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Στοιχεία που παρέχονται
Eκτυπωτής φωτογραφιών HP Sprocket
Κάρτα ρύθμισης
 Αυτοκόλλητο φωτογραφικό χαρτί HP ZINK® Sticky-Backed  
Photo Paper (10 φύλλα)
Καλώδιο φόρτισης USB
 Φύλλο πληροφοριών  
κανονισμών

Σύνοψη προϊόντος
1. Κουμπί λειτουργίας
2. Φωτεινή ένδειξη LED κατάστασης
3. Φωτεινή ένδειξη LED φόρτισης
4. Θύρα φόρτισης
5. Κουμπί επαναφοράς
6. Επάνω κάλυμμα
7. Υποδοχή εξόδου χαρτιού
8. Δίσκος εισόδου χαρτιού 
     (δεν είναι ορατός από το εξωτερικό)

9. Εγκοπή κορδονιού λαιμού

Φωτεινές ενδείξεις LED: Ένδειξη κατάστασης και ένδειξη φόρτισης

Χρώμα φωτεινής 
ένδειξης LED

Κατάσταση HP Sprocket Περιγραφή

Λευκό
Δεξιά φωτεινή ένδειξη 
LED

Σε αδράνεια/
Ενεργοποιημένος

Ενεργοποιημένος και σε αναμονή για εργασία 
εκτύπωσης. Η συσκευή απενεργοποιείται από 
προεπιλογή εάν δεν χρησιμοποιηθεί για 5 λεπτά. 
Αυτό μπορεί να αλλαχτεί στο μενού του sprocket. 

Κόκκινο
Αριστερή φωτεινή 
ένδειξη LED

Φόρτιση σε εξέλιξη Έχει συνδεθεί στην τροφοδοσία. Η φωτεινή  
ένδειξη LED θα γίνει πράσινη μόλις ολοκληρωθεί  
η φόρτιση. Ο εκτυπωτής μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Πράσινο
Αριστερή φωτεινή 
ένδειξη LED

Η φόρτιση ολοκληρώθηκε Η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη.

Λευκό, 
αναβοσβήνει

Δεξιά φωτεινή ένδειξη 
LED

Ενεργοποίηση/Λήψη 
εργασίας εκτύπωσης

Η φωτεινή ένδειξη LED αναβοσβήνει με λευκό 
χρώμα κατά την ενεργοποίηση και τη λήψη 
εργασίας εκτύπωσης.

Κόκκινο, 
αναβοσβήνει

Δεξιά φωτεινή ένδειξη 
LED

Σφάλμα εκτυπωτή Όταν σημειωθεί κάποιο σφάλμα εκτυπωτή,  
η φωτεινή ένδειξη LED θα αναβοσβήνει με κόκκινο 
χρώμα. Περιμένετε μέχρι η φωτεινή ένδειξη να γίνει 
λευκή για να στείλετε εργασία εκτύπωσης. 

Εξαρτήματα και στοιχεία ελέγχου
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Κουμπί λειτουργίας

Τοποθέτηση χαρτιού
1. Αφαιρέστε το επάνω κάλυμμα σύροντάς το ελαφρώς προς τα έξω και προς τα επάνω από την υποδοχή εξόδου 

χαρτιού. Έτσι θα απελευθερώσετε το κάλυμμα και θα μπορέσετε να σηκώσετε το επάνω κάλυμμα για να 
τοποθετήσετε χαρτί. 

Εγκατάσταση εφαρμογής για φορητές συσκευές
Για να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή φωτογραφιών HP Sprocket, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε λήψη της 
συνοδευτικής εφαρμογής εκτυπωτή φωτογραφιών HP Sprocket από το App Store® ή το Google Play™. Για λήψη της 
εφαρμογής sprocket, επισκεφτείτε την τοποθεσία hpsprocket.com. Εκεί, θα μεταφερθείτε στο κατάλληλο κατάστημα 
εφαρμογών για τη συσκευή σας. 

•  Η εφαρμογή sprocket υποστηρίζεται από συσκευές Android™ με λειτουργικό  
σύστημα v4.4 και μεταγενέστερο και iPhone® iOS 8 και μεταγενέστερο. 

•  Θα πρέπει να εγκαταστήσετε τη συνοδευτική εφαρμογή sprocket για να λειτουργήσει  
ο εκτυπωτής φωτογραφιών HP Sprocket.

•  Εάν το τηλέφωνό σας διαθέτει δυνατότητες NFC, μπορείτε επίσης να εκτελέσετε σύζευξη  
μεταξύ της συσκευής σας και του εκτυπωτή ακουμπώντας τη φορητή συσκευή ή το tablet  
σας στην επάνω πλευρά του εκτυπωτή φωτογραφιών HP Sprocket. Έτσι θα κατευθυνθείτε  
στην τοποθεσία hpsprocket.com για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή sprocket.

Φόρτιση μπαταρίας και ενεργοποίηση
1. Για φόρτιση, εισαγάγετε το καλώδιο φόρτισης micro-USB στον εκτυπωτή φωτογραφιών HP Sprocket. 
2. Συνδέστε το καλώδιο USB σε προσαρμογέα φόρτισης (δεν περιλαμβάνεται) και συνδέστε το σε μια πρίζα. 
3. Όταν ολοκληρωθεί η σύνδεση, η φωτεινή ένδειξη LED θα γίνει κόκκινη για να υποδείξει φόρτιση. 
4. Για πλήρη φόρτιση, αφήστε το για 60-90 λεπτά ή μέχρι η φωτεινή ένδειξη LED να γίνει πράσινη. 
5. Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή σας πατώντας και κρατώντας πατημένο το κουμπί λειτουργίας έως ότου η φωτεινή 

ένδειξη LED γίνει λευκή. 
6. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή πατώντας και κρατώντας το κουμπί λειτουργίας έως ότου η λευκή φωτεινή 

ένδειξη LED γίνει σκούρα.

• Να θυμάστε ότι η συνεχόμενη χρήση κατά τη φόρτιση θα μειώσει την ταχύτητα φόρτισης. 

•  Εάν η μπαταρία του εκτυπωτή αδειάσει εντελώς, συνδέστε τον εκτυπωτή σε πηγή τροφοδοσίας και αφήστε τον να φορτιστεί για 
λίγο πριν δοκιμάσετε να τον ενεργοποιήσετε. 

Έναρξη χρήσης

http://hpsprocket.com
http://hpsprocket.com
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Σημείωση: Το Smartsheet® θα περάσει αυτόματα μέσα από τον εκτυπωτή φωτογραφιών HP Sprocket πριν από την 
πρώτη εργασία εκτύπωσης. Το Smartsheet® καθαρίζει και βαθμονομεί τον εκτυπωτή για να δεχτεί το πακέτο χαρτιού. 
Χρησιμοποιείτε Smartsheet® με κάθε πακέτο χαρτιού που τοποθετείτε για βέλτιστη ποιότητα εκτύπωσης. Κάθε 
Smartsheet® βαθμονομείται ειδικά για την προετοιμασία του συγκεκριμένου πακέτου χαρτιού για χρήση στον εκτυπωτή 
σας. Απορρίψτε το φύλλο αφού εκτυπώσετε και τα δέκα φύλλα του πακέτου.

2.     Ξετυλίξτε ένα πακέτο αυτοκόλλητου φωτογραφικού χαρτιού HP 
ZINK® Sticky-Backed Photo Paper (10 φύλλα). Βεβαιωθείτε ότι το 
περιλαμβανόμενο μπλε φύλλο Smartsheet® βρίσκεται στο κάτω μέρος 
της στοίβας, με τον γραμμικό κώδικα και το λογότυπο να κοιτούν 
προς τα κάτω. Τοποθετήστε το φωτογραφικό χαρτί επάνω από το 
Smartsheet® με τα λογότυπα της HP να είναι στραμμένα προς τα κάτω. 

4.     Τοποθετήστε ξανά το επάνω κάλυμμα στον εκτυπωτή ευθυγραμμίζοντάς το στο άκρο με την εγκοπή, στην 
επάνω πλευρά, και σύροντας το κάλυμμα για να κλείσει. Θα κλειδώσει στη θέση του και θα σταθεροποιηθεί όταν 
ασφαλιστεί. 

            •  Απενεργοποιείτε πάντα τον εκτυπωτή σας πριν από την τοποθέτηση χαρτιού. 

3.    Τοποθετήστε το χαρτί και το Smartsheet® μέσα στο δίσκο εισόδου χαρτιού. 
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Προσοχή:
• Μην τοποθετείτε ταυτόχρονα περισσότερα από 1 πακέτα αυτοκόλλητου φωτογραφικού χαρτιού HP ZINK® 

Sticky-Backed Photo Paper (10 φύλλα συν 1 Smartsheet®) στον εκτυπωτή για να αποφεύγετε εμπλοκές 
χαρτιού ή σφάλματα εκτυπωτή. 

• Χρησιμοποιείτε μόνο αυτοκόλλητο φωτογραφικό χαρτί HP ZINK® Sticky-Backed Photo Paper με τον εκτυπωτή 
για να αποφύγετε εμπλοκές χαρτιού και δυσλειτουργίες. Μπορείτε να αγοράσετε επιπλέον χαρτί μέσω της 
εφαρμογής sprocket πατώντας “Αγορά χαρτιού” στο κύριο μενού. 

• Σε περίπτωση εμπλοκής χαρτιού, μην τραβήξετε το χαρτί. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και ενεργοποιήστε 
τον ξανά για αυτόματη εξαγωγή του χαρτιού.

• Μην τραβήξετε το χαρτί προς τα έξω κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης.

• Εάν στη φωτογραφία δημιουργηθούν λεκέδες ή υγρασία, σκουπίστε τα όσο το δυνατό πιο γρήγορα για να 
αποφύγετε την φθορά των χρωμάτων. Διατηρείτε το φωτογραφικό χαρτί καθαρό και μην το αφήσετε να 
λυγίσει ή να φθαρεί για βέλτιστη ποιότητα εκτύπωσης. 

Σύζευξη φορητής συσκευής και εκτυπωτή φωτογραφιών HP Sprocket

Για Android™

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τον 
εκτυπωτή. Η φωτεινή ένδειξη LED θα αναβοσβήνει με λευκό χρώμα όσο διαρκεί η ενεργοποίηση του εκτυπωτή 
και θα παραμείνει σταθερά λευκή μόλις ενεργοποιηθεί πλήρως. 

2. Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο για τη φορητή συσκευή ή το tablet σας και, στη συνέχεια, 
ανοίξτε την εφαρμογή sprocket. Επιλέξτε το κύριο μενού    στην επάνω αριστερή γωνία. 

3. Πατήστε sprocket για να εκτελέσετε σύζευξη του εκτυπωτή σας με την φορητή συσκευή ή το tablet σας. Ένα 
αναδυόμενο μήνυμα θα σας κατευθύνει στις Ρυθμίσεις του Android™ για να εκτελέσετε σύζευξη του εκτυπωτή 
σας. Θα εμφανιστεί μια λίστα των διαθέσιμων συσκευών. 

4. Επιλέξτε τον εκτυπωτή σας από τη λίστα για να εκτελέσετε σύζευξη των συσκευών σας.

Για iPhone®

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τον 
εκτυπωτή. Η φωτεινή ένδειξη LED θα αναβοσβήνει με λευκό χρώμα όσο διαρκεί η ενεργοποίηση του εκτυπωτή 
και θα παραμείνει σταθερά λευκή μόλις ενεργοποιηθεί πλήρως.

2. Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις του iPhone® και επιλέξτε Bluetooth. Ενεργοποιήστε το Bluetooth και επιλέξτε τον 
εκτυπωτή από τη λίστα των συσκευών. 

3. Στη συνέχεια, εκκινήστε την εφαρμογή sprocket. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα 
“Εγκατάσταση εφαρμογής για φορητές συσκευές”. 

•   Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα υπενθύμισης εάν δοκιμάσετε να εκτυπώσετε μια φωτογραφία και δεν έχετε εκτελέσει σύζευξη με τον 
εκτυπωτή σας HP.

•   Εάν δεν ολοκληρώνεται η σύζευξη μεταξύ της φορητής σας συσκευής και του εκτυπωτή σας, δοκιμάστε να επαναφέρετε τον 
εκτυπωτή. Για οδηγίες, ανατρέξτε στην Συχνή ερώτηση “Πώς μπορώ να επαναφέρω τον εκτυπωτή μου;”

Φροντίδα του εκτυπωτή φωτογραφιών HP Sprocket
• Αφαιρέστε δακτυλικά αποτυπώματα, σκόνη και βρωμιά χρησιμοποιώντας ένα στεγνό πανί από μικροΐνες. 
• Διατηρήστε το επάνω κάλυμμα στη θέση του για να αποτρέψετε την είσοδο σκόνης και σωματιδίων στη διαδρομή 

του χαρτιού.
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Αρχική οθόνη και περιήγηση στα μενού

Λήψη φωτογραφίας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Κύριο μενού

Συλλογή φωτογραφιών 
φωτογραφικής μηχανής

Εμφάνιση πληροφοριών εκτυπωτή σε σύζευξη

Αγορά αυτοκόλλητου χαρτιού  
HP ZINK® Sticky-Backed Paper

Πρόσβαση στη βοήθεια και την 
υποστήριξη του εκτυπωτή

Χρήση του Κύριου μενού
Πατήστε το εικονίδιο sprocket για να εμφανίσετε 
πληροφορίες σχετικά με τον εκτυπωτή φωτογραφιών  
HP Sprocket Photo Printer σε σύζευξη. 

• Ελέγξτε την κατάσταση της μπαταρίας και αλλάξτε 
τις ρυθμίσεις Αυτόματης απενεργοποίησης για τον 
εκτυπωτή.

• Δείτε τη διεύθυνση Mac, την έκδοση υλικολογισμικού 
και την έκδοση υλικού. Αυτές οι πληροφορίες θα 
είναι απαραίτητες σε περίπτωση επικοινωνίας με την 
υποστήριξη HP Sprocket. 

• Στην οθόνη θα εμφανίζονται επίσης και αναβαθμίσεις 
του υλικολογισμικού όταν θα είναι διαθέσιμες. 

Πρόσβαση σε πόρους φωτογραφιών

Περιήγηση στην εφαρμογή
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Περιήγηση στις συλλογές φωτογραφιών
1. Από το κύριο μενού, επιλέξτε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης ή τη συλλογή φωτογραφιών της φωτογραφικής 

μηχανής για να εμφανίσετε υποστηριζόμενους πόρους φωτογραφιών. 
2. Μόλις επιλεγεί ο πόρος φωτογραφιών, σύρετε το δάχτυλό σας προς τα αριστερά ή τα δεξιά στην οθόνη για να 

περιηγηθείτε σε όλες τις συλλογές.
3. Για κάθε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, θα εμφανίζεται ένα σημάδι στην οθόνη μέχρι να εισαγάγετε τα στοιχεία 

σας και να επιτρέψετε στην εφαρμογή sprocket την πρόσβαση στις φωτογραφίες σας. 

•  Για πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση σε φωτογραφίες λογαριασμών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ανατρέξτε στην ενότητα 
“Ρύθμιση μέσων κοινωνικής δικτύωσης”.

Η εμπειρία χρήστη κατά την περιήγηση στην εφαρμογή sprocket μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το λειτουργικό σας σύστημα. Οι διαφορές 
στυλ παρέχουν ελαφρώς διαφορετικές δυνατότητες και εμπειρίες. 



Λήψη ή επιλογή φωτογραφίας
1. Εκκινήστε την εφαρμογή HP sprocket. 
2. Στην Αρχική οθόνη, πατήστε το κεντρικό εικονίδιο της φωτογραφικής μηχανής για να τραβήξετε φωτογραφία. 

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μια φωτογραφία από τη συσκευή σας ή από το μέσο κοινωνικής δικτύωσης 
πατώντας ένα από τα τέσσερα εικονίδια στην κάτω πλευρά. 

3. Εάν επιλέξετε να τραβήξετε μια φωτογραφία, θα ανοίξει η φωτογραφική σας μηχανή. Αντιστρέψτε την προβολή 
της φωτογραφικής μηχανής πατώντας    στην επάνω αριστερή γωνία. Πατήστε    για έξοδο και επιστροφή 
στην Αρχική οθόνη.

4. Μόλις τραβήξετε ή επιλέξετε μια φωτογραφία, μπορείτε να εκτελέσετε επεξεργασία, εκτύπωση ή κοινή χρήση 
της επιλογής σας.

•  Για πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση σε φωτογραφίες λογαριασμών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ανατρέξτε στην ενότητα 
“Ρύθμιση μέσων κοινωνικής δικτύωσης”.

Ρύθμιση μέσων κοινωνικής δικτύωσης
1. Στο κύριο μενού, πατήστε Σύνδεση για κάθε ένα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που εμφανίζονται στη λίστα 

για να επιτρέψετε στην εφαρμογή sprocket να συλλέγει φωτογραφίες από διάφορους λογαριασμούς. 
2. Θα ανακατευθυνθείτε στη σελίδα σύνδεσης της εφαρμογής. 
3. Εισαγάγετε τα στοιχεία σας για να επιτρέψετε στην εφαρμογή sprocket να έχει πρόσβαση στις συλλογές 

φωτογραφιών σας. 
4. Επιλέξτε μια φωτογραφία για επεξεργασία, εκτύπωση ή κοινή χρήση! Θα έχετε τη δυνατότητα να περιηγηθείτε 

στις φωτογραφίες σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής σας μέσα από την εφαρμογή sprocket. 

Προεπισκόπηση εικόνας
Πραγματοποιήστε επεξεργασία, εκτύπωση ή κοινή χρήση της φωτογραφίας από την οθόνη προεπισκόπησης εικόνας. 

• Πραγματοποιήστε έξοδο από την Προεπισκόπηση εικόνας πατώντας το εικονίδιο    στην επάνω δεξιά γωνία.
• Πατήστε το εικονίδιο φωτογραφικής μηχανής    στην επάνω αριστερή γωνία για να τραβήξετε κι άλλη 

φωτογραφία.
• Πατήστε το εικονίδιο επεξεργασίας    για να το εξατομικεύσετε την εικόνα σας. Ανατρέξτε στην ενότητα 

“Επεξεργασία φωτογραφίας”.
• Πατήστε το εικονίδιο του εκτυπωτή    για εκτύπωση. Ανατρέξτε στην ενότητα “Εκτύπωση φωτογραφίας”. 
• Χρησιμοποιήστε την κίνηση τσιμπήματος με δύο δάχτυλα για ζουμ, περιστροφή ή αλλαγή μεγέθους της 

φωτογραφίας σας. 
• Πατήστε το εικονίδιο κοινής χρήσης    για να εκτελέσετε αποστολή της εικόνας σας στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης και σε άλλες εφαρμογές. Ανατρέξτε στην ενότητα “Κοινή χρήση φωτογραφίας”.

Έξοδος από την 
προεπισκόπηση 

Επιστροφή στη 
φωτογραφική 
μηχανή

Κοινή χρήσηΕπεξεργασία

Εκτύπωση
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Επεξεργασία φωτογραφίας
Πατήστε το εικονίδιο επεξεργασίας    για να προσαρμόσετε την εμφάνιση της φωτογραφίας, να προσθέσετε κείμενο 
ή αυτοκόλλητα και να εφαρμόσετε φίλτρα. Βεβαιωθείτε ότι αποθηκεύσατε τη δημιουργία σας όταν ολοκληρώθηκε η 
επεξεργασία πατώντας το σημάδι ελέγχου στην κάτω δεξιά γωνία.

Ακύρωση 
επεξεργασιών Αποθήκευση

Περικοπή εικόνας

Προσθήκη 
αυτοκόλλητωνΠροσθήκη πλαισίου

Φιλτράρισμα εικόνας

Προσαρμογή έντασης 
φίλτρου

Επιλογή φίλτρου

Ακύρωση φίλτρου Αποθήκευση

Προσθήκη κειμένου
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Εκτύπωση φωτογραφίας
1. Πατήστε το εικονίδιο του εκτυπωτή    για 

αποστολή της φωτογραφίας σας στον εκτυπωτή 
φωτογραφιών HP Sprocket Photo Printer. 

2. Θα εμφανιστεί το μήνυμα επιβεβαίωσης “Αποστολή 
στον εκτυπωτή”, μαζί με μια γραμμή προόδου, 
για να ενημερωθείτε ότι η εργασία εκτύπωσης 
βρίσκεται σε διαδικασία επεξεργασίας.

3. Θα αναβοσβήσει η λευκή φωτεινή ένδειξη LED,  
θα ακουστεί ένα ελαφρύ βουητό από τον εκτυπωτή 
και θα ξεκινήσει η εκτύπωση της εικόνας ενώ θα 
ολοκληρώνεται η εργασία.

4. Μόλις εκτυπώσετε την εικόνα σας, μπορείτε να την 
χρησιμοποιήσετε για διακόσμηση όπως ακριβώς 
εκτυπώθηκε ή να αφαιρέσετε το φόντο από το 
φωτογραφικό χαρτί αποκολλώντας προσεκτικά το 
πίσω φύλλο από τη μία γωνία του. Κολλήστε την σε 
ένα φάκελο, ένα ντοσιέ ή ένα λεύκωμα!

•  Εάν λάβετε μήνυμα σφάλματος ότι δεν έχετε σύνδεση 
στον εκτυπωτή σας όταν πατάτε το κουμπί εκτύπωσης, 
βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ακόμη ενεργοποιημένος 
και επαναλάβετε την σύζευξη της συσκευής σας για να 
δοκιμάσετε να εκτυπώσετε ξανά. 

•  Εάν εκτελέσετε αποστολή πολλών εργασιών εκτύπωσης 
διαδοχικά, ενδέχεται να λάβετε το μήνυμα σφάλματος  
“Ο εκτυπωτής χρησιμοποιείται”. Για να το αποφύγετε, 
αφήνετε κάθε εργασία εκτύπωσης να ολοκληρώνεται πριν 
στείλετε την επόμενη εικόνα στον εκτυπωτή.

•  Πριν από την εκτύπωση, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν 
αντικείμενα που εμποδίζουν την υποδοχή εξόδου χαρτιού. 

•  Μην απενεργοποιείτε τον εκτυπωτή ενώ γίνεται 
επεξεργασία μιας εργασίας. 

Κοινή χρήση φωτογραφίας
1. Πατήστε το εικονίδιο κοινής χρήσης    για να εκτελέσετε αποστολή της φωτογραφίας σας στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης και σε άλλες εφαρμογές. 
2. Αφού πατήσετε το εικονίδιο κοινής χρήσης, μπορείτε να στείλετε τη φωτογραφία σας μέσω μηνύματος SMS, 

email, αποθήκευσης στο cloud ή σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Όταν επιλέξετε την προτιμώμενη προέλευση 
κοινής χρήσης, θα φορτωθεί στην κατάλληλη εφαρμογή για το συγκεκριμένο μέσο.

Σημείωση: Οι διαθέσιμες επιλογές 
Κοινής χρήσης διαφέρουν ανάλογα 
με το λειτουργικό σύστημα 
και τις εφαρμογές που είναι 
εγκατεστημένες στη φορητή 
συσκευή. 
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Για σημειώσεις κανονισμών και ασφάλειας, ανατρέξτε στο φύλλο που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος σας. 

Ασφάλεια μπαταρίας
• Μην αποσυναρμολογήσετε το προϊόν ή τη μπαταρία. Μην βραχυκυκλώσετε τους ακροδέκτες της μπαταρίας. 
• Αποφύγετε την επαφή με μπαταρία που παρουσιάζει φθορά ή διαρροή.
• Συνιστάται η επιτήρηση από ενήλικα όταν το προϊόν χρησιμοποιείται από παιδιά. 
• Μην το αποσυναρμολογήσετε, χτυπήσετε, πιέσετε ή ρίξετε στη φωτιά. 
• Μην χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή εάν η μπαταρία διαστέλλεται και προκαλεί διόγκωση του προϊόντος. 
• Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από υψηλές θερμοκρασίες και υγρασία. 

Απόρριψη άχρηστου εξοπλισμού από τους χρήστες
Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι δεν πρέπει να απορρίπτετε το προϊόν σας μαζί με τα οικιακά 
απορρίμματα. Αντίθετα, θα πρέπει να προστατεύετε τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον 
παραδίδοντας τον άχρηστο εξοπλισμό σας στα ειδικά σημεία συλλογής για ανακύκλωση του 
άχρηστου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε 
με την υπηρεσία συλλογής των οικιακών σας απορριμμάτων ή μεταβείτε στη διεύθυνση  
http://www.hp.com/recycle.

Πρόγραμμα ανακύκλωσης
Η HP προσφέρει ένα εύρος προγραμμάτων επιστροφής και ανακύκλωσης προϊόντων σε πολλές χώρες/περιοχές, και 
συνεργάζεται με ορισμένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ανακύκλωσης ηλεκτρονικών ανά τον κόσμο. Η HP δεν εξαντλεί τους 
φυσικούς πόρους μεταπωλώντας ορισμένα από τα πιο δημοφιλή της προϊόντα. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση των προϊόντων της HP, επισκεφτείτε την τοποθεσία:  
www.hp.com/recycle

Αφαίρεση επάνω καλύμματος
Να απενεργοποιείτε πάντα τον εκτυπωτή φωτογραφιών HP Sprocket Photo Printer πριν την αφαίρεση του επάνω καλύμματος 
από τον εκτυπωτή και κατά την τοποθέτηση χαρτιού. 

Η ονομασία Apple, το λογότυπο Apple, οι ονομασίες iPhone, iPad, iPod, και iPod touch είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc. κατατεθέντα 
στις Η.Π.Α και σε άλλες χώρες/περιοχές.
Η ονομασία App Store είναι σήμα υπηρεσίας της Apple Inc. Οι ονομασίες Android και Google Play είναι σήματα της Google Inc. Η ονομασία 
Google και το λογότυπο Google είναι σήματα κατατεθέντα της Google Inc. 

Πληροφορίες ασφάλειας

http://www.hp.com/recycle
http://www.hp.com/recycle
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Προδιαγραφή Περιγραφή
Κωδικοί προϊόντων X7N07A (λευκό)

X7N08A (μαύρο)
Διαστάσεις και βάρος • Διαστάσεις: 116 x 75 x 23 mm (4,53 x 2,95 x 0,87 ίντσες)

• Βάρος: 0,172 kg (0,379 λίβρες)
Συνδεσιμότητα Bluetooth 3.0

Παθητική επικοινωνία κοντινού πεδίου (NFC)
Διαχείριση εκτυπωτή Εφαρμογή HP sprocket
Τροφοδοσία Εσωτερική φορτιζόμενη μπαταρία

Πολυμερών λιθίου δύο στοιχείων 500 mAh 7,4 V
Χρόνος φόρτισης Έως 90 λεπτά
Κατανάλωση ενέργειας 0,9 W (σε αναμονή)

Κατά μέσο όρο 15,91 W (βάσει της πρώτης εκτύπωσης)
Μέγιστη 34,49 W στους 25° C (77° F)

Τεχνολογία εκτύπωσης Θερμική εκτύπωση με εκτυπωτή ZINK® Zero Ink®
• Σημείωση: Ο εκτυπωτής φωτογραφιών HP Sprocket Photo Printer δεν 

χρησιμοποιεί δοχεία μελάνης για την εκτύπωση.

Υποστηριζόμενο χαρτί Αυτοκόλλητο φωτογραφικό χαρτί HP ZINK® Sticky-Backed Photo Paper
5,0 x 7,6 cm (2 x 3 ίντσες)

Εκτύπωση χωρίς περιθώρια Ναι
Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων .jpeg, .tiff (iOS μόνο), .gif, .bmp και .png

• Σημείωση: Εάν στείλετε μη υποστηριζόμενο τύπο αρχείου, η εργασία εκτύπωσης 
δεν εκτελείται.

Χωρητικότητα δίσκου χαρτιού Μέχρι και 10 σελίδες με το Smartsheet®
Μνήμη Έως και 512 MB
Ποιότητα εκτύπωσης 313 x 400 κουκκίδες ανά ίντσα (dpi)
Λειτουργικά συστήματα φορητών 
συσκευών

Android™ v4.4 και μεταγενέστερη
iOS v8.0 και μεταγενέστερη

Πίνακας ελέγχου Κουμπί λειτουργίας
Κουμπί επαναφοράς
Φωτεινές ενδείξεις φόρτισης και κατάστασης

Περιβαλλοντικές παράμετροι • Υγρασία κατά τη λειτουργία: 5% έως 70% σχετική υγρασία 
(συνιστάται),

• Υγρασία σε κατάσταση μη λειτουργίας: 5% έως 90% σχετική υγρασία
• Θερμοκρασία λειτουργίας: 5° έως 40° C (41° F έως 104° F)
• Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας: 15° έως 32° C (59° έως 90° F)
• Θερμοκρασία αποθήκευσης: -30° έως 70° C (-22° έως 158° F)

Εγγύηση Περιορισμένη εγγύηση εξοπλισμού ενός έτους
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση hpsprocket.com.

Κανονιστικός αριθμός μοντέλου Για σκοπούς αναγνώρισης σε σχέση με τους κανονισμούς, στο προϊόν 
σας έχει εκχωρηθεί ένας κανονιστικός αριθμός μοντέλου. Ο κανονιστικός 
αριθμός μοντέλου για το προϊόν σας είναι SNPRH-1603. 

• Σημείωση: Ο κανονιστικός αριθμός δεν θα πρέπει να συγχέεται με το εμπορικό 
όνομα (Εκτυπωτής φωτογραφιών HP Sprocket Photo Printer) ή τους αριθμούς 
προϊόντος (X7N07A και X7N08A).

Προδιαγραφές

http://hpsprocket.com


Τι μπορώ να κάνω εάν ο εκτυπωτής δεν εκτυπώνει;
Εάν δεν μπορείτε να εκτυπώσετε στον εκτυπωτή μέσω της εφαρμογής HP Sprocket, χρησιμοποιήστε αυτές τις 
συμβουλές για να αντιμετωπίσετε προβλήματα εκτύπωσης. 

• Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή. Από προεπιλογή, ο εκτυπωτής είναι ρυθμισμένος να απενεργοποιείται μετά από 5 
λεπτά. Για να αλλάξετε το πότε ο εκτυπωτής θα απενεργοποιείται αυτόματα, ανοίξτε την εφαρμογή HP Sprocket στη 
φορητή σας συσκευή. Πατήστε  , πατήστε sprocket και, στη συνέχεια, πατήστε Αυτόματη απενεργοποίηση. Επιλέξτε 
πότε θέλετε να απενεργοποιείται ο εκτυπωτής. 

• Φόρτιση του εκτυπωτή. Στον εκτυπωτή, αναζητήστε τις λευκές και πράσινες φωτεινές ενδείξεις. Η φωτεινή ένδειξη 
κατάστασης ανάβει σταθερά με λευκό χρώμα όταν είναι ενεργοποιημένος ο εκτυπωτής και η φωτεινή ένδειξη φόρτισης 
ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα όταν ο εκτυπωτής είναι πλήρως φορτισμένος. 

• Επαληθεύστε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο και βρίσκεται σε σύζευξη με τον εκτυπωτή σας. Στην φορητή 
σας συσκευή, βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο και βρίσκεται σε σύζευξη με τον εκτυπωτή σας. Εάν ο 
εκτυπωτής βρίσκεται ήδη σε σύζευξη με τη φορητή σας συσκευή, η απενεργοποίηση και ενεργοποίηση του Bluetooth 
μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα. 

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει φωτογραφικό χαρτί στο δίσκο εισόδου του εκτυπωτή. Τοποθετήστε έως 10 
φύλλα φωτογραφικού χαρτιού μαζί με το μπλε φύλλο HP ZINK® Smartsheet. Βεβαιωθείτε ότι το Smartsheet® βρίσκεται 
στην κάτω μεριά της στοίβας με τον γραμμικό κώδικα προς τα κάτω και το φωτογραφικό χαρτί να κοιτάει προς τα 
επάνω. 

• Επιλύστε τυχόν μηνύματα σφάλματος που εμφανίζονται στην εφαρμογή HP Sprocket. Για παράδειγμα, εάν 
εμφανιστεί το μήνυμα “Το χαρτί έχει εξαντληθεί”, τοποθετήστε κι άλλο φωτογραφικό χαρτί στο δίσκο εισόδου. 

• Φέρτε τον εκτυπωτή και τη φορητή συσκευή πιο κοντά. Τα σήματα Bluetooth μπορεί να είναι ασθενέστερα σε 
μεγαλύτερες αποστάσεις. 

• Ενημερώστε το υλικολογισμικό του εκτυπωτή. Βεβαιωθείτε ότι η φορητή συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο 
Internet και ανοίξτε την εφαρμογή 
HP Sprocket. Εάν διατίθεται 
ενημέρωση υλικολογισμικού, 
εμφανίζεται μια οθόνη ενημέρωσης 
υλικολογισμικού. Ακολουθήστε 
τις οδηγίες της οθόνης για να 
ολοκληρώσετε την ενημέρωση. 

• Πραγματοποιήστε επαναφορά 
του εκτυπωτή. Στον εκτυπωτή, 
εντοπίστε την οπή καρφίτσας 
κοντά στη θύρα φόρτισης, 
τοποθετήστε μια ίσια καρφίτσα 
μέσα στην οπή για να πιέσετε 
το κουμπί επαναφοράς μέχρι να 
απενεργοποιηθεί ο εκτυπωτής. 
Επανεκκινήστε τον εκτυπωτή.

Τι μπορώ να κάνω εάν διακοπεί η λειτουργία της εφαρμογής HP Sprocket;
Ενώ χρησιμοποιείτε την εφαρμογή HP Sprocket στη φορητή συσκευή σας, η εφαρμογή σταματά ξαφνικά να λειτουργεί. 
Χρησιμοποιήστε αυτές τις συμβουλές για να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα. 

• Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή. Από προεπιλογή, ο εκτυπωτής είναι ρυθμισμένος να απενεργοποιείται μετά από 5 
λεπτά. Για να αλλάξετε το πότε ο εκτυπωτής θα απενεργοποιείται αυτόματα, ανοίξτε την εφαρμογή HP Sprocket στη 
φορητή σας συσκευή. Πατήστε  , πατήστε sprocket και, στη συνέχεια, πατήστε Αυτόματη απενεργοποίηση. Επιλέξτε 
πότε θέλετε να απενεργοποιείται ο εκτυπωτής. 

• Επανεκκινήστε τη φορητή σας συσκευή. Η απενεργοποίηση και η ενεργοποίηση της φορητής σας συσκευής μπορεί να 
επιλύσει τυχόν σφάλματα. 

• Ελέγξτε για ενημερώσεις της εφαρμογής HP Sprocket. Στην φορητή σας συσκευή, μεταβείτε στο Google Play Store™ 
ή στο App Store® και εκτελέστε αναζήτηση για την εφαρμογή HP Sprocket. Επιλέξτε την εφαρμογή από τη λίστα και 
ελέγξτε για ενημερώσεις. 

• Ενημερώστε το υλικολογισμικό του εκτυπωτή. Στη φορητή συσκευή, βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένη στο Internet 
και ανοίξτε την εφαρμογή HP Sprocket. Εάν διατίθεται ενημέρωση υλικολογισμικού, εμφανίζεται μια οθόνη ενημέρωσης 
υλικολογισμικού. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για να ολοκληρώσετε την ενημέρωση. 

12

Αντιμετώπιση προβλημάτων και 
συχνές ερωτήσεις
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• Ενημερώστε το λογισμικό στη φορητή συσκευή σας. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις της φορητής συσκευής σας για να 
επαληθεύσετε ότι διαθέτετε την πιο πρόσφατη έκδοση του λογισμικού του λειτουργικού συστήματος. Επικοινωνήστε 
με τον κατασκευαστή του κινητού σας τηλεφώνου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενημέρωση του 
λειτουργικού συστήματος. 

Τι μπορώ να κάνω για να βελτιώσω την ποιότητα εκτύπωσης;
Ακολουθήστε αυτές τις συμβουλές για να βελτιώσετε την ποιότητα εκτύπωσης.

• Χρησιμοποιήστε αυθεντικό αυτοκόλλητο φωτογραφικό χαρτί HP ZINK® Sticky-Backed Photo Paper. Η ZINK® 
κατασκευάζει φωτογραφικό χαρτί προσαρμοσμένο για εκτυπωτές διάφορων κατασκευαστών, όπως Polaroid, LG και HP. 
Για βέλτιστα αποτελέσματα, η HP συνιστά αυτοκόλλητο φωτογραφικό χαρτί HP ZINK® Sticky-Backed Photo Paper. Για 
την αγορά αυθεντικού αυτοκόλλητου φωτογραφικού χαρτιού HP ZINK® Sticky-Backed Photo Paper, μεταβείτε στην 
αρχική σελίδα της τοποθεσίας hpsprocket.com. Μπορείτε επίσης να αγοράσετε αυθεντικό αυτοκόλλητο φωτογραφικό 
χαρτί HP ZINK® Sticky-Backed Photo Paper από άλλους πωλητές λιανικής. 

• Καθαρίστε τους κυλίνδρους εξόδου με το μπλε φύλλο HP ZINK® Smartsheet από το πακέτο του φωτογραφικού 
χαρτιού που βρίσκεται στον εκτυπωτή. Τοποθετήστε το μπλε φύλλο HP ZINK® Smartsheet μέσα στον δίσκο εισόδου 
με τον γραμμικό κώδικα προς τα κάτω και το φωτογραφικό χαρτί με την εκτυπώσιμη πλευρά προς τα πάνω και, στη 
συνέχεια, στείλτε μια εργασία εκτύπωσης. 
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τοποθετήστε το φωτογραφικό χαρτί με το Smartsheet για να αποφύγετε την εμφάνιση μηνύματος “Το χαρτί έχει 
εξαντληθεί”.

• Αφήστε τον εκτυπωτή να κρυώσει για λίγα λεπτά μεταξύ των εργασιών εκτύπωσης. Όταν υπερθερμανθεί ο 
εκτυπωτής, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος στην εφαρμογή HP Sprocket. “Κρυώνει... Το Sprocket 
πρέπει να κρυώσει πριν την εκτύπωση άλλης εργασίας. Περιμένετε για να στείλετε άλλη φωτογραφία.” Πατήστε OK για 
να διαγράψετε το μήνυμα. 

• Αποθηκεύετε το φωτογραφικό χαρτί σε δροσερό και ξηρό μέρος και αποφύγετε την επαφή με το νερό. Εάν χυθεί 
νερό σε μια φωτογραφία, σκουπίστε το όσο το δυνατό νωρίτερα για να αποφύγετε την καταστροφή της φωτογραφίας. 

• Χρησιμοποιείτε καθαρό φωτογραφικό χαρτί που δεν έχει τσαλακωθεί. Αποφύγετε να τοποθετήσετε στον εκτυπωτή 
χαρτί που έχει τσαλακωθεί ή είναι κυρτό. 

• Βεβαιωθείτε ότι η ελάχιστη ανάλυση των εικόνων είναι 818 x 1.258 pixel ανά ίντσα (ppi) για βέλτιστη ποιότητα 
εκτύπωσης. Η ανάλυση των εικόνων που αποτυπώθηκαν από τη φορητή σας συσκευή μπορεί να μην είναι επαρκής 
για βέλτιστη ποιότητα εκτύπωσης. Απευθυνθείτε στον κατασκευαστή της φορητής συσκευής σας για περισσότερες 
πληροφορίες. 

Πώς μπορώ να τοποθετήσω νέο πακέτο αυτοκόλλητου φωτογραφικού 
χαρτιού HP ZINK® Sticky-Backed Photo Paper;
Τοποθετήστε απλό αυτοκόλλητο φωτογραφικό χαρτί HP ZINK® Sticky-Backed Photo Paper στον δίσκο εισόδου.

1. Απενεργοποιήστε το sprocket. 
2. Αφαιρέστε το επάνω κάλυμμα σύροντάς το από την υποδοχή εξόδου και αφήστε το στην άκρη. 
3. Τοποθετήστε έως 10 φύλλα φωτογραφικού χαρτιού μαζί με το μπλε φύλλο HP ZINK® Smartsheet. Βεβαιωθείτε 

ότι το Smartsheet βρίσκεται στην κάτω μεριά της στοίβας με τον γραμμικό κώδικα προς τα κάτω και το 
φωτογραφικό χαρτί να κοιτάει προς τα επάνω.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάθε πακέτο φωτογραφικού χαρτιού HP ZINK® περιέχει ένα μπλε φύλλο HP ZINK® Smartsheet για χρήση με το 
συγκεκριμένο πακέτο. Διατηρήστε το μπλε φύλλο HP ZINK® Smartsheet έως ότου χρησιμοποιήσετε και τα 10 φύλλα φωτογραφικού 
χαρτιού και, στη συνέχεια, πετάξτε το Smartsheet.

4. Ευθυγραμμίστε το επάνω κάλυμμα με τα ίχνη στο εξωτερικό του εκτυπωτή και συρετέ το προς την υποδοχή 
εξόδου έως ότου προσαρμόσει σωστά.

5. Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή. 

Ανατρέξτε στη σελίδα 2 του Οδηγού χρήσης του εκτυπωτή φωτογραφιών HP Sprocket Photo Printer για 
εικονογραφημένες οδηγίες σχετικά με την τοποθέτηση χαρτιού. 

Πού μπορώ να αγοράσω επιπλέον αυτοκόλλητο φωτογραφικό χαρτί HP 
ZINK® Sticky-Backed Photo Paper;
Για την αγορά αυθεντικού αυτοκόλλητου φωτογραφικού χαρτιού HP ZINK® Sticky-Backed Photo Paper, μεταβείτε στην 
αρχική σελίδα της τοποθεσίας hpsprocket.com. Μπορείτε επίσης να αγοράσετε αυθεντικό αυτοκόλλητο φωτογραφικό 
χαρτί HP ZINK® Sticky-Backed Photo Paper από άλλους πωλητές λιανικής.

Γιατί πρέπει να τοποθετήσω το HP ZINK® Smartsheet;
Το HP ZINK® Smartsheet βαθμονομεί τον εκτυπωτή ώστε να παρέχει τη βέλτιστη ποιότητα για εκτυπώσεις με το 
συγκεκριμένο πακέτο αυτοκόλλητου φωτογραφικού χαρτιού HP ZINK® Sticky-Backed Photo Paper. Το HP ZINK® 
Smartsheet καθαρίζει τους κυλίνδρους της διαδρομής χαρτιού κατά τη βαθμονόμηση ή όταν χρειάζεστε βελτιωμένη 
ποιότητα εκτύπωσης.

http://hpsprocket.com
http://hpsprocket.com


14

Πώς μπορώ να αποκαταστήσω μια εμπλοκή χαρτιού;
Εάν ο εκτυπωτής σταματήσει την τροφοδοσία σελίδων, ενδέχεται να έχει εμπλοκή χαρτιού. Αποκαταστήστε την εμπλοκή 
χαρτιού και επανεκκινήστε τον εκτυπωτή πατώντας και κρατώντας πατημένο το κουμπί λειτουργίας. Θα εμφανιστεί ένα 
μήνυμα σφάλματος στη εφαρμογή HP Sprocket. Η φωτεινή ένδειξη κατάστασης θα αναβοσβήσει και θα γίνει κόκκινη.

1. Στην εφαρμογή HP Sprocket, πατήστε OK για να διαγράψετε το μήνυμα σφάλματος. 

2. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή. 

3. Αφαιρέστε το επάνω κάλυμμα σύροντάς το από την υποδοχή εξόδου και αφήστε το στην άκρη. 

4. Αφαιρέστε το χαρτί που μπορεί να είναι χαλαρό από τον δίσκο εισόδου και αφήστε το στην άκρη. 

5. Αφαιρέστε προσεκτικά το μπλοκαρισμένο χαρτί από τον δίσκο εισόδου. 

6. Τοποθετήστε ξανά το υπόλοιπο φωτογραφικό χαρτί με την εκτυπώσιμη πλευρά προς τα πάνω. 

7.  Ευθυγραμμίστε το επάνω κάλυμμα με τα ίχνη στο εξωτερικό του εκτυπωτή και σύρετε το επάνω κάλυμμα προς 
την υποδοχή εξόδου έως ότου προσαρμόσει σωστά. 

8. Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.

Ανατρέξτε στη σελίδα 2 του Οδηγού χρήσης του εκτυπωτή φωτογραφιών HP Sprocket Photo Printer για 
εικονογραφημένες οδηγίες σχετικά με την τοποθέτηση χαρτιού. 

Πώς μπορώ να επιλύσω το μήνυμα σφάλματος “Εσφαλμένος τύπος  
χαρτιού”;
Όταν χρησιμοποιείται αυτοκόλλητο φωτογραφικό χαρτί που δεν είναι HP ZINK® Sticky-Backed Photo Paper κατά τη 
διάρκεια μιας εργασίας εκτύπωσης, ο εκτυπωτής σταματά να τροφοδοτεί σελίδες, εξάγει το φύλλο που δεν είναι HP 
ZINK® Smartsheet και ενδέχεται να εμφανιστεί το σφάλμα “Εσφαλμένος τύπος χαρτιού”. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά 
χαρτί HP ZINK®. Εάν χρησιμοποιείτε το σωστό χαρτί, δοκιμάστε να εκτυπώσετε ξανά. Εάν έχει τοποθετηθεί χαρτί εκτός 
HP, θα αναβοσβήσει η κόκκινη φωτεινή ένδειξη αφού εξαχθεί το Smartsheet. Επιλύστε το πρόβλημα τοποθετώντας 
αυτοκόλλητο φωτογραφικό χαρτί HP ZINK® Sticky-Backed Photo Paper και απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας ξανά 
τη συσκευή.

Η ZINK® κατασκευάζει φωτογραφικό χαρτί προσαρμοσμένο για εκτυπωτές διάφορων κατασκευαστών, όπως Polaroid, LG 
και HP. Για βέλτιστα αποτελέσματα, η HP συνιστά τη χρήση φωτογραφικού χαρτιού HP ZINK®. Για την αγορά αυθεντικού 
αυτοκόλλητου φωτογραφικού χαρτιού HP ZINK® Sticky-Backed Photo Paper, μεταβείτε στην τοποθεσία hpsprocket.com. 
Μπορείτε επίσης να αγοράσετε αυθεντικό αυτοκόλλητο φωτογραφικό χαρτί HP ZINK® Sticky-Backed Photo Paper από 
άλλους πωλητές λιανικής. 

Τι μπορώ να κάνω εάν εμφανιστεί το μήνυμα “Το κάλυμμα χαρτιού είναι 
ανοιχτό”;
Εάν κατά την αποστολή μιας εργασίας εκτύπωσης, ο εκτυπωτής δεν ανταποκρίνεται, εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος 
“Το κάλυμμα χαρτιού είναι ανοιχτό. Κλείστε το κάλυμμα για να συνεχίσετε.” στην εφαρμογή HP Sprocket. Η φωτεινή 
ένδειξη κατάστασης θα αναβοσβήσει και θα γίνει κόκκινη. 

Στην εφαρμογή HP Sprocket, πατήστε OK για να διαγράψετε το μήνυμα σφάλματος. Για να αντικαταστήσετε το επάνω 
κάλυμμα, ευθυγραμμίστε το με τα ίχνη στο εξωτερικό του εκτυπωτή και σύρετε το επάνω κάλυμμα προς την υποδοχή 
εξόδου έως ότου προσαρμόσει σωστά. 

Πώς μπορώ να μεγιστοποιήσω τη διάρκεια μπαταρίας του εκτυπωτή μου;
Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορείτε να διασφαλίσετε ότι η μπαταρία θα διαρκεί όσο το δυνατό 
περισσότερο μεταξύ των φορτίσεων. Χρησιμοποιήστε αυτές τις συμβουλές για να μεγιστοποιήσετε τη διάρκεια της 
μπαταρίας.

• Αλλάξτε το χρονικό διάστημα κατά το οποίο παραμένει ενεργοποιημένος ο εκτυπωτής. Στην φορητή σας 
συσκευή, ανοίξτε την εφαρμογή HP Sprocket, πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε sprocket. Πατήστε “Αυτόματη 
απενεργοποίηση” και επιλέξτε 3 λεπτά. 

• Φορτίστε τον εκτυπωτή μέσω του καλωδίου USB όταν δεν τον χρησιμοποιείτε. Αφήστε τον εκτυπωτή συνδεδεμένο 
σε πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή όσο φορτίζεται.

• Φορτίστε τον εκτυπωτή για περισσότερο από 90 λεπτά. Η HP συνιστά τη φόρτιση του εκτυπωτή για έως και 90 λεπτά 
ή μέχρι η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας γίνει πράσινη. Ωστόσο, μπορείτε να φορτίσετε τον εκτυπωτή για περισσότερο 
από 90 λεπτά, γεγονός που ενδέχεται να αυξήσει τη διάρκεια της μπαταρίας. 

• Χρησιμοποιήστε εξωτερικό φορτιστή μπαταρίας. Η χρήση εξωτερικού φορτιστή μπαταρίας σας επιτρέπει να φορτίζετε 
τον εκτυπωτή όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή και δεν έχετε πρόσβαση σε άλλη πηγή τροφοδοσίας. Για 
την αγορά εξωτερικού φορτιστή μπαταρίας, μεταβείτε στην τοποθεσία hp.com. Μπορείτε επίσης να αγοράσετε 
εξωτερικούς φορτιστές μπαταρίας από άλλους πωλητές λιανικής. 

http://hpsprocket.com
http://hpsprocket.com
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Ποιοι τύποι χαρτιού και αρχείων υποστηρίζονται;
Ο εκτυπωτής υποστηρίζει τους ακόλουθους τύπους χαρτιού και αρχείων: 

• Φωτογραφικό χαρτί HP ZINK® 7,6 x 5 cm (3 x 2 ίντσες) 
• Τύπους αρχείων BMP, GIF, JPEG, PNG και TIFF (μόνο iOS) 

Μπορώ να στείλω πολλές εργασίες εκτύπωσης ταυτόχρονα;
Όχι. Ο εκτυπωτής μπορεί να επεξεργάζεται μόνο μια εργασία εκτύπωσης τη φορά. Όταν αποστέλλετε μια εργασία 
εκτύπωσης ενώ ο εκτυπωτής επεξεργάζεται μια άλλη εργασία εκτύπωσης, εμφανίζεται το μήνυμα “Ο εκτυπωτής 
χρησιμοποιείται. Ο Sprocket επεξεργάζεται ήδη μια εργασία. Περιμένετε για να επαναλάβετε την αποστολή της 
φωτογραφίας.” στη φορητή σας συσκευή. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η τρέχουσα εργασία εκτύπωσης και μετά 
στείλτε την επόμενη εργασία εκτύπωσης.

Μπορώ να εκτυπώσω σε περισσότερους από έναν εκτυπωτές;
Ναι. Μπορείτε να συνδέεστε και να εκτυπώνετε σε περισσότερους από έναν εκτυπωτές, αλλά δεν μπορείτε να συνδεθείτε 
σε πολλούς εκτυπωτές ταυτόχρονα.

Πώς μπορώ να εκτελέσω επαναφορά του εκτυπωτή μου;
Εάν ο εκτυπωτής δεν εκτυπώνει όταν στέλνετε μια εργασία εκτύπωσης ή δεν ενεργοποιείται όταν πατάτε το κουμπί 
λειτουργίας, εκτελέστε επαναφορά του 
εκτυπωτή με μια ευθεία καρφίτσα για να 
διαγράψετε τυχόν σφάλματα.

1. Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή. 
2. Εντοπίστε την οπή καρφίτσας 

επαναφοράς κοντά στη θύρα 
φόρτισης. 

3. Τοποθετήστε προσεκτικά μια 
ευθεία καρφίτσα μέσα στην 
οπή για να πατήσετε το κουμπί 
επαναφοράς στο εσωτερικό της. 

4. Εκτελείται επαναφορά του 
εκτυπωτή και απενεργοποίηση 
του. 

5. Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή. 

Πώς μπορώ να συνδέσω ένα κορδόνι λαιμού στον εκτυπωτή μου;
Συνδέστε ένα κορδόνι λαιμού (πωλείται ξεχωριστά) στον εκτυπωτή σας για να τον ασφαλίσετε στον καρπό σας, σε 
καραμπίνερ, κ.λπ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι το κορδόνι λαιμού περιέχει ένα λουράκι τόσο μικρό που να περνάει μέσα από το σημείο σύνδεσης του 
κορδονιού στον εκτυπωτή σας.

1. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή. 
2. Αφαιρέστε το επάνω κάλυμμα σύροντάς το από την υποδοχή εξόδου και αφήστε το στην άκρη. 
3. Αφαιρέστε το χαρτί που μπορεί να είναι χαλαρό από τον δίσκο εισόδου και αφήστε το στην άκρη. 
4. Εντοπίστε το σημείο σύνδεσης του κορδονιού στο επάνω μέρος του εκτυπωτή. 
5. Με το κορδόνι στο ένα χέρι, περάστε την μικρότερη θηλιά μέσα από την οπή στον υπολογιστή έως ότου σχεδόν 

το μισό κορδόνι να έχει περάσει μέσα από την οπή. 
6. Περάστε το ένα άκρο μέσα από το άλλο άκρο του κορδονιού. 
7. Σφίξτε το κορδόνι τραβώντας το άλλο άκρο. 
8. Τοποθετήστε ξανά το υπόλοιπο φωτογραφικό χαρτί με την εκτυπώσιμη πλευρά προς τα πάνω. 
9. Ευθυγραμμίστε το επάνω κάλυμμα με τα ίχνη στο εξωτερικό του εκτυπωτή και σύρετε το επάνω κάλυμμα προς 

την υποδοχή εξόδου έως ότου προσαρμόσει σωστά. 
10. Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.

Τι εγγύηση έχει ο εκτυπωτής μου;
Ο εκτυπωτής έχει περιορισμένη εγγύηση υλικού ενός έτους από την ημερομηνία αγοράς.
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Πού μπορώ να βρω τον σειριακό αριθμό του εκτυπωτή μου;
Μπορείτε να βρείτε τον σειριακό αριθμό του εκτυπωτή στο αυτοκόλλητο με τον Διεθνή κωδικό προϊόντος (Universal 
Product Code - UPC) στο εσωτερικό του δίσκου εισόδου. Ο σειριακός αριθμός είναι δεκαψήφιος και αλφαριθμητικός και 
είναι μοναδικός για κάθε εκτυπωτή.

1. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή. 
2. Αφαιρέστε το επάνω κάλυμμα σύροντάς το από την υποδοχή εξόδου και αφήστε το στην άκρη. 
3. Αφαιρέστε το χαρτί που μπορεί να είναι χαλαρό από τον δίσκο εισόδου και αφήστε το στην άκρη. 
4. Εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στο αυτοκόλλητο UPC στο εσωτερικό του δίσκου εισόδου. 

Τι θα συμβεί εάν προκαλέσω κατά λάθος βλάβη στον εκτυπωτή μου;
Η HP δεν μπορεί να παρέχει υπηρεσίες εγγύησης για έναν εκτυπωτή που έχει βλάβη εξαιτίας εσφαλμένης χρήσης από τον 
πελάτη, όπως είναι η πτώση του εκτυπωτή ή η βλάβη από νερό. 


