD/DVD, �� ��� ����� ��� �� $��:

Σηµείωση:
❏ Χρησιµοποιείτε µόνο πολυµέσα CD/DVD που είναι κατάλληλα για 

εκτύπωση, για παράδειγµα “Εκτυπώσιµα στην επιφάνεια της ετικέτας” 
ή “Εκτυπώσιµα σε εκτυπωτές ink jet”. 

❏ Η εκτυπωµένη επιφάνεια είναι εύκολο να κηλιδωθεί αµέσως µετά την 
εκτύπωση.

❏ Αφήστε το CD/DVD να στεγνώσει εντελώς πριν το χρησιµοποιήσετε ή 
πριν αγγίξετε την εκτυπωµένη επιφάνεια.

❏ Μην αφήνετε το εκτυπωµένο CD/DVD να στεγνώσει εκθέτοντάς το σε 
άµεσο ηλιακό φως.

❏ Υγρασία στην εκτυπώσιµη επιφάνεια ενδέχεται να προκαλέσει κηλίδες.

❏ Εάν εκτυπωθεί κατά λάθος µελάνι στο συρτάρι του CD/DVD ή στο 
εσωτερικό διαφανές διαµέρισµα, καθαρίστε αµέσως το µελάνι.

❏ Η επανεκτύπωση στο ίδιο CD/DVD ενδέχεται να µην βελτιώσει την 
ποιότητα εκτύπωσης.

❏ Μπορείτε να ρυθµίσετε την εκτυπώσιµη περιοχή ενός CD/DVD 
χρησιµοποιώντας το EPSON Print CD. Ρυθµίστε την εκτυπώσιµη περιοχή 
ανάλογα µε το CD/DVD πάνω στο οποίο θέλετε να εκτυπώσετε. Τυχόν 
εσφαλµένες ρυθµίσεις ενδέχεται να λερώσουν το συρτάρι του CD/DVD, 
το ίδιο το CD, ή το DVD.

❏ Η εκτυπώσιµη περιοχή ενός CD/DVD φαίνεται στο παρακάτω σχήµα.

 CD/DVD 12 cm:

Εάν πραγµατοποιείτε εκτύπωση στις παρακάτω περιοχές του δίσκου, 
ο δίσκος ή το συρτάρι του CD/DVD ενδέχεται να λερωθεί µε µελάνι. 

Προετοιµασία για εκτύπωση πάνω σε 
επιφάνεια CD/DVD
1. '���$� �� 
�����	�� ����

�.

2. X������ �� 
���� ��� ������	��, 
���	 �� 
�����	�� 
������	 �� �������&� ��� &��� �	� CD/DVD.

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

❏ Μην µετακινείτε το µοχλό του συρταριού όταν ο εκτυπωτής 
βρίσκεται σε λειτουργία.

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. *���&���� �� CD/DVD ��� ������	 CD/DVD 
 ��� 
�	���	� �	����� ���� �� ����.

Σηµείωση:
Τοποθετείτε µόνο ένα δίσκο κάθε φορά.

Περιοχή εσωτερικού 
δακτυλίου 

18 έως 42 mm

Περιοχή εξωτερικής 
περιφέρειας 

117 έως 120 mm
14 ����	 ���������$	 ������$	 �������	
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4. *���&���� �� ������	 ��� CD/DVD ��� ���� ��� 

�����	��� ������	�� 
���	 �	 ���$	� ��� ������	�� 
CD/DVD �� �&����

	����� 
 �	� ���$	� ��� 
�����	��� 
������	��. %��	�&�� ��	 �	 ������ ��� ������	�� CD/DVD 
����� ����&��&� ����� �������� ��� 
�����	��� ������	��.

c Προσοχή
Μην τοποθετείτε το συρτάρι του CD/DVD όταν ο εκτυπωτής 
βρίσκεται σε λειτουργία. ∆ιαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί 
βλάβη στον εκτυπωτή και µπορεί να λερώσει ή να γρατσουνιστεί η 
επιφάνεια του CD/DVD.

Ορισµός ρυθµίσεων και εκτύπωσης
1. ������ �� ���
�� CD/DVD [Print CD/DVD] 

(�������� CD/DVD).

2. -��� 
���	��� ���� �� 
���
� ���� �&���, ������ �� 
���
�� OK.

3. ������ �� ���
�� x [Print Settings] (b�&
��	� 
��������) �	� �� ����$� �� 
���. +���� �� ��&
	�� 
Layout (/	���$�) ��	 ������ �� ���
�� OK.

������ �� �	��$� 
�� ��� �	� ������&� �	���$	� ���� 
�� �	���	� ��� �������� � ��� CD/DVD.

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

4. ������ �� ���
�� l � r �	� �� �	��$� �	� ���������� 
��� &��� �� ����"��.

Σηµείωση:
❏ Μπορείτε να εναλλάσσετε την προβολή των φωτογραφιών 

πατώντας το κουµπί G [Display/Crop] (Εµφάνιση/Περικοπή) 
(ανατρέξτε στην ενότητα σελίδα13).

❏ Εάν πατήσετε µια φορά το κουµπί G [Display/Crop] 
(Εµφάνιση/Περικοπή), εµφανίζεται ένα κίτρινο πλαίσιο. Μπορείτε 
να χρησιµοποιήσετε το πλαίσιο για να περικόψετε την υπόλοιπη 
φωτογραφία και να εκτυπώσετε µόνο το κύριο θέµα. Ανατρέξτε 
στην ενότητα "Περικοπή και Αλλαγή του µεγέθους των 
φωτογραφιών σας" στη σελίδα 21.

5. ������ �� ���
�� Copies + ('�������� +) �	� �� ����� 
��� ��	&
� ��� ���	������ �	� ��& ���������� �� ��� 
�	��$	 ��� ��&
	�� Layout (/	���$�) ��� �	���� 4-up (4 
	���� � 1), 8-up (8 	���� � 1) � 12-up (12 	���� � 1).

Σηµείωση:
❏ Για να επιλέξτε περισσότερες από µία φωτογραφίες, 

επαναλάβετε τα βήµατα 4 και 5 για να επιλέξετε τις υπόλοιπες 
φωτογραφίες και τον αριθµό αντιγράφων που θέλετε να 
εκτυπώσετε. 

❏ Όταν επιλέγετε φωτογραφίες για την ρύθµιση διάταξης 4-up (4 
εικόνες σε 1), 8-up (8 εικόνες σε 1) ή 12-up (12 εικόνες σε 1), 
µπορείτε να επιλέξετε λιγότερες φωτογραφίες από το συνολικό 
αριθµό. Οι περιοχές της διάταξης που δεν χρησιµοποιούνται 
παραµένουν κενές.

❏ Μπορείτε να επιβεβαιώσετε τις ρυθµίσεις εκτύπωσης πατώντας 
το κουµπί OK.

6. b�&
��� ��� ��	��� �������� (��� ����	�� ��	 
$���	�� �	�
���) �� ���	 ����������. =	� ����
��	�, 
������$� ���� ������&� ������.

7. ������ �� ���
�� x Start (]���$�) �	� �� $�	���� ��� 
�������.

Σηµείωση:
❏ Συνιστάται η εκτύπωση της διάταξης σε ένα δοκιµαστικό CD/DVD, πριν 

την εκτύπωση σε ένα κανονικό CD/DVD.

❏ Αφήστε τα CD και τα DVD να στεγνώσουν για 24 ώρες.

❏ Εάν χρειαστεί, µπορείτε να ρυθµίσετε τη θέση εκτύπωσης. Για 
λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Εάν η εκτύπωση δεν είναι 
ευθυγραµµισµένη" στη σελίδα 16.

❏ Αν εµφανιστεί ένα µήνυµα σφάλµατος στην οθόνη LCD, ακολουθήστε 
τις οδηγίες που εµφανίζονται στην οθόνη LCD για να επιλύσετε το 
πρόβληµα.

Ρύθµιση της θέσης εκτύπωσης
'�����&��� �� �������� ��
��� �	� �� ��&
��� �� �	�
��� 
��� ��	���� �������� � ��� CD/DVD.

1. ������ �� ���
�� x [Print Settings] (b�&
��	� 
��������).

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 8 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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2. ������ �� ���
�� u � d �	� �� �	��$� CD 
Inner-Outer (�����	��-$���	�� �	�
���� CD) ��	, 
��� �����	�, ������ �� ���
�� r.

3. ��	��$� ��� ��������� �	
�.  ������ �� ����� ��� 
����	�� �	�
��� 
��$� 18 ��	 46 mm ��	 ��� $���	�� 
�	�
��� 
��$� 114 ��	 120 mm, � �	����
��� 1 mm.

4. ������ �� ���
�� OK �	� �� ������	�&��� �	 ������� 
��� ����
�����	����.

Εάν η εκτύπωση δεν είναι ευθυγραµµισµένη
'�����&��� �� �������� ��
��� �	� �� ��&
��� �� &��� 
��������, �� ��	�(��	.

1. ������ �� ���
�� F [Setup] (b�&
	��) �	� �� ����$� �� 

��� ��&
	���.

2. ������ �� ���
�� l � r �	� �� �	��$� Adjust CD 
Print Alignment (������
��� �����	��� �������� 
CD) ���� ���	�� �&��� ��	, ��� �����	�, ������ �� 
���
�� OK.

3. ������ �� ���
�� u � d �	� �� �	��$� CD/DVD ��	 
��	�� ������ �� ���
�� r.

4. ��	��$� ���� &��� �� 
���	���� ��� 	����.
������ �� �	��$� 
	� �	
� ��� 0 mm ��� 2.0 mm.

5. ������ �� ���
�� OK �	� �� ������	�&��� �	 ������� 
��� ����
�����	����.

Σηµείωση:
Ο εκτυπωτής διατηρεί τις προσαρµογές των ρυθµίσεων εκτύπωσης, ακόµη 
και αφού τον απενεργοποιήσετε, οπότε δεν χρειάζεται να προσαρµόζετε 
ξανά τη θέση εκτύπωσης κάθε φορά που θέλετε να χρησιµοποιήσετε τη 
λειτουργία CD/DVD.

Εκτύπωση εξώφυλλου CD
������ �� ����"�� ��� $"����� CD � ����� A4 �� ��� 
���� 
	�� 
���� ��� ����	�� � � 
���� ��������.  ������ 
�� ����"�� ��� ��	 24 ���������� � ��� �����.

1. *���&���� ����� 
��&��� A4.

2. ������ �� ���
�� CD/DVD [Print CD/DVD] 
(�������� CD/DVD).

3. -��� 
���	��� ���� �� 
���
� ���� �&���, ������ �� 
���
�� OK.

4. ������ �� ���
�� x [Print Settings] (b�&
��	� 
��������).

5. ��	��$� CD Jacket (�$"����� CD) ��� ��&
	�� Media 
Type (*���� 
����).

6. ��	��$� ��� ��������� ��&
	�� �	� ��� ���� ����	�� ��� 
��� ����&���	.

7. ��	��$� A4 ��� ��&
	�� Paper Size (���&�� ����	��).

8. ��	��$� CD Case Upper (~�� ����� &���� CD) � CD 
Case Index (������	� &���� CD) ��� ��&
	�� Layout 
(/	���$�) ��	 ��� �����	� ������ �� ���
�� OK.

9. ������ �� ���
�� l � r �	� �� �	��$� �	� ���������� 
��� &��� �� ����"�� 
 ���� �� �	���$� ��������.

Σηµείωση:
❏ Μπορείτε να εναλλάσσετε την προβολή των φωτογραφιών 

πατώντας το κουµπί G [Display/Crop] (Εµφάνιση/Περικοπή) 
(ανατρέξτε στην ενότητα σελίδα 13).

❏ Εάν πατήσετε µια φορά το κουµπί G [Display/Crop] 
(Εµφάνιση/Περικοπή), εµφανίζεται ένα κίτρινο πλαίσιο. Μπορείτε 
να χρησιµοποιήσετε το πλαίσιο για να περικόψετε την υπόλοιπη 
φωτογραφία και να εκτυπώσετε µόνο το κύριο θέµα. Ανατρέξτε 
στην ενότητα "Περικοπή και Αλλαγή του µεγέθους των 
φωτογραφιών σας" στη σελίδα21.
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10. ������ �� ���
�� Copies + ('�������� +) � - 
('�������� -) �	� �� �	��$� ��� ��	&
� ��� ���	������ 
�	� ��& ����������.

Σηµείωση:
❏ Όταν επιλέγετε CD Case Index (Ευρετήριο θήκης CD) στη 

ρύθµιση Layout (∆ιάταξη), µπορείτε να επιλέξετε έως 24 
φωτογραφίες. Οι περιοχές της διάταξης που δεν 
χρησιµοποιούνται παραµένουν κενές.

❏ Για να επιλέξτε περισσότερες από µία φωτογραφίες, επαναλάβετε 
τα βήµατα 9 και 10 για να επιλέξετε άλλες φωτογραφίες και τον 
αριθµό αντιγράφων που θέλετε να εκτυπώσετε.

11. ������ �� ���
�� x Start (]���$�) �	� �� $�	���� ��� 
�������.

Αναπαραγωγή αρχείου βίντεο 
και εκτύπωση µιας σκηνής
������ �� ����������� �� ����� ��� ��� �����$	 
 �� 
���	��� ��� ��������	�� 
����� ��	 �� �	��$� 
�� ����� �	� 
�������.

Σηµείωση:
Καθώς ο αριθµός των pixel για αρχεία βίντεο είναι µικρότερος από ότι για 
φωτογραφίες, ενδέχεται η ποιότητα εκτύπωσης να µην είναι η 
αναµενόµενη. Ο αριθµός των pixel εξαρτάται από το µοντέλο ψηφιακής 
φωτογραφικής µηχανής και τις ρυθµίσεις.

1. ������ �� ���
�� s [Memory Card] (X���� 
��
��).

2. ������ �� ���
�� l � r �	� �� �	��$� Play Movie 
and Print Photos ('���������� ����� ��	 �������� 
��������	"�) ���� ���	�� �&��� ��	, ��� �����	�, 
������ �� ���
�� OK.

3. ������ �� ���
�� r �	� �� �	��$� �� ��&
	�� Print 
Method (��&���� ��������) ��� ���� �
�
� ��� �&����. 
!���	
���	��� �� ���
�� u � d �	� �� �	��$� Print 1 
frame (�������� 1 ���	����) � Print N frames 
(�������� ���	���� W). )�� �����	� ������ �� ���
�� OK.

4. ������ �� ���
�� OK.

5. ������ �� ���
�� l � r �	� �� �	��$� �� ����� ����� 
��� &��� �� ����������� ��	 ��� �����	� ������ �� 
OK. + �������� 
����(	 �� ����� ����� ��� ���	 
���&���
��� ���� ����� 
��
��.

Σηµείωση:
Ανάλογα µε τα δεδοµένα βίντεο και την ταχύτητα µετάδοσης της 
κάρτας µνήµης ή της συσκευής αποθήκευσης, ενδέχεται η 
αναπαραγωγή του αρχείου βίντεο από τον εκτυπωτή να µην 
γίνεται οµαλά.

6. X��� ��� ��� �� ��������:

���� ����� ��	
���	 Print 1 frame (������� 1 
�
�	����) �� ������ ��������:
-��� 
���	��� � ����� ��� &��� �� ����"��, 
������ �� ���
�� OK.

���� ����� ��	
���	 Print N frames (������� 
�
�	���� �) �� ������ ��������:
-��� 
���	��� � ��"�� ����� ��� ��	���� ��� &��� �� 
����"��, ������ �� ���
�� OK. -��� 
���	��� � 
������� ����� ��� ��	����, ������ �� ���
�� OK.

Σηµείωση:
Χρησιµοποιήστε το παρακάτω κουµπί κατά την προβολή του 
αρχείου βίντεο.

❏ Πατήστε το κουµπί l ή r για να πραγµατοποιήσετε επαναφορά 
ή προώθηση του αρχείου βίντεο.

❏ Πατήστε το κουµπί u ή d για να πραγµατοποιήσετε παύση ή 
επανεκκίνηση του αρχείου βίντεο.

❏ Πατήστε το κουµπί G [Display/Crop] (Εµφάνιση/Περικοπή) 
για να εµφανίσετε τη λίστα κεφαλαίων του αρχείου βίντεο.

7. ������ �� ���
�� Copies + ('�������� +) � - 
('�������� -) 
���	 �� 
���	��� � ��	&
�� ��� 
���	������ ��� &��� �� ����"�� �	� �� ������	
��� 
���������� (��� 99).

8. ����
�����	��� �	� �������� ��&
��	� ���	�� 
 �� 
�����: =	� ����
��	�, ������$� ���� ������ "+�	�
�� 
��&
���� ����	�� ��	 �	���$��" ��� ����� 19.

Σηµείωση:
❏ Βεβαιωθείτε ότι στη ρύθµιση Movie Enhance (Βελτίωση βίντεο) 

έχετε επιλέξει On (Ενεργοποίηση), όπως φαίνεται στην εικόνα.

❏ Μπορείτε να επιβεβαιώσετε τις ρυθµίσεις εκτύπωσης πατώντας 
το κουµπί OK.

9. ������ �� ���
�� x Start (]���$�) �	� �� $�	���� ��� 
�������.

Σηµείωση:
Ανάλογα µε τα δεδοµένα βίντεο και το σηµείο στο οποίο σταµατάτε το 
αρχείο βίντεο, ενδέχεται το αποτέλεσµα της εκτύπωσης να µην είναι το 
αναµενόµενο.

Print 1 frame (Εκτύπωση 
1 πλαισίου)

Εκτύπωση µίας σκηνής την οποία 
επιλέγετε ως µια εικόνα. 

Print N frames 
(Εκτύπωση πλαισίων Ν)

∆ιαίρεση της περιοχής του αρχείου 
βίντεο το οποίο έχετε επιλέξει σε 12 
πλαίσια και εκτύπωση 12 µικρογραφιών 
σε ένα φύλλο.
����	 ���������$	 ������$	 �������	 17



Εκτύπωση σε αυτοκόλλητα
������ �� ����"�� ����������� � ����� Photo Stickers 
(6�������	�� �����������).

1. *o��&���� ����� Epson Photo Stickers (6�������	�� 
����������� Epson)

2. ������ �� ���
�� s [Memory Card] (X���� 
��
��).

3. ������ �� ���
�� l � r �	� �� �	��$� View and Print 
(������� ��	 ������� ��������	"�) ���� ���	�� �&��� 
��	, ��� �����	�, ������ �� ���
�� OK.

4. ������ �� ���
�� x [Print Settings] (b�&
��	� 
��������).

5. +���� PhotoSticker16 (6�������	�� �����������) 
��� ��&
	�� Paper Type (*���� ����	��).

6. ������ �� ���
�� OK.

7. ������ �� ���
�� l � r �	� �� �	��$� �	� ���������� 
��� &��� �� ����"��.

Σηµείωση:
❏ Μπορείτε να εναλλάσσετε την προβολή των φωτογραφιών 

πατώντας το κουµπί G [Display/Crop] (Εµφάνιση/Περικοπή) 
(ανατρέξτε στην ενότητα σελίδα13).

❏ Εάν πατήσετε µια φορά το κουµπί G [Display/Crop] 
(Εµφάνιση/Περικοπή), εµφανίζεται ένα κίτρινο πλαίσιο. Μπορείτε 
να χρησιµοποιήσετε το πλαίσιο για να περικόψετε την υπόλοιπη 
φωτογραφία και να εκτυπώσετε µόνο το κύριο θέµα. Ανατρέξτε 
στην ενότητα "Περικοπή και Αλλαγή του µεγέθους των 
φωτογραφιών σας" στη σελίδα 21.

8. ������ �� ���
�� Copies + ('�������� +) � - 
('�������� -) �	� �� �	��$� ��� ��	&
� ��� ���	������ 
�	� ��& ����������.

Σηµείωση:
❏ Εάν επιλέξετε µόνο µία φωτογραφία, θα εκτυπωθούν 16 

αντίγραφα της ίδιας φωτογραφίας σε ένα φύλλο. Εάν επιλέξετε 
δύο ή περισσότερες φωτογραφίες, ο αριθµός των αντιγράφων 
που έχετε επιλέξει για κάθε φωτογραφία εκτυπώνεται σε διάταξη 
16-up (16 εικόνες σε 1) ενώ οι περιοχές της διάταξης που δεν 
χρησιµοποιούνται παραµένουν κενές.

❏ Για να επιλέξτε περισσότερες από µία φωτογραφίες, 
επαναλάβετε τα βήµατα 7 και 8 για να επιλέξετε τις υπόλοιπες 
φωτογραφίες και τον αριθµό αντιγράφων που θέλετε να 
εκτυπώσετε.

❏ Μπορείτε να επιβεβαιώσετε τις ρυθµίσεις εκτύπωσης πατώντας 
το κουµπί OK.

9. ������ �� ���
�� x Start (]���$�) �	� �� $�	���� ��� 
�������.

Εάν η εκτύπωση δεν είναι ευθυγραµµισµένη
��� ����"�� � ����� Photo Stickers (6�������	�� 
�����������) 
 �	���$� 16-up (16 	���� � 1), 
����� �� 
��&
��� �� &��� ��������.

1. ������ �� ���
�� F [Setup] (b�&
	��) �	� �� ����$� �� 

��� ��&
	���.

2. ������ �� ���
�� l � r �	� �� �	��$� Adjust CD 
Print Alignment (������
��� �����	��� �������� 
CD) ���� ���	�� �&��� ��	, ��� �����	�, ������ �� 
���
�� OK.

3. ������ �� ���
�� u � d �	� �� �	��$� Sticker 
('����������) ��	 ��	�� ������ �� ���
�� r.

4. ��	��$� ���� &��� �� 
���	���� ��� 	����. ������ 
�� �	��$� 
	� �	
� ��� 0 mm ��� 2.5 mm.

5. ������ �� ���
�� OK �	� �� ������	�&��� �	 ������� 
��� ����
�����	����.

Σηµείωση:
Ο εκτυπωτής διατηρεί τις προσαρµογές των ρυθµίσεων εκτύπωσης, 
ακόµη και αφού τον απενεργοποιήσετε, οπότε δεν χρειάζεται να 
προσαρµόζετε κάθε φορά τη θέση εκτύπωσης.
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Επιλογές εκτύπωσης φωτογραφιών
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ικ
'��� �	��$� �	� ���������� ��� &��� �� ����"��, 

������ �� ���
�� x [Print Settings] (b�&
��	� ��������) 
�	� �� ��� �� 
��� ����	��	�"� ��&
����, ��� ���� 
����� 
�� ����� �	� ��&
��	� ����	��, �	���$��, ��"
���� � ���� 
����	��	��� ��&
��	�. 

Ορισµός ρυθµίσεων χαρτιού και 
διάταξης
'��� �	��$� �	� ���������� ��� &��� �� ����"��, 
����� �� 
��&�� ��	 ��� ���� ��� ����	��, ��&"� ��	 �� �	���$� 
�	� �	� �	��
��� ���������� ��	 �� ����� ��� ��	 ��� 
����&��&�.

1. ������ �� ���
�� x [Print Settings] (b�&
��	� 
��������). �
����(����	 �� 
��� ��� ����	��	�"� 
��&
����.

2. ������ �� ���
�� d � u �	� �� �	��$� Paper Type 
(*���� ����	��) ��	 ������ �� ���
�� r.

3. ������ �� ���
�� d � u �	� �� �	��$� �� ��&
	�� ��� 
��� ������&� ������, � ����� ���	���	�� ���� ���� ��� 
����	�� ��� ��� ����&���	 ��	 ��	�� ������ �� 
���
�� OK.

Λίστα τύπων χαρτιού

4. ������ �� ���
�� d � u �	� �� �	��$� Paper Size 
(���&�� ����	��) ��	 ������ �� ���
�� r.

5. ������ �� ���
�� d � u �	� �� �	��$� ��� 
��&�� 
����	�� ��� ��� �������� ����� ��	 ��	�� ������ �� 
���
�� OK. 

Λίστα µεγέθους χαρτιού

Για χαρτί Επιλέξτε αυτή τη 
ρύθµιση Paper Type 
(Τύπος χαρτιού)

Plain paper (Απλό χαρτί) Απλό χαρτί

Epson Ultra Glossy Photo Paper 
(Ιδιαίτερα γυαλιστερό 
φωτογραφικό χαρτί)

Ultra Glossy

Epson Premium Glossy Photo Paper 
(Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί 
πρώτης ποιότητας)

Prem.Glossy

Epson Glossy Photo Paper 
(Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί)

Photo Paper 
(Φωτογραφικό χαρτί)

Epson Matte Paper-Heavyweight 
(Παχύ µατ χαρτί)

Matte

Epson Photo Stickers 16 Φωτογραφικά 
αυτοκόλλητα 16

10 × 15 cm (4 × 6 in.)

13 × 18 cm (5× 7 in.)

Οριζόντιο µέγεθος 16:9

A4

A6
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6. ������ �� ���
�� d � u �	� �� �	��$� Layout 
(/	���$�) ��	 ������ �� ���
�� r.

7. ��	��$� 
�� ��� �	� ������&� �	���$	� ��	 ��	�� ������ 
�� ���
�� OK. ]�� ����	 �	� ��&
��	� ����	�� ��	 
�	���$��.

Λίστα διατάξεων

Κατά την εκτύπωση Borderless (Χωρίς περίγραµµα), 
εφιστάται η προσοχή σας στα εξής:
❏ Επειδή η συγκεκριµένη ρύθµιση µεγεθύνει ελαφρώς την εικόνα σε 

σχέση µε το µέγεθος του χαρτιού, το τµήµα της εικόνας που εξέχει 
από τα άκρα του χαρτιού δεν θα εκτυπωθεί.

❏ Η ποιότητα εκτύπωσης µπορεί να µειωθεί στις άνω και κάτω 
περιοχές της εκτύπωσης, διαφορετικά η περιοχή µπορεί να γεµίσει 
κηλίδες µελανιού κατά την εκτύπωση.

Βελτίωση ποιότητας 
εκτύπωσης
������ �� ������
��� ��� ��	����� ��� ����"�"� ���.

Σηµείωση:
Για την εκτύπωση υψηλής ποιότητας απαιτείται περισσότερος χρόνος.

1. ������ �� ���
�� x [Print Settings] (b�&
��	� 
��������).

2. ������ �� ���
�� u � d �	� �� �	��$� Quality 
(��	�����) ��	 ��	�� ������ �� ���
�� r.

3. ������ �� ���
�� u � d �	� �� �	��$� Standard 
(X����	��) � Best (%���	���) ��	 ��	�� ������ �� 
���
�� OK.

Borderless 
(Χωρίς 
περιθώρια) 

Εκτύπωση χωρίς περιθώρια.

Border 
(Περίγραµµα)

Εκτύπωση µε περιθώριο 3-mm σε 
όλες τις πλευρές.

Upper Half 
(Επάνω µισό)

Εκτυπώνει τις φωτογραφίες σας στο 
επάνω µισό µέρος του χαρτιού χωρίς 
περιθώρια.

Φωτογραφίες 
ταυτότητας

Εκτύπωση φωτογραφιών σε δύο 
µεγέθη (35,0× 45,0 mm και 
50,8 × 50,8 mm) σε φωτογραφικό 
χαρτί µεγέθους 10× 15 cm (4 × 6 
in.). Η διάταξη αυτή είναι χρήσιµη 
για την εκτύπωση φωτογραφιών για 
ταυτότητα.

2-up 
(2 εικόνες σε 1)

4-up Εκτύπωση πολλών φωτογραφιών σε 
ένα φύλλο. Το µέγεθος κάθε 
φωτογραφίας προσαρµόζεται 
αυτόµατα ανάλογα µε τον αριθµό 
των προς εκτύπωση φωτογραφιών 
και του µεγέθους του χαρτιού. 
Η διάταξη 12-up (12 εικόνες σε 1) 
είναι διαθέσιµη µόνο όταν έχετε 
επιλέξει Play Movie and Print 
Photos (Αναπαραγωγή βίντεο και 
Εκτύπωση φωτογραφιών) από τις 
ρυθµίσεις της λειτουργίας 
s [Memory Card] (Κάρτα µνήµης).
Η διάταξη 16-up (16 εικόνες σε 1) 
είναι διαθέσιµη µόνο όταν 
εκτυπώνετε σε φωτογραφικά 
αυτοκόλλητα.
Στη διάταξη 20-up (20 εικόνες σε 1) 
εκτυπώνονται οι αριθµοί και οι 
ηµεροµηνίες λήψης των 
φωτογραφιών.

8-up 
(8 εικόνες σε 1)

12-up 
(12 
εικόνες 
σε 1)

16-up 
(16 εικόνες σε 1)

20-up 
(20 
εικόνες 
σε 1)

CD Case Upper 
(Άνω πλευρά 
θήκης CD)

CD Case 
Index

Εκτύπωση µίας φωτογραφίας σε 
µέγεθος για την άνω πλευρά της 
θήκης CD ή πολλές φωτογραφίες σε 
µέγεθος για το Ευρετήριο θήκης CD 
µε διάτρητη γραµµή. Αυτές οι 
διατάξεις εικόνων είναι διαθέσιµες 
µόνο όταν εκτυπώνετε στη 
λειτουργία CD/DVD [Print 
CD/DVD] (Εκτύπωση CD/DVD).

Ευρετήριο

Εκτύπωση µικρογραφιών µε τους 
αριθµούς και τις ηµεροµηνίες λήψης 
των φωτογραφιών. Αυτές οι 
διατάξεις ευρετηρίου είναι 
διαθέσιµες µόνο όταν έχετε επιλέξει 
Print Proof Sheet (Εκτύπωση 
φύλλου διόρθωσης) από τις 
ρυθµίσεις της λειτουργίας 
s [Memory Card] (Κάρτα µνήµης).

1-up 
(1 εικόνα σε 1)

8-up 
(8 εικόνες σε 1)

4-up

12-up 
(12 
εικόνες 
σε 1)

Εκτύπωση φωτογραφιών σε ετικέτα 
CD. Αυτές οι διατάξεις εικόνων είναι 
διαθέσιµες µόνο όταν εκτυπώνετε 
στη λειτουργία CD/DVD [Print 
CD/DVD] (Εκτύπωση CD/DVD).
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Αφαίρεση φαινοµένου 
"κόκκινων µατιών"
-��� ���������(� �������, 
�	��� ����� �� ������� ���� 

����(����	 
 ����	�� 
��	� ��� ����������. =	� �� 
��	��	��� �� ������
� 
����� �� �	��$� �� ��&
	�� Red 
Eye Reduction (����� ��	��
���� "����	��� 
��	"�").

Σηµείωση:
Ανάλογα µε τον τύπο της φωτογραφίας, ενδέχεται να διορθωθούν άλλα 
τµήµατα της εικόνας εκτός των µατιών.

1. ������ �� ���
�� x [Print Settings] (b�&
��	� 
��������).

2. ������ �� ���
�� u � d �	� �� �	��$� Red-Eye 
Reduction (����� ��	��
���� "����	��� 
��	"�") ��	 
��	�� ������ �� ���
�� r.

3. ������ �� ���
�� u � d �	� �� �	��$� On 
(�����������) ��	 ��	�� ������ �� ���
�� OK.

Επεξεργασία των 
φωτογραφιών σας
+ �������� ����� ��� �����	 �� ���������� �� �	��&"�� �� 
��"
� ��	 �� ���	"�� ��� ��	����� 	����� ��� ��������	"� 
��� ����� �� ����� ������	���. ���������	 ��� ���	��� ����	 
������
��"�:

■ '���
��� ������
����

��� � ��������	�� 
����� ��� �	�&��� ��������(	 �	� 
�	������� PRINT Image Matching � Exif Print, 
����� �� 
����	
���	��� �	� ��&
��	� P.I.M. � Exif Print ��� 
������� ��� �	� �� ������
��� �	� ���������� ��� 
"�� �� �	���� �� ������� �������
���.

��� � ��������	�� 
����� ��� �	�&��� �� ��������(	 
�	� �	������� PRINT Image Matching � Exif Print, 
����� 
�� ����	
���	��� �� �	������� PhotoEnhanceTM �	� �� 
���� �	� ��������� ������
���� ������� 
 �� 
��	������ ��� ����� ���&���� �	 ����������. 

■ �� ����
��� ������
����

��� �	 ���������� ��� ���	 �� ���� ���	��� �� ���� 
����	���, 
����� �� ������
��� �� ���	������ ���� 
� �� ���$� ��� ����
� ��� ���
���� ��	 ��� �����	�.

��� &���, 
����� �� ���� 
� ����
��� ������
���� 
�" � �	������� P.I.M. � PhotoEnhance ���	 
������	�
���, ����	
���� �� ���(����	 
 �����	� �	 
����
��� ��&
��	� ���.

Σηµείωση:
❏ Οι συγκεκριµένες ρυθµίσεις επηρεάζουν µόνο τις εκτυπωµένες 

φωτογραφίες σας και δεν αλλάζουν τα πρωτότυπα αρχεία εικόνων.

❏ Οι ρυθµίσεις αυτές αποθηκεύονται όταν απενεργοποιείτε τον 
εκτυπωτή ή επιλέγετε κάποιο διαφορετικό σύνολο φωτογραφιών, γι' 
αυτό να θυµάστε να απενεργοποιείτε τις ρυθµίσεις όταν έχετε 
ολοκληρώσει την εργασία σας.

Αυτόµατη προσαρµογή των 
φωτογραφιών σας
-��� ����	
���	�� �	� ����
��� ������
���� 	����� ��� 
������� ���, �	 ������	
��� ������
���� ���
�(����	 � 
��� �	� ���������� ���.

1. ������ �� ���
�� x [Print Settings] (b�&
��	� 
��������).

2. ������ �� ���
�� d � u �	� �� �	��$� Enhance 
(%������) ��	 ��	�� ������ �� ���
�� r.

3. ��	��$� 
�� ��� ����� �	� �	����� ��	 ��	�� ������ �� 
���
�� OK.

=	� �� ���� 
� ����
��� ������
���� ���� ��� �	� 
����
���, ������&��� �� ��
��� ��� ����	�������	 ���� 
��
�� ������.

Μη αυτόµατη προσαρµογή των 
φωτογραφιών σας
1. ������ �� ���
�� x [Print Settings] (b�&
��	� 

��������).

2. ������ �� ���
�� d � u �	� �� �	��$� Brightness 
(6��	������), Contrast ('���&��), Sharpness 
(������	�) � Saturation (X���
��) ��	 ��	�� ������ 
�� ���
�� r. 

3. ������
��� �	� ��&
��	� ���� ��	�(��	 ��	 ��	�� 
������ �� ���
�� OK.

Περικοπή και Αλλαγή του 
µεγέθους των φωτογραφιών σας
������ �� ����"�� 
��� ��� �
�
� 
��� �����������, 
��	��������� ��� ��	��� ��� �� �	&�
�� �� �����&�. 
������ �� �	��$� �	� ��	���� 
��� 
�� ���������� 
�� ����.

1. ��	��$� �� ���������� ��� &��� �� ��	���� 
�	�������� View and Print (������� ��	 ������� 
��������	"�). '�����$� ���� ������ "�������� ����"� 
��������	"� (View and Print (������� ��	 ������� 
��������	"�))" ��� ����� 11.

Ρύθµιση Λειτουργία

PhotoEnhance Προσαρµογή της φωτεινότητας, τη 
αντίθεσης και του κορεσµού των χρωµάτων 
των φωτογραφιών σας.

P.I.M. Χρήση των ρυθµίσεων PRINT Image 
Matching και Exif Print της φωτογραφικής 
µηχανής σας (η επιλογή ενεργοποιείται 
αυτόµατα όταν οι φωτογραφίες σας 
περιέχουν τα δεδοµένα).

None (Καµία) Επιλέξτε αυτή τη ρύθµιση εάν δεν θέλετε 
να χρησιµοποιήσετε τις λειτουργίες P.I.M. 
ή PhotoEnhance.
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2. ������ �� ���
�� G [Display/Crop] 
(�
���	��/��	����) �	� �� ��	���� 
�� ����������. 
w� ��� ��� ����	�� �����	� ���� ��� ��� ��	��� 
��	�����.

3. !���	
���	��� �� $�� ���
�� �	� �� ����� ��� ��	��� 
��� &��� �� ��	����.

■ ������ �� ���
�� Copies + � - ('�������� + � -) 
�	� �� ����$� �� 
��&�� ��� ���	����.

■ ������ �� ���
�� r , l, u� d �	� �� 
���	���� �� 
�����	�.

■ ������ �� ���
�� x [Print Settings] (b�&
��	� 
��������) �	� �� ��	������ �� �����	�.

4. ������ �� ���
�� OK �	� �� �	���	"�� ��� ��	���� 
��� 	�����. 

Σηµείωση:
Η συγκεκριµένη ρύθµισης παραµένει ενεργή µέχρι να εκτυπώσετε ή 
να πατήσετε το κουµπί y Stop/Clear (∆ιακοπή/∆ιαγραφή).

5. '��� ���$� ��� 	���� ��� &� ��	���� ������ �� 
���
�� OK.

6. ��� �� ��	�(��	 �� ����$� ���� ��&
��	�, ������ �� 
���
�� x Start ]���$�) �	� �� $�	���	 � �������.

Προσθήκη ηµεροµηνίας
������ �� ����"�� ��� ���	�� �
��
���� ����� ��� 
����������� ��� ���� �$	� 
���� ��� ��������.

1. ������ �� ���
�� x [Print Settings] (b�&
��	� 
��������).

2. ������ �� ���
�� u � d �	� �� �	��$� Date 
(#
��
����) ��	 ��	�� ������ �� ���
�� r.

3. ������ �� ���
�� u � d �	� �� �	��$� 
�� ��&
	��:

4. ������ �� ���
�� OK.

-��� ���	 ������	�
��� � �	���� Date (#
��
����), �	 
���������� ���� ����"���	 � ��� �	� ���������� �	� �	� 
����� �	������	 � ������	
��� ����������, ���	������ 
�	���$� �	 �� �����. 

Σηµείωση:
Οι ρυθµίσεις αυτές αποθηκεύονται όταν απενεργοποιείτε τον εκτυπωτή 
ή επιλέγετε κάποιο διαφορετικό σύνολο φωτογραφιών, γι' αυτό να 
θυµάστε να επιλέγετε ξανά None (Καµία) όταν έχετε ολοκληρώσει 
την εργασία σας. 

Εκτύπωση ασπρόµαυρων 
φωτογραφιών ή Σέπια
������ �� ����"�� �	� ���������� ��� � �����
������ 
������ � 
 ��� ���� ���	�, ����� �� ����$� ��� ��������� 
����������.

Σηµείωση:
Η εκτύπωση σέπια έχει έναν καστανωπό τόνο, προσδίδοντας στην 
εκτύπωσή σας την αίσθηση παλιάς φωτογραφίας.

1. ������ �� ���
�� x [Print Settings] (b�&
��	� 
��������).

2. ������ �� ���
�� u � d �	� �� �	��$� Filter (6�����) 
��	 ��	�� ������ �� ���
�� r.

3. ������ �� ���
�� u � d �	� �� �	��$� B&W ('&�) � 
Sepia ()��	�) ��	 ��	�� ������ �� ���
�� OK.

Fit Frame (Προσαρµογή σε πλαίσιο)
# ��&
	�� ���� ��	����	 ����
��� �� �
�
��� ��� 	����� ��� 
$����� ��� �� ��	&"�	� ��� �	��
���� 
��&��� ��������. 
'������ 
 �� ���� �������� ��� ���������� ����������� ��	 
�� �	��
��� 
��&�� ��������, &� ��	������ �� �� ���� 
��	 ���� �
�
��� ��� 	����� �� �� ��	���� ��	 �$	�. 
# ����	��
��� ��&
	�� ���	 On(�����������). 
����	��
��� ��&
	��

������
��� �� 
��&�� ��& ����������� (����� ��	����) 
"�� �� ����	 ���� ��	��� �������� ��� ��	 ��&��	�&� ��� 

��� Layout (/	���$�). '������ 
 �� 
��&�� �������� ��	 
�� ���� ��������, ������	 �� 
���	����� ��	&"�	� ��	���� 
��	 �$	� ��� �����������.

None (Καµία) (προεπιλογή, απενεργοποιεί τη 
σφραγίδα της ηµεροµηνίας)

yyyy.mm.dd (2006.09.01)

mmm.dd.yyyy (Sep.01.2006)

dd.mmm.yyyy (01.Sep.2006)

On Περικοπή εικόνας.

None (Καµία) ∆εν πραγµατοποιείται περικοπή της εικόνας.
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ά

Ρύθµιση των προτιµήσεων του εκτυπωτή
Ε
λλ

ην
ικ
Επαναφορά προεπιλεγµένων 

ρυθµίσεων
'��� ��� ����$	 �	� ��&
��	� ���, ������	 �� &��� �� 
�������� �	� ����	��
��� ��&
��	� ��� ������� (���� 
�	� ��&
��	� �	���$��, �� �� ���
���� � ��	�����) ��	� 
����"�� ���� ����������. 

1. ������ �� ���
�� F [Setup] (b�&
	��) �	� �� ����$� �� 

��� ��&
	���.

2. ������ �� ���
�� l � r �	� �� �	��$� Restore 
Factory Settings (��������� �������	��"� 
��&
����) ��	 ��� �����	� ������ �� ���
�� OK.

3. ������ �� ���
�� OK �	� �� �������� �	� 
����	��
��� ��&
��	�.

Σηµείωση:
Χρησιµοποιώντας τη λειτουργία Restore Factory Settings (Επαναφορά 
εργοστασιακών ρυθµίσεων) δεν επανέρχονται οι τιµές όλων των ρυθµίσεων 
στα προεπιλεγµένα επίπεδα.

Ρύθµιση της προφύλαξης 
οθόνης
������ �� ����� ���������� �	 ����� ���	 ���&���
��� 
���� ����� 
��
�� ��� ��	 	���&� �� �������$� �&���� �	� 
��� �&��� LCD. ��� ��� ������ 3 ���� �����	��, 
������	���	 � �������$� �&����. ��� ��� ������ 10 ����, 
� �������� 	������	 � ��������� ���������.

1. ������ �� ���
�� F [Setup] (b�&
	��) �	� �� ����$� �� 

��� ��&
	���.

2. ������ �� ���
�� l � r �	� �� �	��$� Maintenance 
()��������) ��	 ��	�� ������ �� ���
�� OK.

3. ������ �� ���
�� u � d �	� �� �	��$� Screen Saver 
Settings (b�&
��	� �������$�� �&����) ��	 ��� �����	� 
������ �� ���
�� OK.

4. ]�	�� �	��$� Memory Card Data (/��
��� ������ 

��
��) ��	 ������ �� ���
�� OK.

Αλλαγή της γλώσσας που 
εµφανίζεται στην οθόνη LCD
1. ������ �� ���
�� F [Setup] (b�&
	��).

2. ������ �� ���
�� l � r �	� �� �	��$� Maintenance 
()��������) ��	 ��	�� ������ �� ���
�� OK.

3. ������ �� ���
�� u � d �	� �� �	��$� Language 
(=�"���) ��	 ��	�� ������ �� ���
�� OK.

4. ������ �� ���
�� u � d �	� �� �	��$� �� ��"��� ��� 
&��� �� 
����(��	.

5. ������ �� ���
�� OK.
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Αντικατάσταση δοχείων µελανιού
Έλεγχος της κατάστασης του δοχείου 
µελανιού.
������ ����� �� ���$� ��� ��������� ��� ������ 

���	�� ��	�"���� �� 	�����	� ��� ���� �$	� 
���� ��� 
�&���� LCD. 

=	� �� ���$� �	� ����
��	�, ���� �� ������&�: 

1. ������ �� ���
�� F [Setup] (b�&
	��), ��	�� ������ 
�� ���
�� l � r �	� �� �	��$� Ink Cartridge Status 
(X�������� ������ 
���	��) ��	 ����� ������ �� 
���
�� OK. 

�
����(��	 
	� ����	�� ��������� ��� ����	 ��� 
��������� ��� ������ 
���	��.

Y (X���	��), B (�����), LC ('��	��� �����), LM ('��	��� 
���(����), M (���(����) ��	 C (X����).

-��� � ���&
� ��� 
���	�� ����(	 �� ��
��"�	, 

����(��	 � ���	$� .

2. '��� ��� ���$	 ��� ��������� ��� ������ 
���	��, 
������ �� ���
�� OK �	� �� �	������ ���� 
�������
�� �&���.

Σηµείωση:
Εάν θέλετε να αντικαταστήσετε ένα δοχείο µελανιού του οποίου η 
στάθµη είναι χαµηλή, πατήστε το κουµπί r για να επιλέξετε Change 
Ink Cartridge (Αλλαγή δοχείου µελανιού) και πατήστε το κουµπί 
OK. Συνεχίστε από το βήµα 3 της ενότητας ""Αντικατάσταση 
δοχείων µελανιού" στη σελίδα25 για να αντικαταστήσετε το 
δοχείο µελανιού.

-��� � ���&
� ��� 
���	�� ����(	 �� ���	 ��
���, ���	�&�� 
��	 ��� �	�&��	
� ����� �	� ���	���������. /� 
����� �� 
����"�� �� ��� ����� 
���	�� ��	 ��	��	.

Προφυλάξεις κατά την αντικατάσταση 
δοχείων µελανιού
������ ���	��������� ���	������ ����� 
���	��, �	����� 
��� �	� ������ ���� ������� ������.

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

c Προσοχή:
❏ Για να αποφύγετε την πρόκληση ζηµιάς στον εκτυπωτή, ποτέ µην 

µετακινείτε την κεφαλή εκτύπωσης µε το χέρι.

❏ Όταν έχει καταναλωθεί το µελάνι ενός δοχείου, δεν µπορείτε να 
συνεχίσετε να εκτυπώνετε ακόµη και αν τα υπόλοιπα δοχεία 
εξακολουθούν να περιέχουν µελάνι. 

❏ Αφήστε το κενό δοχείο µελανιού τοποθετηµένο στον εκτυπωτής 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 την ποσότητα 
µελανιού που χρησιµοποιείται από το δοχείο. Τα δοχεία µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν ακόµη και εάν αφαιρεθούν και επανατοποθετηθούν. 
Ωστόσο, κάθε φορά που τοποθετείτε κάποιο δοχείο, καταναλώνεται 
κάποια ποσότητα µελανιού, καθώς ο εκτυπωτής ελέγχει αυτόµατα την 
αξιοπιστία του δοχείου.

❏ Για µέγιστη απόδοση του µελανιού, να αφαιρείτε µόνο ένα δοχείο 
µελανιού όταν είστε έτοιµοι να το αντικαταστήσετε. Τα δοχεία µε 
χαµηλή στάθµη µελανιού δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν εάν 
επανατοποθετηθούν.

❏ Η Epson συνιστά τη χρήση γνήσιων δοχείων µελανιού Epson. Η χρήση 
µη γνήσιων µελανιών µπορεί να προκαλέσει βλάβη που δεν καλύπτεται 
από τις εγγυήσεις της Epson και, υπό συγκεκριµένες συνθήκες, να 
προκαλέσει την ακανόνιστη λειτουργία του εκτυπωτή. Η Epson δεν 
εγγυάται την ποιότητα ή την αξιοπιστία µη γνήσιων µελανιών. Η 
κατάσταση των δοχείων µελανιού δεν εµφανίζεται όταν χρησιµοποιείται 
µη γνήσιο µελάνι.

Αγορά δοχείων µελανιού
!���	
���	��� ���� �� ����� 
���	�� Epson 
��� � 
�	����
� �$	 
��"� ��� ��� ����&����� ���� ��	 ��	� ��� ��� 
�
��
���� ��$��.

Χρώµα Αριθµός ανταλλακτικού

Epson Stylus Photo 
R360 Series

Epson Stylus Photo 
R390 Series

Black (Μαύρο) T0801 T0811/T0821

Cyan (Κυανό) T0802 T0812/T0822

Magenta 
(Ματζέντα)

T0803 T0813/T0823

Yellow (Κίτρινο) T0804 T0814/T0824

Ανοιχτό κυανό T0805 T0815/T0825

Ανοιχτό Ματζέντα T0806 T0816/T0826
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Αντικατάσταση δοχείων µελανιού
%��	�&�� ��	 �	�&��� ��� ��	����	� ����� 
���	�� ��	� 
$�	����. '�� �� ��	�
� ��� &� $�	���� ��� ���	��������� 
��� ������ 
���	��, ����	 �� ������ ��� �� ���	���
�� 
��
���.

Σηµείωση:
Μην ανοίξετε τη συσκευασία του δοχείου µελανιού µέχρι να είστε έτοιµοι 
να εγκαταστήσετε τον εκτυπωτή. Το δοχείο µελανιού είναι αεροστεγώς 
συσκευασµένο για να εξασφαλιστεί η ποιότητά του.

1. %��	�&�� ��	 � �������� ��	 �&� � �	������� ���� 
�� ����"�	 ��	, ��� �����	�, ����$� �� ����

� ��� 
�������.

Σηµείωση:
Βεβαιωθείτε ότι το συρτάρι του CD/DVD δεν έχει εισαχθεί στον 
εκτυπωτή προτού αντικαταστήσετε το δοχείο µελανιού. 

2. ����$� ��	 ���� �&��� LCD 
����(��	 ��� 
���
� ��� 
������	 ��	 ��� ����� ����	 �� ���	�������&� ��	 
������ �� ���
�� OK. 

Σηµείωση:
Το µήνυµα δεν εµφανίζεται εάν υπάρχει ακόµα κάποια ποσότητα 
µελανιού. Σε αυτή την περίπτωση, πατήστε το κουµπί F [Setup] 
(Ρύθµιση), επιλέξτε Maintenance (Συντήρηση) και έπειτα πατήστε 
το κουµπί OK. Στη συνέχεια, επιλέξτε Change Ink Cartridge 
(Αλλαγή δοχείου µελανιού) και πατήστε το κουµπί OK. Για να 
εντοπίσετε ποιο δοχείο πρέπει να αντικαταστήσετε, ανατρέξτε στην 
ενότητα "Έλεγχος της κατάστασης του δοχείου µελανιού." στη 
σελίδα24.

*� ����� 
���	�� 
���	����	 ���� ���� �� &��� 
���	����������.

c Προσοχή:
Μη µετακινείτε την κεφαλή εκτύπωσης µε το χέρι, καθώς µπορεί να 
προκαλέσετε βλάβη στον εκτυπωτή. Πατάτε πάντα το κουµπί OK 
για να το µετακινήσετε.

3. '��	���� �� ��� ����� 
���	�� ��� �� ��������� ���.

c Προσοχή:
❏ Προσέξτε να µην σπάσετε τα άγκιστρα στο πλάι του δοχείου 

µελανιού όταν το αφαιρείτε από τη συσκευασία.

❏ Μην ακουµπάτε το πράσινο τσιπ ολοκληρωµένου κυκλώµατος στο 
πλάι του δοχείου. Υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί βλάβη στο 
δοχείο µελανιού.

4. '��	���� ��� ����	�� ��	��� ��� �� ���� 
���� ��� ������ 

���	��.

c Προσοχή:
❏ Πρέπει να αφαιρέσετε την κίτρινη ταινία προτού τοποθετήσετε 

το δοχείο. ∆ιαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος να υποβαθµιστεί η 
ποιότητα εκτύπωσης ή να µην µπορείτε να εκτυπώσετε.

❏ Εάν έχετε τοποθετήσει ένα δοχείο µελανιού χωρίς να αφαιρέσετε 
την κίτρινη ταινία, βγάλτε το δοχείο από τον εκτυπωτή, 
αφαιρέστε την κίτρινη ταινία και επανατοποθετήστε το.

❏ Μην αφαιρείτε το διάφανο προστατευτικό από το κάτω µέρος 
του δοχείου, διότι υπάρχει κίνδυνος να το αχρηστεύσετε.

❏ Μην αφαιρείτε και µην σκίζετε την ετικέτα του δοχείου, διότι θα 
προκληθεί διαρροή.

❏ Βεβαιωθείτε ότι πάντοτε τοποθετείτε αµέσως ένα νέο δοχείο 
µελανιού στον εκτυπωτή αφού έχετε αφαιρέσει το παλιό. Εάν δεν 
τοποθετήσετε εγκαίρως το δοχείο µελανιού, η κεφαλή εκτύπωσης 
µπορεί να στεγνώσει και να µην µπορεί να εκτυπώσει.

5. '���$� �� ����

� ��� ������. 

6. �	��� �	� ������ ��� ������ 
���	�� ��� &��� �� 
���	���������. )��"�� �� ����� ����&��� ���� �� 
���� ��	 �$� ��� ��� ������� ��	 �������� �� 
���������. ��� ��������
������ �� ����	
���	�
��� 
����� ��	 
�� �	�	��� �� �� $����
���.

Σηµείωση:
Εάν η αφαίρεση του δοχείου είναι δύσκολη, σηκώστε το δοχείο µε 
περισσότερη δύναµη µέχρι να βγει.

Στην εικόνα 
φαίνεται η 
αντικατάσταση 
του δοχείου 
κίτρινου µελανιού.
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c Προσοχή
Μην ξαναγεµίζετε το δοχείο µελανιού. 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 την ακανόνιστη 
συµπεριφορά του εκτυπωτή.

7. *���&���� �� ����� 
���	�� ��&�� ���� ������� 
������. )�� �����	�, ���"$� �� ����� 
���	�� ���� �� 
���� ��� ���� �������	 ��� &��� ���.

8. ���	� ���	��������� �� ����� 
���	��, ����� �� 
����

� ������ ��	 �� ����

� ��� �������.

9. ������ �� ���
�� OK. + �������� &� 
���	���	 ��� 
����� �������� ��	 &� �����	 �� �
�(	 �� �����
� 
����������� 
���	��. -��� � �	��	����� ���	��
�� 

���	�� ��������&�, � ����� �������� &� �	�����	 
���� ���	�� ��� &��� ��	 ���� �&��� LCD &� 
���	��� �� 

���
� "Ink cartridge replacement is complete" (# 
���	��������� ��� ������ 
���	�� �������"&��).

c Προσοχή: 
❏ Μην διακόπτετε ποτέ την τροφοδοσία του εκτυπωτή πριν 

εµφανιστεί το µήνυµα ολοκλήρωσης. ∆ιαφορετικά, µπορεί να η 
πλήρωση του εκτυπωτή µε µελάνι να είναι ελλιπής.

❏ Μην εισάγετε το συρτάρι του CD/DVD µέχρι να ολοκληρωθεί η 
πλήρωση µε µελάνι.

Σηµείωση:
Εάν ένα µήνυµα στην οθόνη LCD αναφέρει ότι απαιτείται 
αντικατάσταση ενός δοχείου µετά τη µετακίνηση της κεφαλής 
εκτύπωσης στην αρχική της θέση, µπορεί να µην έχει εγκατασταθεί 
σωστά το δοχείο µελανιού. Πατήστε ξανά το κουµπί OK και, στη 
συνέχεια, πιέστε προς τα κάτω το δοχείο µελανιού µέχρι να ασφαλίσει 
στη θέση του.
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Συντήρηση και Μεταφορά
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ην
ικ
Βελτίωση ποιότητας 

εκτύπωσης

Καθαρισµός της κεφαλής εκτύπωσης
��� �	 ����"�	� ��� ���	 ������	�� ���	��� � 
$&��	��
��� � �� ������ �������� � ���

��, ���� 
��	�(��	 �� ��&����� ��� ����� ��������. X�&���(����� 
��� ����� �������� ������������	 �� �������	� "�� �� 
�	������� ����� �� 
���	. # �	��	����� ��&��	�
�� ��� 
������ �������� �������"�	 
���	, �	’ ���� &� ����	 �� 
��� ����� 
��� ���� � ��	����� ��� �������� �� ���	 
	������	��	��.

c Προσοχή:
Όταν δεν χρησιµοποιείτε τον εκτυπωτή σας για µεγάλο χρονικό διάστηµα, 
η ποιότητα της εκτύπωσης µπορεί να επηρεαστεί αρνητικά, γι' αυτό 
συνιστάται να θέτετε σε λειτουργία τον εκτυπωτή τουλάχιστον µία φορά 
το µήνα για να διατηρήσετε την καλή ποιότητα της εκτύπωσης.

'�����&��� �� ��
��� ���� �	� �� ��&����� ��� ����� 
�������� ��� ��� ������ ������ ��� �������.

1. %��	�&�� ��	 � �������� ��	 �&� � �	������� ���� 
�� ����"�	 ��	 �� ��	 
���	��� ������ ����
�. ��� 

���	��� ��� 
���
� ���� �&��� LCD �� ����� ��� 
��
�"�	 ��	 ��� ����� 
���	�� ���	 ��� � � ���&
� 
��� 
���	�� ���	 ��
���, ���� ��	���� �� 
���	��������� �� ����� 
���	��. =	� ����
��	�, 
���� ����� 25.

2. ������ �� ���
�� F [Setup] (b�&
	��), , ��	�� ������ 
�� ���
�� l � r �	� �� �	��$� Maintenance 
()��������) ��	 ����� ������ �� ���
�� OK.

3. ������ �� ���
�� u � d �	� �� �	��$� Head 
Cleaning (X�&��	�
�� ������) ��	 ������ �� 
���
�� OK.

4. =	� �� $�	���	 � ��&��	�
�� ��� ������ ��������, 
������ �� ���
�� x Start (]���$�). + �������� ���	 
&����� ��	 ���� �&��� LCD 
����(��	 �� 
���
� Print 
head cleaning in progress. Please wait. 
(�������	 �	��	����� ��&��	�
�� ��� ������ ��������. 
��	
���.).

c Προσοχή:
Μην απενεργοποιείτε τον εκτυπωτή ή µην διακόπτετε τη διαδικασία 
καθαρισµού.

5. -��� ��������&� � ��&��	�
��, ����
�����	��� ����� 
��� ���������� �	� �� �	���	"�� ��	 �� �������	� ��� 
������ �������� ���	 ��&���. %��	�&�� ��	 ��� 
	�����	 ���� ������� ���� ����� A4 ��	 ������ �� 
���
�� x Start (]���$�). �����"���	 �� 
����� ������ 
����������.

6. �$���� �� 
����� ������ ���������� ��� ����"���. 
X�& ��	(���	� ��	 ��& ��&�� ���

� &� ����	 �� ���	 
������, ����� ��� ��� 
�����, ���� ������	 ���� 	����:

■ ��� � ������� ��� �� ������	�(	 ����	� ������
�, 
��� ��	"�	. ������ �� ���
�� OK �	� �� ��������&� 
� �	��	�����.

■ ��� �������� ��� (���� ������	 ��������) ������ �� 
���
�� x Start (]���$�) �	� �� ��&����� ��� ����� 
�������� $���.

'� �������� �� �	��	����� �����	� ����� ����� ��
�� 
������� ���� ��	����� ��� ��������, ��������	��� ��� 
������� ��	 ����� ��� ��	��� �	� ������	���� �$	 "�� "�� 
�� 
����"�	 �� 
���	 ��� ����
���� ��	 ����"�	 ��	 
��� �����	� ������&��� �� ��&����� ��� ����� 
�������� $���. 

Ευθυγράµµιση της κεφαλής εκτύπωσης
��� ��	� ����"�	� ��� ���������� ����
��� �����	�� ��� 
��&��� ���

"� � 
���	�� �	����� ��	(���	�� ���

"�, 
������	 �� ��	�(��	 �� �&����

��� ��� ����� 
��������.

������ �� �&����

��� ��� ����� �������� �� ��� 
��� ������ ������ ��� ������� �� ����	
���	"���� �� 
���	�
	�� ���. 

1. %��	�&�� ��	 � �������� ��	 �&� � �	������� ���� 
�� ����"�	 ��	 ��	 ��� ����&���	 ����� A4.

2. ������ �� ���
�� F [Setup] (b�&
	��), , ��	�� ������ 
�� ���
�� l � r �	� �� �	��$� Maintenance 
()��������) ��	 ����� ������ �� ���
�� OK.

3. ������ �� ���
�� u � d �	� �� �	��$� Head 
Alignment (��&����

	�� ������) ��	 ��	�� ������ 
�� ���
�� OK.

4. ������ �� ���
�� x Start (]���$�) �	� �� ����"�� �� 

����� ������ �&����

	���. 
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5. �����"���	 �� ������&� ����� ������ �&����

	���.

6. �$���� �� 
����� �&����

	��� ��	 ���� �� ��

��	 
��� ��	 �����&� �������, ����� �	�&���� ����"�	� 
� ���

��.

7. ������ �� ���
�� r, ��� �����	� ������ �� ���
�� u � d 
�	� �� �	��$� ��� ��	&
� ��� ���	���	�� ��� ������� 

����� (1 ��� 9) ���� �
��� #1 ��	 ����� ������ �� 
���
�� OK.

8. ��������� �� ��
� 7 �	� �� �	��$� �� ������� 
����� 
�	� �	� �
��� #2, #3 ��	 #4.

9. -��� �������"�� �� �	��	�����, ������ �� ���
�� OK.

Καθαρισµός του εκτυπωτή

Καθαρισµός του εξωτερικού 
περιβλήµατος του εκτυπωτή
=	� �� �	������� ��� ����	���� �	�������� ��� ������� ���, 
��&���(�� ��� �������	�� ������ ����� �� �����. 
'�����&��� �� �������� ��
���: 

1. '�������	��� ��� �������, ���������� �� ���"�	� 
����������� ��� ��	 �� ���"�	� ��� �������.

2. '��	���� �� �����, ��	 ����	
���	��� 
�� 
����� 
������� �	� �� ��&����� ������	�� ����� ����� ��	 
���&����� ��� ��� ��������� ������.

3. )������� �� $���	�� ��� ������� 
 ��� 
�����, 
���� ����. 

4. !���	
���	�� ��� 
����� ��	 ����� ���� �	� �� 
��&����� ��� �&��� LCD. �� ����	
���	�� ���� � 
��
	�� ��&��	��	�� ���� �&��� 

5. ��� ��&� 
���	 ��� ����	�� ��� �������, 
����	
���	��� ��� 
�����, ���� ���� �	� �� ��&����� 

��� ��� ��	��� ��� ������	 ���� 	����.

w Προειδοποίηση:
Μην αγγίζετε τους οδοντωτούς τροχούς στο εσωτερικό του εκτυπωτή.

c Προσοχή:
❏ Προσέξτε να µην σκουπίσετε τις λιπαντικές ουσίες που υπάρχουν στο 

εσωτερικό του εκτυπωτή. 

❏ Μην χρησιµοποιείτε ποτέ σκληρή ή λειαντική βούρτσα, οινόπνευµα ή 
διαλυτικές ουσίες για να καθαρίσετε τον εκτυπωτή, καθώς µπορεί να 
προκαλέσουν ζηµιά στα εξαρτήµατα και στο περίβληµα του εκτυπωτή.

❏ Μην βρέχετε τα εξαρτήµατα του υπολογιστή και µην ψεκάζετε το 
εσωτερικό του εκτυπωτή µε λιπαντικά ή λιπαρές ουσίες.

❏ Μην εφαρµόζετε λιπαρές ουσίες στα µεταλλικά µέρη κάτω από το 
µηχανισµό µεταφοράς της κεφαλής εκτύπωσης.

Καθαρισµός του κυλίνδρου στο 
εσωτερικό του εκτυπωτή
=	� �� �	������ ��� ������� ������ ��	����� ��� ����"�"� 
���, ����	 �� ����&��� ����� ��	 �� ��&���(� ��� ���	���� 
��� ����	�� ��� ������� ����	
���	"���� �� �	������� 
Load/Eject Paper(*���&�����/�$����� ����	��).

1. *���&���� ����� ����� ����	�� 
��&��� '4.

2. ������ �� ���
�� F [Setup] (b�&
	��), ��	�� ������ 
�� ���
�� l � r �	� �� �	��$� Maintenance 
()��������) ��	 ����� ������ �� ���
�� OK.

3. ������ �� ���
�� u � d �	� �� �	��$� Load/Eject 
Paper (*���&�����/�$����� ����	��) ��	 ��	�� 
������ �� ���
�� OK. )�� �����	� ������ �� ���
�� 
Start (]���$�).

4. ��� ��	�(��	, �������� �� ��
� 3.

Καθαρίστε 
εδώ
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Μεταφορά του εκτυπωτή
��� ��	�(��	 �� 
������ ��� �������, &� ����	 �� ��� 
�����	
��� �	� 
������ ���� ���	�� ��������� � � ����� 
����
�	�� 
��&���. 

c Προσοχή:
Για να αποφευχθεί τυχόν ζηµιά, αφήνετε πάντοτε τα δοχεία µελανιού 
τοποθετηµένα όταν µεταφέρετε τον εκτυπωτή.

1. �������	��� ��� �������, ��	
��� ��� ���� � ����� 
�������� �������	 ���� ���� �$	� &��� ��	 ��	�� 
��������	��� ��� �������.

2. '��������� �� ���"�	� ����������� ��� ��� ���(�. )�� 
�����	� ���������� �� ���"�	� USB ��� ��� �������.

3. '��	���� ����� ����� 
��
�� ��� ��� ������� ��	 
����� �� ����

� ��� �������� ��� ������ 
��
��. 

4. '��	���� ����� ����� ��� ��� �������, �	��� ���� �� 
���� ��� ��������� ������
���� ����	�� ��	 ����� �� 
����	�
� ����	��.

5. '���$� �� ����

� ��� �������. '������� ��� ������� 
������ 
���	�� ���� ������� 
 ��	���, ���� ������	 
�������� ��	 ��� �����	� ����� �� ����

� ��� 
�������. 

6. %��	�&�� ��	 �� 
�����	�� ������	 �������	 ���� 
��������� &��� �	� ����� (��
������ &���), ��	�� 
���"$� ���� �� 
��� ��� ��������� ��� 
�����	��� 
������	�� ��	 ����� �� 
�����	�� ����

�.

7. )������� $��� ��� ������� ��	 �� $����
��� ��� ���� 
���	�� ��������� ����	
���	"���� �� ���������	�� 
��	�� ��� ���������� 
�(�. 

X��� �� 
������, �	������ ��� ������� � ��	(���	� &���. 
��� �� 
�������� ��� �������, ���	���� ��� ������	�� 
��	��� 
 ��� ����� ��������� ��� ����� �������� ��	 
���$� ��� ������� ���. ��� ���������� �����&
	�
��� 
��	����� ��������, ��&����� ��� ����� �������� (���� 
����� 27). ��� ���������� ��	 � ������� �� ���	 
�&����

	�
���, �&����

��� ��� ����� �������� (���� 
����� 27). 

Ασφαλίστε την 
υποδοχή δοχείων 
µελανιού στο 
περίβληµα µε 
κολλητική ταινία.
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Επίλυση προβληµάτων
��� ���	
����(� ����	� ������
� 
 ��� ������� ���, 
���$� �� 
���
��� ��� 
����(����	 ���� �&��� LCD.

Μηνύµατα σφάλµατος
������ �� �	���"�� ��	 �� �	���� �� ��	������ 
������
��� ��������� �� 
���
��� ����
���� ���� �&��� 
LCD. ��� �� 
����� �� �	���� �� ������
��� ��������� 
�� 
���
���, ����	
���	��� ��� ������&� ������ ��	 
���	
��� �� ���	��"
�� ����.

Σηµείωση:
Οι λύσεις αφορούν τα προβλήµατα που εµφανίζονται όταν χρησιµοποιείτε 
τον συγκεκριµένο εκτυπωτή.

Προβλήµατα ποιότητας 
εκτύπωσης

Εµφανίζονται λωρίδες (φωτεινές 
γραµµές) στις εκτυπώσεις ή στα 
αντίγραφα.
■ %��	�&�� ��	 � ����"�	
� ����� ��� ����	�� ���	 

����

��� ���� �� ���� ���� ��������� ������.

■ ������� �� ���&��	�� ������

� Head Cleaning 
(X�&��	�
�� ��� ������) �	� �� ��&����� ����� 
����
��� �������	� 
���	��.
& %��� "X�&��	�
�� ��� ������ ��������" ��� 
����� 27

■ ������� �� ���&��	�� ������

� Print Head Alignment 
()����	�� ������ ��������).
& %��� "��&����

	�� ��� ������ ��������" ��� 
����� 27

■ !���	
���	�� �� ����� 
���	�� ���� �$	 
��"� ��� �� 
���	�
� ��� ����������.

■ ����$� ��� �&��� LCD. ��� 
����(��	 
���
� ��
���� 
���&
�� 
���	�� , ��� ���	��������� �� �������	�� 
����� 
���	��.
& %��� "'��	��������� ������ 
���	��" ��� ����� 24

■ %��	�&�� ��	 � ����� ����	�� ��� ��� �	��� ���� 
�&��� LCD ���	���	�� ���� ���� ��� 
���� ��� ��	 
����&��&� ���� �������.

Η εκτυπωµένη εικόνα είναι 
ξεθωριασµένη ή παρουσιάζει κενά.
■ %��	�&�� ��	 � ����"�	
� ����� ��� ����	�� ���	 

����

��� ���� �� ���� ���� ��������� ������.

■ -��� ���(� �� ��&
	�� Quality (��	�����) ��� �� 
��� 
x [Print Settings] (b�&
��	� ��������) ��� Standard 
(X����	��) � Best (%���	���), ����� �� ��&
	�� 
Bidirectional (�������� � ��� ����&���	�) ��� 
None (X�
��). # ������� � ��� ����&���	� ����(	 
�����	�� ��� ��	����� ��������.

■ ������� �� ���&��	�� ������

� Head Cleaning 
(X�&��	�
�� ��� ������) �	� �� ��&����� ����� 
����
��� �������	� 
���	��.
& %��� "X�&��	�
�� ��� ������ ��������" ��� 
����� 27

■ ������� �� ���&��	�� ������

� Print Head Alignment 
()����	�� ������ ��������).
& %��� "��&����

	�� ��� ������ ��������" ��� 
����� 27

Μηνύµατα σφάλµατος Λύση

Printer error. Please see your 
documentation. (Σφάλµα εκτυπωτή. 
Ανατρέξτε στην τεκµηρίωση).

Απενεργοποιήστε και 
ενεργοποιήστε εκ νέου τον 
εκτυπωτή. Εάν το µήνυµα 
σφάλµατος εξακολουθεί να 
εµφανίζεται, επικοινωνήστε µε 
τον αντιπρόσωπο.

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

Επικοινωνήστε µε τον 
προµηθευτή σας για την 
αντικατάστασή του.

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.

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

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

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.

Backup Error
Error Code
xxxxxxxx (Σφάλµα δηµιουργίας 
αντιγράφων ασφαλείας Κωδικός 
σφάλµατος xxxxxxxx)

Προέκυψε σφάλµα και η 
δηµιουργία αντιγράφων 
ασφαλείας ακυρώθηκε.) 
Σηµειώστε τον κωδικό 
σφάλµατος και επικοινωνήστε µε 
τον προµηθευτή σας.
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■ %��	�&�� ��	 � ����� ����	�� ��� ��� �	��� ���� 
�&��� LCD ���	���	�� ���� ���� ��� 
���� ��� ��	 
����&��&� ���� �������.

■ *� ����� 
���	�� 
���� �� ���	 ���	� � � ���&
� ��� 

���	�� ��
���.
& %��� "'��	��������� ������ 
���	��" ��� ����� 24

Παρατηρείτε ότι τα χρώµατα δεν είναι 
σωστά ή κάποια χρώµατα λείπουν.
■ ������� �� ���&��	�� ������

� Head Cleaning 

(X�&��	�
�� ��� ������).
& %��� "X�&��	�
�� ��� ������ ��������" ��� 
����� 27

■ ��� �� ��"
��� $������&��� �� 
�� ���	 ����� � ����	� 
��� ���� �� ������, ���	��������� �� ����� �����
�� 

���	��. ��� �� ������
� ����
��	, ���	��������� �� 
����� 
����� 
���	��.
& %��� "'��	��������� ������ 
���	��" ��� ����� 24

■ '� ��� 
��	� ���	��������	 ��� ����� 
���	��, 
���	�&�� ��	 �� ��	 �����&	 � �
��
���� ��� 
���������	 ��� �����. ������, �� ��� ���� ��	�� �� 
����	
���	��� ��� ������� ���, ���	��������� �� 
����� 
���	�� 
 ��	����	�.
& %��� "'��	��������� ������ 
���	��" ��� ����� 24

■ %��	�&�� ��	 � ����� ����	�� ��� ��� �	��� ���� 
�&��� LCD ���	���	�� ���� ���� ��� 
���� ��� ��	 
����&��&� ���� �������.

■ %��	�&�� ��	 �� ����	
���	�� ����	� 	�	�� �� �� 
����� ����	"�	 �� ��"
���, ���� ���	 � ��&
	�� Sepia 
()��	�).

Η εκτύπωση είναι θολή ή έχει 
µουτζούρες.
■ %��	�&�� ��	 � ��&
	�� Paper Type (*���� ����	��) ���� 

�&��� LCD ���	 �����. '��	��� ��& ����� ��� ��� 
������ $���� ����	�� ��&"� ����"���	.
'� ����"�� � ��	���� 
���, ����&���� ��� ����� 
�������	$�� (� ��� ����� ����� ����	��) ���� ��� �� 
������.
��� ����
���� � ����� ��	����� ���� �� ��&	 � 
���� 
 ��� �����
��� ����� ����	�� 
 ����	���� 
����
�. ��� ��� ������� ������� � ��	���� 
���, 
��	
��� 
�	��� "�� �� ����"�	 �� 
���	 ������ 
����$� �� �����.

■ ������� �� ���&��	�� ������

� Head Cleaning 
(X�&��	�
�� ��� ������).
& %��� "X�&��	�
�� ��� ������ ��������" ��� 
����� 27

■ ������� �� ���&��	�� ������

� Print Head Alignment 
()����	�� ������ ��������).
& %��� "��&����

	�� ��� ������ ��������" ��� 
����� 27

■ *���&���� ��	 $��� ��� ����� ����� ������ �����.
& %��� "X�&��	�
�� ��� ��������� ��� ����	�� ��� 
�������" ��� ����� 28

■ ��� �� ������
� ����
��	, 
���� �� ��	 �	�����	 

���	 
��� ���� �������. ) ���� ��� ��������, 
�������� �� ����	�� ��� ������� 
 ��� 
�����, 
��&��� ����.
& %��� "X�&��	�
�� ��� $���	��� ��	���
���� ��� 
�������" ��� ����� 28

∆ιάφορα προβλήµατα 
εκτύπωσης

Εκτύπωση κενών σελίδων
■ ������� �� ���&��	�� ������

� Head Cleaning 

(X�&��	�
�� ��� ������) �	� �� ��&����� ����� 
����
��� �������	� 
���	��.
& %��� "X�&��	�
�� ��� ������ ��������" ��� 
����� 27

Εµφανίζονται περιθώρια ή κόβεται το 
εξωτερικό άκρο στις φωτογραφίες 
χωρίς περιθώρια
'���$� �� ��&
	�� Expansion (Επέκταση) ��� �� 
��� 
x [Print Settings] (b�&
��	� �������) �	� �� ������
��� �� 
������� ��� 	����� ��� �������	 �� 
��&�� ��� ����	�� ���� 
��� ������� ����� ��	&"�	�.

Το χαρτί τρίβεται κατά την εκτύπωση
-��� ����"�� � ����� 
����� ������, 
����� �� 

���"�� �� ������ ��� ���� ���� �����������	 �� �����. 
������ �� ���
�� F [Setup] (b�&
	��), �	��$� 
Maintenance ()��������) ��	 ��	�� ������ �� ���
�� OK. 
)�� �����	� �	��$� Thick Paper Adjustment 
(������
��� ����	�� 
����� ������) ��	 ������ �� ���
�� OK. 
]�	�� �	��$� On (�����������) ��	 ������ �� ���
�� OK.

Στο εκτυπωµένο χαρτί εµφανίζονται 
µουντζούρες ή κηλίδες µελανιού
*���&���� ����� ��	 ��&����� ��� ���	���� ��� ����	�� ��� 
�������.
& %��� "X�&��	�
�� ��� ��������� ��� ����	�� ��� 
�������" ��� ����� 28
������ ���&������ 31



Η τροφοδοσία χαρτιού δεν 
γίνεται κανονικά

Η τροφοδοσία του χαρτιού δεν γίνεται 
σωστά ή παρουσιάζεται εµπλοκή του 
χαρτιού.

■ ��� �� ����
�����	���	 ���������� ����	��, 
���	���� �� ����� ��� ��� ��������� ������. 
J������� �� ������ ��� ����	��. J������� �� 
������ ��� ����	��, ����&���� $��� �� ����� ��� �$� 
���� ��	 ���"$� ��� ����� ��	����� ����� ���� �� 
����� (��	 �
�� ���� ��	���). ��� ����&��� ����� 
����� ��& ���� (�� 
�� $����� ��� ���	$� ������ 
c ���� ����� ��	����� �����) & ����� 5 �	� 
��	������ ����������.

■ ��� ������	���� 
����� ��� ����	��, ������ �� 
���
�� x Start (]���$�) �	� �� ���
������ �� 
����� ��� ��	 
����� 
��� ��� ������. ��� �� ����� 
�� $����	, &��� �� ������ ���� �	�������� ��	, 
�����	�, ����$� �� ����

� ��� �������. '��	���� 
�� ����� ����	��, ��&"� ��	 ����� ��	�
��� ��

��	� 
����	�� ��	 ��	�� ����� �� ����

� ��� �������. 
*���&���� $��� �� �����, &��� �� ������ � 
�	������� ��	 ������ �� ���
�� x Start (]���$�) 
�	� �� ����	��� � �������.

■ ��� ������	�(����	 ����� 
������ ����	��, 
���	�&�� ��	 � ������ ��	����� ����� �� �	�(	 
���� �� �����. /��	
��� �� ����&���� �	����� 
����� ����	��. # ������ ����	�� �� ����	 ���� �� 
�������	 ���� ��� �� ����� c ���� ����� ��	����� 
�����. & ����� 5 �	� ��	������ ���������� ��	 
������&��� �	� ������ ��� ��	��
�������� 
 �� 
����� ���. �������	, �����, �� ���"$�� �� ����� 
���� ���� ���� ��������� ������.

Το συρτάρι CD/DVD εξάγεται κατά την 
αποστολή µιας εργασίας εκτύπωσης 
CD/DVD.
��� �� ������	 CD/DVD $����	 ���� ��� �������� 
	�� ������� 
�������� CD/DVD ��	 ���� �&��� LCD � ���� �&��� ��� 
������	��� 
����(��	 ��� 
���
� ����
����, ������&��� �	� 
������ ���� �&��� LCD �	� �� �	���� �� ������
�.

Ο εκτυπωτής δεν εκτυπώνει

Η οθόνη LCD δεν είναι αναµµένη
■ %��	�&�� ��	 � �������� ���	 ������	�
����.

■ '�������	��� ��� ������� ��	 ���	�&�� ��	 �� 
���"�	� ����������� ���	 ���� �����
��� ���� ���(�.

■ %��	�&�� ��	 � ���(� �	������� �����	�� ��	 ��	 �� 
������	 ��� �	������ ������ � ����	���.

Στην οθόνη LCD εµφανίζεται µήνυµα 
προειδοποίησης ή σφάλµατος
��� ���� �&��� LCD 
����(��	 
���
� ���	��������� � 
����
����, ������&��� �	� ������. =	� �$����� ��� 

���
���� ���	��������� ��	 ����
����, ���� "����
��� 
����
����" ��� ����� 30.

Η οθόνη LCD και η φωτεινή ένδειξη 
λειτουργίες άναψαν και µετά έσβησαν
�������	 � ���� ��� ������� �� 
�� ��	�	�(	 
 ��� 
���
���	�� ���� ��� ���(��. '�������	��� ��� ������� ��	 
���������� ��� �
�� ��� ��� ���(�. )�� �����	�, ���$� �	� 
�	���� ��� �������.

c Προσοχή:
Αν δεν υπάρχει αντιστοιχία τάσης, ΜΗΝ ΞΑΝΑΣΥΝ∆ΕΣΕΤΕ ΤΟΝ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΙΖΑ. Επικοινωνήστε µε τον προµηθευτή σας.

Πρόβληµα στο µηχανισµό µεταφοράς 
της κεφαλής εκτύπωσης
'� �� ����

� ��� ������ 
���	�� �� ����	 � � 
����	�
�� 

������� ��� ������ �������� �� 
������	 ���� ���	�� 
��� &���, ��� ����$� �� ����

� ��� ������ 
���	�� ��	 
�	��� �� ����� 
���	�� ���� �� ���� "�� �� ���������� ��� 
&��� ����.

Προβλήµατα εκτύπωσης από 
βίντεο

Οι ίδιες µικρογραφίες εκτυπώνονται σε 
ένα φύλλο
-��� �	���� Print N frames (�������� ���	���� W) �� 

�&��� �������� ��� �����, �� ����� 
�� 
	��� ��	��� �	� 
�� �����, �	 ��	� 
	��������� &� �����&��� � ��� �����. 
+���� 
�� 
������� ��	��� �	� �� ����� ��	 
������&��� $���.

Ο εκτυπωτής δεν αναπαράγει το 
βίντεο
■ ��� ��� ��� ? ���� �	���� �� ����� ��� �	&�
�� �� 

��������&�, � ���	����	���� ����� �	� �� ���
��� ����� 
�� ��������(��	. %��	�&�� ��	 �� ���
��� ����� ��� 
�	�&��� ������� �	� ����	�������. '�����$� ���� 
������ "����	������� ���
����" ��� ����� 7.

■ + ������ ������� �	� �� ����� ��� ���� ���	 ���� 

�����.
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Ο εκτυπωτής δεν αναγνωρίζει τα 
δεδοµένα βίντεο
��� � 
���� ������ ��� ����� �� ������ �	� ����	�������, � 
�������� ��� �� 
���� �� ���������	 �� ���
��� ���� 
����� 
��
��.  %��	�&�� ��	 �� ���
��� ����� ��� �	�&��� 
������� �	� ����	�������. '�����$� ���� ������ 
"����	������� ���
����" ��� ����� 7.

Ακύρωση εκτύπωσης
��� ���	
������ ������
��� ���� ��� �������, ���� 
��	���� �� ����"�� ��� �������. 

=	� �� �	����� ��� �������, ������ �� ���
�� 
y Stop/Clear (/	�����//	������). + �������� &� ����"�	 
��� �	� ������ ��������, &� ���
����	 �� ����"�	 ��	 &� 
$��	 �� ����� � �� ������	 CD/DVD ��� ����������. 
'������ 
 ��� ��������� ��� �������, � ������� ������	 
�� 
�� ���
����	 �
����.

Επικοινωνία µε την Υποστήριξη 
Πελατών

Περιφερειακά τµήµατα εξυπηρέτησης 
πελατών
��� �� ���8�� Epson ��� �������� �� �	������ ����� ��	 �� 

����� �� ���� �� ������
� ����	
���	"���� �	� ������ ��� 
������� ���	
�"�	��� ������
���� ��� ��	���	� ��� 
���8�����, ���&��&�� ���� ������� $���������� ����"�. 
��� � ������� �������	$�� ����"� ��� ��	���� ��� �� 
���������	 ��������, �	��	������ 
 ��� ���	������� ��� 
��� ����� �������� �� ���8��.

# ������� �������	$�� ����"� &� ��� ���&��	 ���� 
����������, �� ������ �	� ������&� ����������:

■ )	�	���� ��	&
�� ���8�����
(# �	���� ��� �	�	���� ��	&
�� �������	 ����&�� ��� 
���� 
���� ��� ���8�����.)

■ ������� ���8�����

■ ]����� ���	�
	��� ���8�����
(X��� ��	� ��� About (����������), Version Info 
(���������� �������) � � ������� ���
�� ��� ���	�
	�� 
��� ���8�����.)

■ ����� ��	 
������ ��� ������	��� ���

■ -��
� ��	 ������ ��� �	�����	��� �����
���� ��� 
������	���

■ +��
��� ��	 ����	� ��� ���
��"� ���	�
	��� ��� 
����	
���	�� ����&�� 
 �� ���8��

Σηµείωση:
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την επικοινωνία µε την 
υποστήριξη πελατών, ανατρέξτε στον ηλεκτρονικό οδηγό αναφοράς που 
περιλαµβάνεται στο CD-ROM του λογισµικού.

Ευρώπη

URL http://www.epson.com

Επιλέξτε το τµήµα Υποστήριξης της τοπικής 
ιστοσελίδας της EPSON για τα πιο 
πρόσφατα προγράµµατα οδήγησης, 
συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια και άλλα 
στοιχεία λήψης.

Ελέγξτε το πανευρωπαϊκό έγγραφο εγγύησης για πληροφορίες 
σχετικά µε τον τρόπο επικοινωνίας µε το τµήµα υποστήριξης πελατών 
της EPSON.

Αυστραλία

URL http://www.epson.com.au

Τηλέφωνο 1300 361 054

Φαξ (02) 8899 3789

Σιγκαπούρη

URL http://www.epson.com.sg

Τηλέφωνο (65) 6586 3111

Ταϊλάνδη

URL http://www.epson.co.th

Τηλέφωνο (66)2-670-0333

Βιετνάµ

Τηλέφωνο 84-8-823-9239

Ινδονησία

URL http://www.epson.co.id

Τηλέφωνο/
Φαξ

Τζακάρτα: (62) 21-62301104

Μπαντούνγκ: (62) 22-7303766

Σουραµπάγια: 
(62) 31-5355035/31-5477837

Μεντάν: (62)61-4516173

Τηλέφωνο Γιογκιακάρτα: (62) 274-565478

Μακασάρ:
(62)411-350147/411-350148

Χονγκ Κονγκ

URL http://www.epson.com.hk

Τηλέφωνο (852) 2827-8911

Φαξ (852) 2827-4383

Μαλαισία

URL http://www.epson.com.my

Τηλέφωνο 603-56288333

Ινδία

URL http://www.epson.co.in

Τηλέφωνο 30515000

ΦΑΞ 30515005/30515078

Φιλιππίνες

URL http://www.epson.com.ph

Τηλέφωνο (63) 2-813-6567

Φαξ (63) 2-813-6545

E-mail epchelpdesk@epc.epson.com.ph
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Σύνοψη των ρυθµίσεων του πίνακα ελέγχου
s Memory Card mode (Λειτουργία 
κάρτας µνήµης)

)��� ��"�� �&��� 
����� �� �	��$� �"� �� ����"�� 
� �� ������� �� ���
��� ��� ���	 ���&���
��� � 
�� 
����� 
��
��.

Λειτουργία CD/DVD [Print CD/DVD] 
(Εκτύπωση CD/DVD)

���� ����� ��� �	�������� 
����� �� ��
	������� ��� 
��������� CD/DVD.

xPrint Settings (Ρυθµίσεις 
εκτύπωσης)

View and Print (Προβολή και εκτύπωση 
φωτογραφιών): Επιλέξτε ορισµένες φωτογραφίες, µε 
ένα ή περισσότερα αντίγραφα για την καθεµία 
(σελίδα 11).

Print All Photos (Εκτύπωση όλων των 
φωτογραφιών): Εκτυπώνονται όλες οι φωτογραφίες 
που περιέχονται στην κάρτα µνήµης (σελίδα 11).

Print by Date (Εκτύπωση ανά ηµεροµηνία): 
Αναζήτηση φωτογραφιών σύµφωνα µε την 
ηµεροµηνία λήψης και επιλογή των φωτογραφιών που 
θέλετε (σελίδα 12).

Print Proof Sheet(Εκτύπωση σελίδας 
µικρογραφιών φωτογραφιών): Εκτυπώστε µια 
προβολή µικρογραφιών όλων των φωτογραφιών που 
είναι αποθηκευµένες στην κάρτα µνήµης σας 
(σελίδα 12).

Slide Show(Προβολή διαφανειών): Προβάλετε 
όλες τις φωτογραφίες της κάρτας µνήµης διαδοχικά 
υπό τη µορφή προβολής διαφανειών και επιλέξτε τη 
φωτογραφία που θέλετε να εκτυπώσετε (σελίδα 12).

Play Movie and Print Photos (Αναπαραγωγή 
βίντεο και εκτύπωση 
φωτογραφιών):σελίδα 17Προβάλετε ένα αρχείο 
βίντεο που είναι αποθηκευµένο στην κάρτας µνήµης 
και επιλέξτε τη σκηνή που θέλετε να εκτυπώσετε 
από το αρχείο βίντεο. 

Print on CD/DVD (Εκτύπωση σε CD/DVD): 
Εκτύπωση σε CD/DVD 12-cm και δηµιουργία 
εξώφυλλου CD.

Τύπος µέσου Στη λειτουργία CD/DVD [Print CD/DVD] 
(Εκτύπωση CD/DVD), επιλέξτε CD/DVD ή CD 
Jacket (Εξώφυλλο CD) ανάλογα σε τι από τα 
δύο θέλετε να εκτυπώσετε.

Τύπος χαρτιού Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα 
σελίδα 19.

Paper Size 
(Μέγεθος χαρτιού)

Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα 
σελίδα 19.

Layout (∆ιάταξη) Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα 
σελίδα 19.

Movie Enhance 
(Βελτίωση βίντεο)

Όταν είναι επιλεγµένη η ρύθµιση On 
(Ενεργοποίηση) κάντε προσαρµογές στην 
εικόνα και βελτιώστε την ποιότητά της. Η 
συγκεκριµένη επιλογή είναι διαθέσιµη µόνο όταν 
εκτυπώνετε από βίντεο.

Ποιότητα Επιλέξτε µεταξύ Draft (Πρόχειρη), Standard 
(Κανονική) ή Best (Βέλτιστη).

Filter (Φίλτρο) Εκτύπωση ασπρόµαυρων φωτογραφιών ή 
φωτογραφιών µε τόνο σέπια.

Enhance 
(Βελτίωση)

Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα 
"Αυτόµατη προσαρµογή των φωτογραφιών σας" 
στη σελίδα 21.

Red-Eye Reduction 
(Μείωση 
φαινοµένου 
"κόκκινων µατιών")

Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα 
"Αφαίρεση φαινοµένου "κόκκινων µατιών"" στη 
σελίδα 21.

Brightness 
(Φωτεινότητα)

Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Μη 
αυτόµατη προσαρµογή των φωτογραφιών σας" 
στη σελίδα 21.

Contrast 
(Αντίθεση)

Sharpness 
(Ευκρίνεια)

Saturation 
(Κορεσµός)

CD Inner-Outer 
(Εσωτερική-εξωτε
ρική διάµετρος CD)

Προσαρµογή της θέσης εκτύπωσης για το 
CD/DVD. Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στην 
ενότητα "Ρύθµιση της θέσης εκτύπωσης" στη 
σελίδα 15.

Density 
(Πυκνότητα)

Ρύθµιση για ανοικτόχρωµη ή σκουρόχρωµη 
εκτύπωση του CD σας. Η συγκεκριµένη επιλογή 
είναι διαθέσιµη µόνο στη λειτουργία CD/DVD 
[Print CD/DVD] (Εκτύπωση CD/DVD).

Ηµεροµηνία Εκτύπωση της ηµεροµηνίας λήψης της 
φωτογραφίας. Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε 
στην ενότητα σελίδα 22.

Print Info. 
(Πληροφορίες 
εκτύπωσης)

Εκτύπωση χρόνου έκθεσης/ταχύτητας 
κλείστρου, αριθµού F και ταχύτητας ISO βάσει 
των πληροφοριών Exif των δεδοµένων εικόνας. 
Η ρύθµιση αυτή παραµένει ακόµη και αφού 
απενεργοποιηθεί ο εκτυπωτής.

Fit Frame 
(Προσαρµογή σε 
πλαίσιο)

Σµίκρυνση ή µεγέθυνση εικόνας ώστε να χωράει 
στο πλαίσιο όταν είναι επιλεγµένη η ρύθµιση On 
(Ενεργοποίηση). Η πλευρά που εξέχει από την 
εκτυπώσιµη περιοχή δεν εκτυπώνεται.

Bidirectional 
(Εκτύπωση σε δύο 
κατευθύνσεις)

Ενεργοποίηση εκτύπωσης σε δύο κατευθύνσεις 
ώστε ο εκτυπωτής σας να τυπώνει µε 
κατεύθυνση τόσο αριστερά προς τα δεξιά, όσο 
και δεξιά προς τα αριστερά. Η εκτύπωση σε δύο 
κατευθύνσεις επιταχύνει την εκτύπωση, όµως 
επηρεάζει αρνητικά την ποιότητά της.

Expansion 
(Ανάπτυξη)

Προσαρµογή του ποσοστού της εικόνας που 
υπερβαίνει το µέγεθος του χαρτιού κατά την 
εκτύπωση χωρίς περιθώρια.
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F Setup menu (Μενού Ρύθµιση)
����
�����	���, �� ��	�(��	, �	� �������� ��&
��	�, 
���"���� �� ���
�� F [Setup] (b�&
	��).

Κατάσταση δοχείων µελανιού Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε 
στην ενότητα "Έλεγχος της 
κατάστασης του δοχείου 
µελανιού." στη σελίδα 24.

Συντήρηση Nozzle Check 
(Έλεγχος 
ακροφυσίων)

Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε 
στην ενότητα "Καθαρισµός 
της κεφαλής εκτύπωσης" 
στη σελίδα 27.

Head Cleaning 
(Καθαρισµός 
κεφαλής)

Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε 
στην ενότητα "Καθαρισµός 
της κεφαλής εκτύπωσης" 
στη σελίδα 27.

Head Alignment 
(Ευθυγράµµιση 
κεφαλής)

Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε 
στην ενότητα "Ευθυγράµµιση 
της κεφαλής εκτύπωσης" 
στη σελίδα 27.

Change Ink 
Cartridge (Αλλαγή 
δοχείου µελανιού)

Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε 
στην ενότητα 
"Αντικατάσταση δοχείων 
µελανιού" στη σελίδα 25.

Thick Paper 
Adjustment 
(Προσαρµογή 
χαρτιού µεγάλου 
πάχους)

Εάν οι εκτυπώσεις σας 
τρίβονται κατά την 
εκτύπωση, επιλέξτε On 
(Ενεργοποίηση) για να 
µεγαλώσετε την απόσταση 
µεταξύ του χαρτιού και της 
κεφαλής του εκτυπωτή. Η 
ρύθµιση αυτή έχει ορίζεται 
στο Off (Απενεργοποίηση) 
όταν απενεργοποιείται ο 
εκτυπωτής.

Language 
(Γλώσσα) 

Επιλογή της γλώσσας που 
εµφανίζεται στην οθόνη 
LCD. Η ρύθµιση αυτή δεν 
είναι διαθέσιµη σε ορισµένες 
περιοχές.

Screen Saver 
Settings (Ρυθµίσεις 
προφύλαξης 
οθόνης)

Επιλέξτε Memory Card 
Data (∆εδοµένα κάρτας 
µνήµης) για να 
ενεργοποιήσετε την 
προφύλαξη οθόνης, 
χρησιµοποιώντας τις 
φωτογραφίες της κάρτας 
µνήµης.

Load/Eject Paper 
(Τοποθέτηση/Εξα
γωγή χαρτιού)

Εάν οι εκτυπώσεις είναι 
θαµπές ή έχουν κηλίδες από 
µελάνι, µπορείτε να 
καθαρίσετε τον κύλινδρο 
στο εσωτερικό του εκτυπωτή 
χρησιµοποιώντας αυτή τη 
λειτουργία. Για 
λεπτοµέρειες, ανατρέξτε 
στην ενότητα "Καθαρισµός 
του κυλίνδρου στο 
εσωτερικό του εκτυπωτή" 
στη σελίδα 28.

Adjust CD Print 
Alignment 
(Προσαρµογή 
στοίχισης 
εκτύπωσης CD)

CD/DVD Προσαρµογή της θέσης 
εκτύπωσης για το CD/DVD. 
Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε 
στην ενότητα "Εάν η 
εκτύπωση δεν είναι 
ευθυγραµµισµένη" στη 
σελίδα 16.

Sticker 
(Αυτοκόλλητο)

Προσαρµογή της θέσης 
εκτύπωσης για 
φωτογραφικά αυτοκόλλητα. 
Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε 
στην ενότητα "Εάν η 
εκτύπωση δεν είναι 
ευθυγραµµισµένη" στη 
σελίδα 18.

Settings PictBridge Setup (Ρυθµίσεις 
PictBridge)

Μπορείτε να 
χρησιµοποιήσετε αυτή τη 
λειτουργία µε ψηφιακές 
φωτογραφικές µηχανές που 
υποστηρίζουν τις 
λειτουργίες USB 
DIRECT-PRINT και 
PictBridge, καθώς και µε 
συσκευές που σας 
επιτρέπουν να αποστείλετε 
δεδοµένα φωτογραφίας 
µέσω υπερύθρων. Για 
λεπτοµέρειες, ανατρέξτε 
στην ενότητα "xPrint 
Settings (Ρυθµίσεις 
εκτύπωσης)" στη σελίδα 34.

Backup Memory 
Card (∆ηµιουργία 
εφεδρικού 
αντιγράφου 
κάρτας µνήµης)

Memory Card 
Backup 
(∆ηµιουργία 
εφεδρικού 
αντιγράφου 
κάρτας µνήµης)

Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε 
στην ενότητα "Αποθήκευση 
των φωτογραφιών σε µια 
εξωτερική συσκευή." στη 
σελίδα 9.

Select Folder 
(Επιλογή 
φακέλου)

Επιλογή φακέλου στην 
εξωτερική συσκευή 
αποθήκευσης.

Bluetooth 
Settings 
(Ρυθµίσεις 
Bluetooth)

BT PIN Code Set 
(Κωδικός ΡΙΝ ΒΤ)

Οι ρυθµίσεις είναι διαθέσιµες 
όταν ο προαιρετικός 
Bluetooth Photo Print 
Adapter είναι συνδεδεµένο 
στον εκτυπωτή σας. Για 
περισσότερες λεπτοµέρειες, 
ανατρέξτε στις 
ηλεκτρονικές Οδηγίες 
χρήστη.

BT Printer ID Set 
(Ταυτότητα 
εκτυπωτή BT)

BT Mode 
(Λειτουργία BT)

BT Encryption 
(Κρυπτοθέτηση 
ΒΤ)

BT Device 
Address 
(∆ιεύθυνση 
συσκευής ΒΤ)

Restore to Factory Settings 
(Επαναφορά εργοστασιακών 
ρυθµίσεων)

Επαναφορά 
προεπιλεγµένων ρυθµίσεων. 
Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε 
στην ενότητα "Επαναφορά 
προεπιλεγµένων ρυθµίσεων" 
στη σελίδα 23.
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