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Güvenlik bilgileri
Sadece bu ürünle birlikte sağlanan güç kaynağı ve güç kaynağı kablosunu veya üretici tarafından onaylanmış
yedek güç kaynağı ve güç kaynağı kablosunu kullanın.

Güç kaynağı kablosunu, ürünün yakınında bulunan ve kolayca erişilebilen düzgün topraklanmış bir elektrik
prizine takın.

DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ: Güç kablosunu bükmeyin, eğmeyin, çarpmayın veya üzerine ağır
nesneler koymayın. Güç kablosunu aşınma veya baskıya maruz bırakmayın. Güç kablosunu mobilya ve
duvarlar gibi nesnelerin arasına sıkıştırmayın. Güç kablosu hatalı kullanılırsa, yangın veya elektrik
çarpması riski oluşabilir. Hatalı kullanım işaretleri olup olmadığını kontrol etmek için güç kablosunu
düzenli olarak inceleyin. İncelemeden önce güç kablosunu elektrik prizinden çıkartın.

Bu ürünü kamu anahtarlı telefon şebekesine bağlarken yalnızca 26 AWG veya daha geniş telekomünikasyon
(RJ-11) kablosu kullanın.

Bu elkitabında açıklananlar dışındaki hizmet ve onarımlar için yetkili servise başvurun.

Bu ürün, özel Lexmark parçaları kullanılarak, sıkı küresel güvenlik standartlarına uygun olacak şekilde
tasarlanmış, test edilmiş ve bu standartlara uygun olduğu onaylanmıştır. Bazı parçaların güvenlik özellikleri
daima açık olmayabilir. Lexmark başka yedek parçaların kullanılmasından sorumlu değildir.

DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ: Faks özelliğini şimşekli havalarda kullanmayın. Şimşekli
havalarda, bu ürünü kurmayın veya güç kaynağı kablosu veya telefon gibi elektrik tesisatı veya kablo
döşeme işlemlerini yapmayın.

BU YÖNERGELERİ SAKLAYIN.

Güvenlik bilgileri
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Giriş

Yazıcı hakkında bilgi bulma
Yayınlar

Yayın Adı İçerik

Hızlı Kurulum sayfası Başlangıç kurulum yönergeleri.

Basılı Ağ Üzerinde Çalıştırma Kılavuzu / Faks
Kılavuzu

Ek kurulum yönergeleri.
Not: Yazıcınızla birlikte bu belgeler gelmeyebilir.

Elektronik Kullanıcı Kılavuzu Yazıcı kullanımı ile ilgili tüm yönergeler. Elektronik
sürüm, yazıcı yazılımı ile birlikte otomatik olarak
yüklenir.

Windows Yardım Yazıcı yazılımını bir Windows işletim sisteminde
kullanma ile ilgili ek yönergeler. Yardım özelliği
programlarla birlikte otomatik olarak yüklenir.
1 Aşağıdakilerden birini yapın:

• Windows Vista'da  öğesini tıklatın.
• Windows XP ve daha önceki sürümlerde

Başlat'ı tıklatın.
2 Tüm Programlar veya Programlar'ı tıklatın ve

ardından listeden yazıcı program klasörünü seçin.
3 Yardım ana sayfasını görüntülemek için

programdaki Yardım öğesini tıklatın.
Bağlama duyarlı bilgileri görüntülemek için 
simgesini tıkların.

Mac Yardımı
Not: Yazıcınız Macintosh'u desteklemiyor olabilir
ve yazıcınızda bu Yardım özelliği olmayabilir.

Yazıcı yazılımını bir Macintosh işletim sisteminde
kullanma ile ilgili ek yönergeler. Yardım özelliği uygula-
malarla birlikte otomatik olarak yüklenir.
1 Finder masaüstünden, yazıcı klasörünü çift tıklatın.
2 Uygulama simgesini çift tıklatın.
3 Yardım ana sayfasını görüntülemek için

programdaki menü çubuğunda bulunan Yardım
öğesini tıklatın.
Not: Çok sayıda açık uygulamanız varsa,
kullanmak istediğiniz uygulamanın etkin uygulama
olduğundan emin olun. Uygulama etkin değilse,
doğru menü çubuğu görüntülenmez. Uygulamayı
etkin uygulama haline getirmek için ana ekranı
tıklatın.
Bağlama duyarlı bilgileri görüntülemek için 
simgesini tıklatın.

Giriş
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Müşteri destek

Açıklama Bulunduğu yer (Kuzey Amerika) Bulunduğu yer (diğer yerler)

Telefon desteği Bizi bu numaradan arayın:
• ABD: 1-800-332-4120

– Pazartesi - Cuma (8:00 -23:00  EST),
Cumartesi (12:00-18:00 ET)

• Kanada: 1-800-539-6275
– İngilizce Destek: Pazartesi - Cuma

(8:00 -23:00 EST), Cumartesi
(12:00-18:00 ET)

– Fransızca Destek: Pazartesi-Cuma
(09:00 -19:00 ET)

• Meksika: 01-800-253-9627
– Pazartesi-Cuma (8:00 -20:00 ET)

Not: Destek numarası ve çalışma saatleri
önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. En
güncel telefon numaraları için, yazıcınızla
birlikte gelen garanti bildirimine bakın.

Telefon numaraları ve destek saatleri
ülkeye veya bölgeye göre değişebilir.
www.lexmark.com adresindeki Web
sitemizi ziyaret edin. Ülke veya bölge
seçin ve sonra Müşteri Destek
bağlantısını seçin.
Not: Lexmark'a başvuru ile ilgili ek bilgiler
için, yazıcınızla birlikte gelen garantiye
bakın.

E-posta desteği E-posta desteği için Web sitemizi ziyaret edin:
www.lexmark.com.
1 DESTEK öğesini tıklatın.
2 Teknik Destek'i tıklatın.
3 Yazıcı ailenizi seçin.
4 Yazıcı modelinizi seçin.
5 Destek Araçları kısmından, E-posta

Desteği'ni tıklatın.
6 Formu doldurun ve sonra İsteği Gönder'i

tıklatın.

E-posta desteği, ülke veya bölgeye göre
değişiklik gösterir ve bazı durumlarda
kullanılamayabilir.
www.lexmark.com adresindeki Web
sitemizi ziyaret edin. Ülke veya bölge
seçin ve sonra Müşteri Destek
bağlantısını seçin.
Not: Lexmark'a başvuru ile ilgili ek bilgiler
için, yazıcınızla birlikte gelen garantiye
bakın.

Sınırlı Garanti

Açıklama Bulunduğu yer (ABD) Bulunduğu yer (diğer yerler)

Sınırlı Garanti Bilgileri
Lexmark International, Inc. bu
yazıcının ilk satın alındığı
tarihten itibaren 12 ay süreyle
malzeme ve işçilik kusurlarına
karşı sınırlı bir garanti sunar.

Bu sınırlı garantinin sınırlamalarını ve
şartlarını görüntülemek için, bu yazıcıyla
birlikte gelen Sınırlı Garanti Bildirimi'ne
veya www.lexmark.com adresine
bakın.
1 DESTEK öğesini tıklatın.
2 Garanti Bilgileri'ni tıklatın.
3 Inkjet & All-In-One Yazıcılar için

Sınırlı Garanti Bildirimi'ni tıklatın.
4 Garantiyi görüntülemek için Web

sayfasını kaydırın.

Garanti bilgileri ülkeye veya
bölgeye göre değişir. Yazıcınızla
birlikte gelen garantiye bakın.

Giriş

11

http://www.lexmark.com
http://www.lexmark.com
http://www.lexmark.com
http://www.lexmark.com


Aşağıdaki bilgileri kaydedin (mağaza faturasında ve yazıcının arkasında bulunur) ve size daha hızlı hizmet
verebilmeleri için müşteri desteğine başvurduğunuzda hazır bulundurun:
• Makine Türü numarası
• Seri numarası
• Satın alma tarihi
• Satın alınan mağaza

Giriş
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Yazıcının kurulumu

Yükleme sırasında yazılıma erişim hakkı verme
Diğer şahıslara ait uygulamalar, antivirüs yazılımları, güvenlik ve güvenlik duvarı programları yüklenmekte
olan yazıcı yazılımı ile ilgili olarak size uyarı verebilir. Yazıcınızın düzgün çalışması için, yazıcı yazılımına
erişim hakkı vermeniz gerekir.

Yazıcıyı sadece fotokopi makinesi veya sadece faks
olarak kurma
Yazıcıyı bir bilgisayara bağlamak istemiyorsanız, aşağıdaki yönergeleri kullanın.

Not: Yazıcıyı bir bilgisayara bağlamak istiyorsanız, yazıcı ile birlikte gelen kurulum belgeleri ile yazıcı yazılımı
CD'sini kullanın.

1 Yazıcıyı kutusundan çıkarın.

Not: Yazıcı kartuşları gibi içerikler modele göre değişebilir.

1

2

3

1

2
3

5

6

4

7

9
8

1 Güç kablosu

2 Telefon kablosu

3 Yazıcı yazılım CD'si

4 USB kablosu veya yükleme kablosu
Not: Yazıcınızla birlikte bir USB kablosu gelmeyebilir. Ayrıca bir USB kablosu satın alın.

5 Ağ Üzerinde Çalıştırma Kılavuzu
Not: Yazıcınızla birlikte bu belge gelmeyebilir.

6 Faks Kılavuzu
Not: Yazıcınızla birlikte bu belge gelmeyebilir.

7 Hızlı Kurulum sayfası

Yazıcının kurulumu
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8 Yazıcı kartuşları

9 Dilinize uygun etiket kaplamaları

2 Bantları ve ambalaj malzemelerini yazıcının çevresinden uzaklaştırın.

3 Yazıcı kontrol panelini kaldırın.

4 Dilinize uygun bir etiket kaplaması takılması gerekiyorsa, etiketlerin arkasındaki kağıdı çıkararak
yapışkanlı bölümü açın.

5 Etiketleri yazıcı kontrol panelindeki oyuk bölümlerin üzerine getirin ve ardından etiketleri bastırın.

Yazıcının kurulumu
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6 Kağıt çıkış tepsisini uzatın.

2
1

7 Kağıt desteğini kaldırın ve kağıt kılavuzlarını uzatmak için kağıt ayar kolunu bastırın.

8 Kağıt yükleyin ve kağıt kılavuzlarını uzatmak için kağıt ayar kolunu çekin. Kağıt kılavuzları kağıdın
kenarlarına dayanmalıdır.

1 2

Yazıcının kurulumu

15



9 Güç kablosunu yazıcıya takın.

1

2

DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ: Gücü bağlamadan ya da kablo bağlantılarını
yapmadan önce bu ürünle birlikte gelen güvenlik bilgilerini okuyun.

10 Yazıcı otomatik olarak açılmıyorsa  düğmesine basın.

11 İstenirse dili ayarlayın.

1 2 1

İstediğiniz dil görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.

12 İstenirse ülkeyi/bölgeyi ayarlayın

1 2 1

İstediğiniz ülke veya bölge görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.

Yazıcının kurulumu
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13 Tarih ve saati ayarlayın.

a Yazıcı kontrol panelinin sayısal tuş takımını kullanarak ay, gün ve yıl bilgilerini girin ve ardından
kaydetmek için  düğmesine basın.

b Saati girin ve kaydetmek için  düğmesine basın.
c Bir saat biçimi seçmek için ok düğmelerine basın ve ardından kaydetmek için  düğmesine basın.

14 Faks numarasını ve adını ayarlayın.
a Bir faks numarası girin ve kaydetmek için  düğmesine basın.
b Bir faks adı girin ve kaydetmek için  düğmesine basın.

15 Yazıcıyı açın ve ardından yazıcı kartuş taşıyıcı kollarına bastırın.

16 Renkli kartuşun kağıdını açın ve kartuşu ambalajından çıkarın.

17 Saklama birimi varsa, renkli kartuşu saklama biriminden çıkarın.

1

2

Yazıcının kurulumu
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18 Renkli yazıcı kartuşundan bandı çıkarın, kartuşu sağ taşıyıcıya takın ve renkli kartuş taşıyıcısının kapağını
kapatın.

19 Kutunun içinden siyah yazıcı kartuşu çıkarsa, siyah kartuş kağıdını açın ve kartuşu ambalajından çıkarın.

Not: Ayrı olarak bir siyah yazıcı kartuşu satın almanız gerekebilir.

Yazıcının kurulumu
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20 Siyah yazıcı kartuşundan bandı çıkarın, kartuşu sol kartuş taşıyıcısına takın ve siyah kartuş taşıyıcısının
kapağını kapatın.

21 Yazıcıyı kapatın.

22  düğmesine basın.

Bir hizalama sayfası yazdırılır.

Yazıcının kurulumu
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23 Hizalama sayfasını atın veya geri dönüştürün.

Notlar:

• Hizalama sayfası gösterilenden farklı olabilir.
• Hizalama sayfasındaki çizgiler normaldir ve bir sorun olduğu anlamına gelmez.

Yazıcının parçalarını öğrenme

W

F
I

I
PRINTING

W

F
I

I
PRINTING

9

6

5

7

8

10

4 3

1

2

13
12

11

14

15

Öğe İşlevi

1 Kağıt ayar kolu Kağıt kılavuzlarını ayarlayın.

2 Kağıt desteği Kağıt yükleyin.

3 Kağıt kılavuzları Kağıdın beslenirken düzgün durmasını sağlayın.

4 Kağıt besleme koruyucusu Öğelerin kağıt yuvasına düşmesini engelleyin.

5 Otomatik Belge Besleyicisi (ADF) Çok sayfalı letter, legal ve A4 boyutunda belgeler
tarayın, kopyalayın veya faks ile gönderin.

Yazıcının kurulumu
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Öğe İşlevi

6 Otomatik Belge Besleyicisi (ADF) tepsisi Orijinal belgeleri ADF'ye yerleştirin. Çok sayfalı
belgeleri tarama, kopyalama ya da faks ile yollama
için önerilir.
Not: ADF’ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler veya
gazete kupürleri gibi ince kağıtları yüklemeyin. Bu
öğeleri tarayıcı camına yerleştirin.

7 Otomatik Belge Besleyicisi (ADF) çıkış tepsisi ADF'den çıkan belgeleri tutun.

8 Otomatik Belge Besleyicisi (ADF) kağıt
kılavuzu

Kağıdın ADF'ye beslenirken düzgün durmasını
sağlayın.

9 Yazıcı kontrol paneli Yazıcıyı kullanın.

10 Kağıt çıkış tepsisi Çıkan kağıdı tutun.

11 Bellek kartı yuvaları Bellek kartı takın.

12 Quick Connect (Hızlı Bağlantı) dizüstü bilgi-
sayar bağlantı noktası
Not: Sizin yazıcınızda bu bağlantı noktası
olmayabilir.

Bir USB kablosuyla dizüstü bilgisayarı yazıcıya
bağlayın.
Uyarı—Hasar Tehlikesi: USB kablosunu veya
kurulum kablosunu takıp çıkarma işlemleri dışında
USB bağlantı noktasına dokunmayın.

13 Kart okuyucusu lambası Kart okuyucusu durumunu kontrol edin. Bellek
kartına erişiliyor olduğunu gösteren lamba yanıp
söner.

14 PictBridge bağlantı noktası Yazıcıya PictBridge etkinleştirilmiş dijital fotoğraf
makinesi veya flash sürücü bağlayın.

15 Wi-Fi göstergesi
Not: Yazıcınızda kablosuz bağlantı özelliği ve
bu gösterge olmayabilir.

Kablosuz durumunu denetleyin:
• Kapalı yazıcının kapalı olduğunu, açılmakta

olduğunu veya Power Saver modunda olduğunu
gösterir. Power Saver modunda, güç ışığı yanıp
söner.

• Turuncu
- yazıcının kablosuz ağ için henüz yapılandırıl-
mamış olduğunu gösterir.
- yazıcının özel bir bağlantı için yapılandırıldığını
ancak başka bir özel aygıtla iletişim kuramadığını
gösterir.

• Yanıp sönen turuncu, yazıcının yapılandırılmış
olduğunu fakat kablosuz ağ ile iletişim
kuramadığını gösterir.

• Yeşil, yazıcının kablosuz bir ağa bağlı olduğunu
gösterir.

Yazıcının kurulumu
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6

7

5

83

4

1

2

9

Öğe İşlevi

1 Üst kapak Tarayıcı camına erişin.

2 Tarayıcı camı Fotoğraf ve belgeleri tarayın ve kopyalayın.

3 Tarayıcı ünitesi • Yazıcı kartuşlarına erişin.
• Sıkışan kağıtları çıkarın.

4 Yazıcı kartuşu taşıyıcısı Yazıcı kartuşu takın, değiştirin veya çıkarın.

5 EXT Bağlantı Noktası

EXT

Yazıcıya data/faks modemi, telefon ya da
telesekreter gibi ek aygıtlar bağlamanızı sağlar.
Bu bağlantı yöntemi her ülke veya bölgede
kullanılamıyor olabilir.
Not: Bağlantı noktasına erişmek için kapağı
çıkarın.

6 LINE Bağlantı Noktası

LINE

Faks gönderip almak için yazıcıyı çalışır
durumdaki bir telefon hattına bağlayın.
Yazıcının gelen faks çağrılarını alması için bu
hatta bağlanması gerekir.
Not: LINE bağlantı noktasına başka cihazlar
bağlamayın ve yazıcıya da DSL (Dijital abone
hattı), ISDN (entegre servisler dijital ağı) ya da
kablo modem bağlamayın.

7 Bağlantı noktalı güç kaynağı Yazıcıyı güç kaynağına bağlayın.

Yazıcının kurulumu
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Öğe İşlevi

8 Arka USB bağlantı noktası Yazıcıyı USB kablosuyla bir masaüstü bilgi-
sayara bağlayın.
Uyarı—Hasar Tehlikesi: USB kablosunu veya
kurulum kablosunu takıp çıkarma işlemleri
dışında USB bağlantı noktasına dokunmayın.

9 Dahili kablosuz yazdırma sunucusu
Not: Yazıcınızda kablosuz bağlantı özelliği ve bu
yazdırma sunucusu olmayabilir.

Yazıcıyı kablosuz ağa bağlayın.

Yazıcı kontrol paneli düğme ve menülerini kullanma

Yazıcının kontrol panelini kullanma
Yazıcının kontrol panelinde şunlar bulunur:
• Güç açma/kapama düğmesi
• Yazıcı durumunu, mesajları ve menüleri görüntüleyen çift satır ekran
• 27 düğme

ON

COPY
SCAN

FAX
PHOTO

Aşağıdaki şekillerde yazıcı kontrol panelinin bölümleri anlatılmaktadır:

Yazıcının kurulumu
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1 2 3 4 5 6

7891011

Düğme İşlevi

1 Kurulum Kurulum menüsüne erişin ve yazıcı ayarlarını değiştirin.
Not: Bu düğme seçildiğinde Kopyala, Tara ve Fotoğraf düğme ışıkları
söner.

2 Adres Defteri Kayıtlı numaralar listesinden faks numaralarına erişin.

3 Yeniden Ara / Duraklat Faks modunda:
• Dış hatta beklemek veya otomatik yanıtlama sisteminden geçmek için,

çevrilecek numaraya üç saniyelik bekleme süresi ekleyin. Bekleme
süresini, sadece numarayı girmeye başladıktan sonra ekleyin.

• Çevrilen son numarayı görüntüleyin. Çevrilen son beş numarayı görmek
için ok düğmelerine basın.

4 Çevir sesi Faksı göndermeden önce tuş takımını kullanarak telefon numarasını elle
çevirin.

5 Tuş takımı Kopyalama modu veya Fotoğraf modunda: Yapmak istediğiniz kopya veya
baskı sayısını girin.
Faks modunda:
• Faks numaralarını girin.
• Otomatik yanıtlama sistemi içinde gezinin.
• Hızlı Arama listesi oluştururken, harfleri seçin.
• Ekranda görüntülenen saat ve tarih bilgilerini girmek veya düzenlemek

için sayıları girin.

6 Ekran Şunları görüntüleyin:
• Yazıcı durumu
• Mesajlar
• Menüler

Notlar:

• İki dakika işlem yapılmazsa ekran zaman aşımına uğrar. Ekranın geri
gelmesi için herhangi bir düğmeye basın.

• Ekran, Power Saver modunda kapanır.

Yazıcının kurulumu
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Düğme İşlevi

7 Fotoğraf menüsü ve fotoğrafları yazdırma seçeneğine erişin.

8 Faks menüsüne erişin ve faks gönderin.

9 Tarama menüsüne erişir ve belgeleri tarar.

10 Kopyalama menüsüne erişin ve kopyalama yapın.

11 • Yazıcıyı açın ve kapatın.
• Power Saver moduna geçin.

Not: Power Saver moduna geçmek için  düğmesine basın. Yazıcıyı
kapatmak için  düğmesini iki saniye basılı tutun.

1 2 3 4 5

67

Düğme İşlevi

1 • Sayıyı azaltın.
• Bir harfi veya rakamı silin.
• İmleci sola götürün.
• Ekrandaki menüler, alt menüler veya ayarlar arasında ilerleyin.

2 • Ekranda görüntülenen bir menü öğesini işaretleyin.
• Ayarları kaydedin.
• Alt menüde bir seviye aşağı inin.
• Kağıt besleyin veya çıkarın. Yazıcıya kağıt beslemek veya yazıcıdan kağıt

çıkarmak için  düğmesini üç saniye basılı tutun.

Yazıcının kurulumu
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Düğme İşlevi

3 • Sayıyı artırın.
• İmleci sağa götürün.
• Ekrandaki menü veya ayarlar arasında ilerleyin.

4 • Önceki ekrana dönün.
• Bir menü düzeyinden bir üst menü düzeyine çıkın.

5 • Devam etmekte olan yazdırma, kopyalama, tarama veya faks işini iptal edin.
• Kopyalama, Tarama, Faks, Fotoğraf veya Dosya Yazdırma menüsünün yer aldığı

menü düzeyinden, en üst menü düzeyine çıkın.
• Kurulum menüsünün yer aldığı menü düzeyinden, bir önceki moddaki en üstü

düzeye çıkın.
• Geçerli ayarları veya hata mesajlarını silin ve varsayılan ayarlara dönün.

6 Renkli / Siyah Renkli mod veya siyah beyaz moda geçin.

7 Seçili olan moda bağlı olarak yazdırma, tarama veya kopyalama işi başlatın.

Yazıcı menülerini kullanma
Yazıcı ayarlarını değiştirmenizi kolaylaştırmak için bazı menüler vardır:

Yazıcının kurulumu
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Menü Listesi
Kurulum menüsü Fotoğraf menüsü

Bakım
• Mürekkep Düzeyleri
• Kartuşları Temizleme
• Kartuşları Hizalama
• Sınama Sayfası Yazdırma

Aygıt Kurulumu
• Dil
• Ülke
• Tarih/Saat
• Ana Faks Makinesi Ayarları
• Düğme Sesi
• Power Saver
• Ayar Zaman Aşımını Sil

Faks Ayarları
• Adres Defteri
• Raporlar
• Çaldırma ve Yanıtlama
• Faks Yazdırma
• Çevirme ve Gönderme
• Faks Engelleme

Ağ Ayarları (sadece yazıcıda dahili bir kablosuz
yazdırma sunucusu varsa görüntülenir)
• Kurulum Sayfası Yazdır
• Wi-Fi Protected Setup
• Kablosuz Bilgileri
• TCP/IP
• Ağ Saati
• Dosya Yazdır
• Ağ Bağdaştırıcısı Varsayılanlarını Sıfırla

Varsayılanlar
• Kağıt Boyutu
• Kağıt Türü
• Fotoğraf Baskı Boyutu
• Varsayılanları Ayarla

Not: Fotoğraf menüsü sadece yazıcıya bir bellek
cihazı takıldığında etkinleşir.
Kolay Fotoğraf
• Yazdır
• Kağıt Boyutu
• Fotoğraf Boyutu

Fotoğrafları Yazdır
• Yazdır
• Açık/Koyu
• Fotoğraf Efektleri
• Kağıt Boyutu
• Fotoğraf Boyutu
• Kağıt Türü
• Sayfa Düzeni
• Kalite

Prova Sayfası
• Son 20'yi yazdır
• Tümünü Yazdır
• Tarih Aralığını Yazdır
• Sayfayı Tara

Fotoğraf Kaydet
• Bilgisayar (sadece yazıcı doğrudan bir bilgisayara

bağlıysa görüntülenir)
• Ağ (sadece yazıcı bir ağa bağlıysa görüntülenir)
• USB Flash Sürücü
• Bellek Kartı

Bilgisayar Seç (sadece yazıcı bir ağa bağlıysa görün-
tülenir)

Yazıcının kurulumu
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Kopyala menüsü Tara menüsü Faks menüsü PictBridge menüsü

Kopya Sayısı
Kalite
Açık/Koyu
Yeniden Boyutlandır
Özgün Boyut
Fotoğraf Yeniden
Yazdırma
Harmanla
Kağıttaki sayfa sayısı
Kağıttaki kopya sayısı
İçerik Türü

Tarama hedefi
• Bilgisayar
• Ağ (sadece yazıcı bir

ağa bağlıysa görün-
tülenir)

• USB Flash Sürücü
• Bellek Kartı

Kalite
Özgün Boyut

Faks gönder
Kalite
• Standart
• Hassas
• Çok hassas
• Ultra hassas

Açık/Koyu
Özgün Boyut
• Letter
• A4

Faks Programla
• Şimdi Gönder
• Sonra Gönder
• Bekleyenleri Görüntüle

Adres Defteri

Not: PictBridge menüsü,
yazıcıya PictBridge-etkin bir
dijital fotoğraf makinesi
takıldığında etkinleşir.
Fotoğraf Boyutu
Kağıt Boyutu
Kağıt Türü
Sayfa Düzeni
Kalite

Not: Dosya Yazdırma menüsü, yazıcıya içinde belge dosyaları olan bir flash sürücü takıldığında etkinleşir.
Menü flash sürücüde yüklü olan klasör ve dosyalardan oluşur.

Ayarları kaydetme
Yazdırmak istediğiniz belge ve fotoğraflar için varsayılan kağıt boyutu, kağıt türü ve fotoğraf baskı boyutunu
ayarlayabilirsiniz.

Not: Bu varsayılan ayarlar sadece yazıcıdan başlattığınız yazdırma, kopyalama ve tarama işleri için geçerlidir.

1 Yazıcı kontrol panelinde,  düğmesine basın.

2 Varsayılanlar seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.
Ekranda Kağıt Boyutu seçeneği görüntülenir.

3  düğmesine tekrar basın.

4 Yazıcınızın varsayılan kağıt boyutunu seçmek için ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.

5 Kağıt Türü seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.

6 Yazıcınızın varsayılan kağıt türünü seçmek için ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.

7 Fotoğraf Baskı Boyutu seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.

8 Yazıcınızın varsayılan fotoğraf baskı boyutunu seçmek için ok düğmelerine ve ardından  düğmesine
basın.

9 Kurulum menüsünden çıkana kadar  düğmesine veya başka bir mod düğmesine basın.

Geçici ayarları yeni varsayılan ayarlar olarak değiştirme
Yazıcıda menüler için varsayılan geçici ayarlar vardır. Yazıcıda iki dakika işlem yapılmaz veya yazıcı
kapatılırsa, yazıcı bu varsayılan geçici ayarlara geri döner.

Yazıcının kurulumu
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Geçici ayarlar

Kopyala menüsü • Kopya Sayısı
• Yeniden Boyutlandır
• Açık/Koyu
• Kalite
• Kağıttaki kopya sayısı
• Kağıttaki sayfa sayısı
• Özgün Boyut
• İçerik Türü

Tara menüsü • Kalite
• Özgün Boyut

Faks menüsü • Açık / Koyu
• Kalite

Fotoğraf menüsü Aşağıdaki Fotoğraf seçenekleri, iki dakika işlem yapılmaz veya yazıcı kapatılırsa zaman
aşımına uğramaz ama bellek kartı veya flash sürücü çıkarıldığında, varsayılan fabrika
ayarları geri yüklenir.
• Fotoğraf Efektleri
• Fotoğraf Boyutu
• Sayfa Düzeni
• Kalite

Geçici ayarları yeni varsayılan ayarlar olarak değiştirmek için

1 Yazıcı kontrol panelinde,  düğmesine basın.

2 Varsayılanlar seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.

3 Varsayılanları Ayarla seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.
Ekranda Geçerli Olanı Kullan seçeneği görüntülenir.

4  düğmesine tekrar basın.

5 Kurulum menüsünden çıkana kadar  düğmesine veya başka bir mod düğmesine basın.

Ayar zaman aşımı özelliğini devre dışı bırakmak için
Yazıcıda iki dakika işlem yapılmaması veya yazıcı kapatılması halinde, yazıcının varsayılan geçici ayarlar
geri dönmesini istemiyorsanız, ayarlar zaman aşımı özelliğini devre dışı bırakabilirsiniz.

1 Yazıcı kontrol panelinde,  düğmesine basın.

2 Aygıt Kurulumu seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.

3 Ayarları Silme Zaman Aşımı seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine
basın.

4 Asla seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.

5 Kurulum menüsünden çıkana kadar  düğmesine veya başka bir mod düğmesine basın.

Yazıcının kurulumu

29



Power Saver zaman aşımı süresini değiştirme
Yazıcınızın Power Saver zaman aşımı süresini özelleştirebilirsiniz. Power Saver zaman aşımı süresi,
yazıcının boşta kaldığında Power Saver moduna geçmek için bekleyeceği süredir. Yazıcınızda birden fazla
iş yaparken, kesintiler olmasını önlemek için Power Saver zaman aşımı süresini değiştirin.

1 Yazıcı kontrol panelinde,  düğmesine basın.

2 Aygıt Kurulumu seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.

3 Power Saver seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.

4 Power Saver zaman aşımı süresini seçmek için ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.

Not: Güç kullanımı konusunda verimli olmak istiyorsanız, seçenekler arasından minimum Power Saver
zaman aşımı süresini seçin. Yazıcının sık sık Power Saver moduna girmesini istemiyorsanız, maksimum
Power Saver zaman aşımı süresini seçin.

5 Kurulum menüsünden çıkana kadar  düğmesine veya başka bir mod düğmesine basın.

Yazıcı yazılımını kullanma

Yazıcı yazılımını yükleme

Windows kullanıcıları
1 Açık tüm yazılım programlarını kapatın.

2 Kurulum yazılımı CD’sini yerleştirin.
Karşılama ekranı bir dakika içinde görüntülenmezse, aşağıdakilerden birini yapın:

Windows Vista işletim sisteminde
a  düğmesini tıklatın.
b Arama Başlat iletişim kutusunda, D:\setup.exe yazın (D, CD veya DVD sürücünüzün harfidir).

Windows XP ve daha önceki sürümlerde
a Başlat'ı tıklatın.
b Çalıştır öğesini tıklatın.
c D:\setup.exe yazın (D, CD veya DVD sürücünüzün harfidir).

3 Yazıcıyı kurmak için Karşılama ekranındaki yönergeleri izleyin.

Macintosh kullanıcıları
1 Açık tüm yazılım uygulamalarını kapatın.

2 Kurulum yazılımı CD’sini yerleştirin.
Karşılama ekranı bir dakika içinde görüntülenmezse, masaüstündeki CD simgesini tıklatın.

3 Yükle düğmesini çift tıklatın.

4 Yazıcıyı kurmak için Karşılama ekranındaki yönergeleri izleyin.
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World Wide Web'i kullanma
1 www.lexmark.com adresinde Lexmark web sitesini ziyaret edin.

2 Ana sayfadaki menü seçenekleri arasında gezinin ve Sürücüler ve Yükleme bağlantısını tıklatın.

3 İşletim sisteminize uygun yazıcı ve yazıcı sürücüsünü seçin.

4 Yazıcı yazılımını indirmek ve yüklemek için ekranlardaki yönergeleri izleyin.

İsteğe bağlı XPS sürücüsünü yükleme (Yalnızca Windows Vista
kullanıcıları için)
XML Kağıt Özelliği (XPS) sürücüsü sadece Windows Vista kullanıcılarının kullanabildiği gelişmiş XPS renk
ve grafik özelliklerinden yararlanmak için tasarlanan isteğe bağlı bir yazıcı sürücüsüdür. XPS özelliklerini
kullanmak için genel yazıcı yazılımını yükledikten sonra ek sürücü olarak XPS sürücüsünü yüklemelisiniz.

Notlar:

• XPS sürücü yalnızca Windows Vista Service Pack 1 veya ilerisinde desteklenir.
• XPS sürücüyü yüklemeden önce, yazıcıyı bilgisayarınızı yüklemelisiniz.
• XPS sürücüyü yüklemek için bilgisayarınızda yönetici haklarına sahip olmanız gerekir.

Sürücü dosyalarını almak için:

1 Kurulum yazılımı CD'sini yerleştirin ve ardından Kurulum Sihirbazı görüntülendiğinde İptal'i tıklatın.

2  Bilgisayar'ı tıklatın.

3 Önce CD veya DVD sürücüsü simgesini, ardından da Drivers'ı çift tıklatın.

4 xps klasörünü çift tıklatın ve ardından setupxps dosyasını çift tıklatın.
XPS sürücü dosyaları alınır ve bilgisayarınıza kopyalanır ve gereken Microsoft XPS dosyaları başlatılır.
Bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.

XPS sürücüsünü yüklemek için:

1  Denetim Masası'nı tıklatın.

2 Donanım ve Ses'in altında Yazıcı'yı ve ardından da Yazıcı Ekle'yi tıklatın.

3 Yazıcı Ekle iletişim kutusunda Yerel bir yazıcı ekle'yi tıklatın.

4 "Mevcut bir bağlantı noktasını kullan" açılır menüsünde USB için sanal yazıcı bağlantı noktası'nı ve
daha sonra da İleri'yi tıklatın.

5 Disketi var seçeneğini tıklatın.
Disketten Kopyala iletişim kutusu açılır.

6 Gözat'ı tıklatın ve bilgisayarınızdaki XPS sürücü dosyalarını bulun:
a Bilgisayar'ı tıklatın ve daha sonra (C:)'yi çift tıklatın.
b Yazıcı model numaranızın olduğu klasörü ve ardından da Drivers'ı çift tıklatın.
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c xps klasörünü çift tıklatın ve ardından xps dosyasını çift tıklatın.
Disketten Kopyala iletişim kutusu açılır.

d Tamam düğmesini tıklatın.

7 Görüntülenen iki ek iletişim kutusunda İleri'yi tıklatın.
XPS sürücü hakkında daha fazla bilgi için, kurulum yazılımı CD'sindeki XPS benioku dosyasına bakın.
Dosya, setupxps toplu iş dosyası ile birlikte xps klasöründe bulunur (<CD sürücü>:\Drivers\xps\readme).

Windows yazıcı yazılımını kullanma
Yazıcı yazılım CD'sini kullanarak yazıcıyı kurduğunuzda, gerekli tüm yazılımlar yüklenir. Bazı ek programlar
da yüklemiş olabilirsiniz. Aşağıdaki tabloda çeşitli yazılım programları ile bu programların size ne şekilde
yardımcı olabileceği ile ilgili genel bilgiler yer almaktadır.

Not: Satın aldığınız yazıcının özelliklerine bağlı olarak, bu programlardan bazıları veya bu programlardaki
işlevlerden bazıları yazıcınızla birlikte verilmeyebilir.

Öğe İşlevi

LexmarkTM Productivity Studio • Bir fotoğraf ya da belge tarayın, fakslayın, e-posta ile gönderin
veya yazdırın.

• Fotoğrafları yönetin ve düzenleyin.
• Fotoğraf aktarın.
• Belgeleri PDF biçimine tarayın.
• Kendi fotoğraflarınızdan posterler ve fotoğraf tebrik kartları

oluşturun.
• Yazıcı ayarlarını düzenleyin.

Lexmark Fast Pics Fotoğraf ve belgeleri yönetin, düzenleyin, aktarın ve yazdırın.
Not: Lexmark Productivity Studio'yu kurmayı seçmediğinizde, bu
program otomatik olarak yazıcı yazılımıyla birlikte kurulur.

Lexmark Araç Çubuğu • Mürekkep tasarrufu için siyah veya sadece metin Web sayfaları
yazdırın.

• Web sayfalarını otomatik yazdırmayı programla.
• Picnik'e erişin ve fotoğrafları çevrimiçi düzenleyin.
• Windows'dan yerel dosyaları yazdırın, tarayın veya dönüştürün.

Lexmark Office Araçları Microsoft Office 2007'deki sık kullanılan ayarlarınıza erişin.

Lexmark Faks Çözümleri • Faks gönderin.
• Üçü bir arada yazıcılarda faks alın.
• Dahili telefon defterine kişi ekleyin, buradaki kişileri düzenleyin

veya silin.
• Dördü bir arada yazıcılarda Lexmark Faks Ayarları Programı’na

erişin. Hızlı Arama ve Grup Arama numaralarını ayarlamak,
Çaldırma ve Yanıtlama ayarlarını yapmak ve faks geçmişi ile
durum raporlarını yazdırmak için Lexmark Faks Ayarları
Programı’nı kullanın.
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Öğe İşlevi

Abbyy Sprint OCR Belgeyi tarayın ve bir sözcük işlem programında
düzenleyebileceğiniz bir metin üretin.

Lexmark Kablosuz Kurulum Programı • Kablosuz yazıcıyı kablosuz ağ üzerinde kurun.
• Yazıcının kablosuz ayarlarını değiştirin.

Not: Yazıcıda kablosuz özelliği varsa, bu program yazıcı yazılımıyla
birlikte otomatik olarak kurulur.

Lexmark Hizmet Merkezi • Yazıcı sorunlarını giderin.
• Yazıcı bakım işlevlerine erişin.
• Müşteri desteğini arayın.

Notlar:

• Bu program yazıcı yazılımıyla birlikte otomatik olarak kurulur.
• Yazıcı modelinize bağlı olarak bu programı Web'den kurmanız

istenebilir.

Yazdırma Tercihleri Bir belge açıkken, Dosya  Yazdır öğelerini seçtiğinizde ve
ardından Özellikler seçeneğini tıklattığınızda, Yazdırma Tercihleri
iletişim kutusu görüntülenir. İletişim kutusu size aşağıdakiler gibi
yazdırma işi seçenekleri arasından seçim yapma olanağı verir:
• Yazdırılacak kopya sayısını seçin.
• Çift taraflı kopya yazdırın.
• Kağıt türünü seçin.
• Bir filigran ekleyin.
• Görüntüleri geliştirin.
• Ayarları kaydedin.

Not: Yazdırma Tercihleri, yazıcı yazılımı ile birlikte otomatik olarak
yüklenir.

İlk kurulum sırasında bu ek programları yüklemediyseniz, kurulum yazılımı CD'sini yeniden takın, kurulum
yazılımını çalıştırın ve ardından Önceden Yüklenen Yazılımlar ekranında Ek Yazılım Kur düğmesini tıklatın.

Macintosh yazıcı yazılımını kullanma

Öğe İşlevi

Yazıcı iletişim kutusu Yazdırma ayarlarını düzenleme ve baskı işleri programlama.

Yazıcı Hizmetleri iletişim kutusu • Yazıcı yardımcı programına erişin.
• Sorun giderin.
• Mürekkep ya da sarf malzemesi sipariş edin.
• Lexmark'a başvurun.
• Bize başvurun.
• Bilgisayarda yüklü olan yazıcı yazılımı sürümünü kontrol edin.
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Yazıcı yazılımı yüklenirken, uygulamalar da yüklenir. Bu uygulamalar, yükleme tamamlandıktan sonra Finder
(Ara) masaüstünde görünen yazıcı klasörüne kaydedilir.

1 Finder masaüstünden, yazıcı klasörünü çift tıklatın.

2 Kullanmak istediğiniz uygulamanın simgesini çift tıklatın.

Öğe İşlevi

Lexmark All-In-One Center • Fotoğraf ve belgeleri tarayın.
• Tarama işleri ayarlarını özelleştirin.

Lexmark Faks Ayarları Programı • Faks işleri ayarlarını özelleştirin.
• Hızlı Arama listesi oluşturun ve düzenleyin.

Lexmark Ağ Kartı Okuyucusu • Ağ yazıcısına bağlanan bir bellek aygıtının içeriğini görüntü-
leyin.

• Bir ağ üzerinden bir bellek aygıtındaki fotoğrafları ve belgeleri
bilgisayara aktarın.

Lexmark Yazıcı Yardımcı Programı • Kartuş takma ile ilgili yardım alın.
• Sınama sayfası yazdırın.
• Hizalama sayfası yazdırın.
• Kartuş püskürtme uçlarını temizleyin.
• Mürekkep ya da sarf malzemesi sipariş edin.
• Yazıyı kaydettirin.
• Müşteri desteğini arayın.

Lexmark Kablosuz Kurulum Yardımcısı Yazıcıyı kablosuz ağ üzerinde kurun.

Not: Satın aldığınız yazıcının özelliklerine bağlı olarak, yazıcınızla birlikte bu uygulamalar gelmeyebilir.

Arka USB bağlantı noktasından Quick Connect (Hızlı
Bağlantı) dizüstü bilgisayar bağlantı noktasına geçiş
yapma (yalnızca seçilen modellerde kullanılabilir)
Yazıcı arka USB bağlantı noktasıyla bir masaüstü bilgisayara bağlıysa ve Quick Connect (Hızlı Bağlantı)
dizüstü bilgisayar bağlantı noktasını kullanarak yazıcıya bir dizüstü bilgisayar bağlamak istiyorsanız, Quick
Connect (Hızlı Bağlantı) dizüstü bilgisayar bağlantı noktası bağlantısı, arka USB bağlantı noktasıyla yapılan
bağlantıyı geçersiz kılar. Masaüstü bilgisayardaki etkin yazdırma işleri iptal edilebilir. Bağlantı noktaları
arasında geçiş yapmadan önce lütfen masaüstü bilgisayardaki etkin işleri duraklatın veya iptal edin.

Bir masaüstü bilgisayardan bir dizüstü bilgisayara geçiş yapma
1 Masaüstü bilgisayardaki etkin işleri duraklatın veya iptal edin.

2 USB kablosunu önce dizüstü bilgisayara, ardından yazıcının ön tarafındaki Quick Connect (Hızlı Bağlantı)
dizüstü bilgisayar bağlantı noktasına takın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Yazıcı bir bellek aygıtına erişirken, USB kablosunu Quick Connect (Hızlı
Bağlantı) dizüstü bilgisayar bağlantı noktasına takmayın ya da takılı kabloyu çıkarmayın.
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3 Dizüstü bilgisayarınıza yazıcı yazılımını henüz yüklemediyseniz, hemen yükleyin.

Windows kullanıcıları
a Kurulum yazılımı CD’sini yerleştirin.
b Karşılama ekranının görüntülenmesini bekleyin.

Karşılama ekranı bir dakika içinde görüntülenmezse, aşağıdakilerden birini yapın:

Windows Vista işletim sisteminde
1  düğmesini tıklatın.
2 Arama Başlat iletişim kutusunda, D:\setup.exe yazın (D, CD veya DVD sürücünüzün harfidir).

Windows XP ve daha önceki sürümlerde
1 Başlat'ı tıklatın.
2 Çalıştır öğesini tıklatın.
3 D:\setup.exe yazın (D, CD veya DVD sürücünüzün harfidir).

c Bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.

Macintosh kullanıcıları
a Kurulum yazılımı CD’sini yerleştirin.
b Karşılama ekranının görüntülenmesini bekleyin.

Not: Karşılama ekranı bir dakika içinde görüntülenmezse, masaüstündeki CD simgesini tıklatın.
c Yükle düğmesini çift tıklatın.
d Bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.

Yazıcıyı faks göndermeye hazır hale getirme
DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ: Faks özelliğini şimşekli havalarda kullanmayın. Şimşekli
havalarda bu ürünü kurmayın veya güç kaynağı kablosu veya telefon gibi elektrik tesisatı veya kablo
döşeme işlemlerini yapmayın.

RJ11 adaptörü kullanma
Ülke/bölge

• İngiltere
• İrlanda
• Finlandiya
• Norveç
• Danimarka

• İtalya
• İsveç
• Hollanda
• Fransa
• Portekiz
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Yazıcınızı telesekreter veya başka bir telekomünikasyon aygıtına bağlamak için, yazıcı ile birlikte gönderilen
telefon hattı adaptörünü kullanın.

1 Telefon kablosunun bir ucunu yazıcının arka tarafındaki Line bağlantı noktasına  takın.

2 Yazıcı ile birlikte gelen adaptörü telefon hattına bağlayın.

Not: Resimde İngiltere'de kullanılan adaptör görülmektedir. Sizin adaptörünüz resimdekinden farklı
görünebilir ama bulunduğunuz ülkede kullanılan telefon prizine uyacaktır.

3 Kullanmak istediğiniz telekomünikasyon aygıtının telefon hattını adaptörün sol yuvasına takın.

Telekomünikasyon aygıtınızda ABD tarzı (RJ11) bir telefon hattı kullanılıyorsa, aygıtı bağlamak için aşağıdaki
işlemleri yapın:

1 Yazıcınızın arka tarafındaki EXT bağlantı noktasının fişini çıkartın.

Not: Bu fiş çıkarıldıktan sonra, aşağıda görüldüğü gibi adaptörü kullanarak yazıcıya bağladığınız ülkeye
veya bölgeye özgü aygıtların hiçbiri düzgün çalışmayacaktır.
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2 Telekomünikasyon aygıtınızı doğrudan yazıcının arkasındaki EXT bağlantı noktasına bağlayın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Kablolara veya etkin olarak faks gönderilmesi ya da alınması sırasında
gösterilen alanda yazıcıya dokunmayın.

Ülke/bölge

• Suudi Arabistan
• Birleşik Arap Emirlikleri
• Mısır
• Bulgaristan
• Çek Cumhuriyeti
• Belçika
• Avustralya
• Güney Afrika
• Yunanistan

• İsrail
• Macaristan
• Polonya
• Romanya
• Rusya
• Slovenya
• İspanya
• Türkiye

Yazıcıya telesekreter veya başka bir telekomünikasyon aygıtı bağlamak için:

1 Yazıcının arkasındaki fişi çıkarın.

Not: Bu fiş çıkarıldıktan sonra, aşağıda görüldüğü gibi adaptörü kullanarak yazıcıya bağladığınız ülkeye
veya bölgeye özgü aygıtların hiçbiri düzgün çalışmayacaktır.
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2 Telekomünikasyon aygıtınızı doğrudan yazıcının arkasındaki EXT bağlantı noktasına bağlayın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Kablolara veya etkin olarak faks gönderilmesi ya da alınması sırasında
gösterilen alanda yazıcıya dokunmayın.

Ülke/bölge

• Almanya
• Avusturya
• İsviçre

Yazıcının EXT bağlantı noktasına takılı bir fiş vardır. Bu fiş, yazıcının düzgün çalışması için gereklidir.

Not: Fişi çıkarmayın. Bu fişi çıkarırsanız, evinizdeki diğer telekomünikasyon aygıtları (telefon veya
telesekreter gibi) çalışmayabilir.

Faks bağlantısı seçme
Yazıcıyı telefon, telesekreter veya bilgisayar modemi gibi bir cihaza bağlayabilirsiniz. Bir sorun çıkarsa, bkz:
“Kurulum sorunlarını giderme”, sayfa 122.

Not: Yazıcı doğrudan telefon prizine bağlandığında en iyi şekilde çalışan analog bir cihazdır. Kurulum
adımlarında da açıklandığı gibi, diğer cihazlar (telefon veya telesekreter gibi) yazıcının üzerinden başarıyla
bağlanabilir. ISDN, DSL veya ADSL gibi dijital bir bağlantı istiyorsanız, diğer şahıslara ait bir cihaz (DSL filtresi
gibi) kullanılması gerekir.

Faks almak veya göndermek için yazıcıyı bir bilgisayara bağlamanız gerekmez, ancak telefon hattına
bağlamanız gerekir.
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Yazıcıyı başka cihazlara da bağlayabilirsiniz. Yazıcıyı kurmanın en iyi yolunu belirlemek için, aşağıdaki
tabloya gözatın.

Cihaz Avantajları Bakılacak bölüm

• Yazıcı
• Telefon kablosu

Bilgisayarı kullanmadan faks gönderme ve
alma.

“Doğrudan telefon prizine bağlama”,
sayfa 40

• Yazıcı
• Telefon
• İki telefon kablosu

• Faks hattını normal telefon hattı olarak
kullanma.

• Bilgisayarı kullanmadan faks gönderme
ve alma.

“Telefona bağlama”, sayfa 43

• Yazıcı
• Telefon
• Telesekreter
• Üç telefon kablosu

Hem gelen sesli mesajları, hem de faksları
alma.

“Telesekretere bağlama”, sayfa 39

• Yazıcı
• Telefon
• Bilgisayar modemi
• Üç telefon kablosu

Bilgisayar veya yazıcıyı kullanarak faks
gönderme.

“Modemi olan bir bilgisayara bağlama”,
sayfa 42

Telesekretere bağlama
Hem gelen sesli mesajları, hem de faksları almak için, yazıcıyı telesekretere bağlayın.

Not: Kurulum işlemleri ülkenize veya bölgenize bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Yazıcının
telekomünikasyon cihazına bağlanmasıyla ilgili daha fazla bilgi için "RJ11 adaptörü kullanma" başlıklı ilgili
konuya bakın.

1 Elinizde aşağıdakilerin olması gerekir:
• Telefon
• Telesekreter
• Üç telefon kablosu
• Telefon prizi

2 Telefon kablolarından birini yazıcının LINE bağlantı noktasına  takıp, yazıcıyı çalışır durumdaki telefon
prizine bağlayın.
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3 Yazıcının EXT bağlantı noktasındaki  koruyucu kapağı çıkartın.

4 İkinci telefon kablosunu telefon ile telesekretere bağlayın.

5 Üçüncü telefon kablosunu telesekreter ile yazıcının EXT bağlantı noktasına  bağlayın.

Doğrudan telefon prizine bağlama
Bilgisayarı kullanmadan faks alıp göndermek için, yazıcıyı doğrudan bir telefon prizine bağlayın.

1 Bir telefon kablonuz ve telefon priziniz olmasına dikkat edin.

2 Telefon kablosunun bir ucunu yazıcının arka tarafındaki LINE bağlantı noktasına  takın.
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3 Telefon kablosunun diğer ucunu çalışır durumdaki telefon prizine takın.

Almanya'da doğrudan telefon prizine bağlama
Bilgisayarı kullanmadan faks alıp göndermek için, yazıcıyı doğrudan bir telefon prizine bağlayın.

1 Bir telefon kablonuz (ürünle birlikte gelen) ve telefon priziniz olmasına dikkat edin.

2 Telefon kablosunun bir ucunu yazıcının arka tarafındaki LINE bağlantı noktasına  takın.

3 Telefon kablosunun diğer ucunu çalışır durumdaki telefon prizinin N yuvasına takın.

4 Aynı hattı hem faks, hem de telefon iletişimi için kullanmak istiyorsanız, telefon ve çalışır durumdaki bir
telefon prizinin F yuvası arasına ikinci bir telefon hattı (ürünle birlikte gelmez) bağlayın.

Yazıcının kurulumu
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5 Aynı hattı telesekretere mesaj kaydetmek için kullanmak istiyorsanız, telesekreter ve telefon prizinin diğer
N yuvası arasına ikinci bir telefon hattı (ürünle birlikte gelmez) bağlayın.

Modemi olan bir bilgisayara bağlama
Yazılım uygulamasını kullanarak faks göndermek için, yazıcıyı modemi olan bir bilgisayara bağlayın.

Not: Kurulum işlemleri ülkenize veya bölgenize bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Yazıcının
telekomünikasyon cihazına bağlanmasıyla ilgili daha fazla bilgi için "RJ11 adaptörü kullanma" başlıklı ilgili
konuya bakın.

1 Elinizde aşağıdakilerin olması gerekir:
• Telefon
• Modemi olan bir bilgisayar
• İki telefon kablosu
• Telefon prizi

2 Telefon kablolarından birini yazıcının LINE bağlantı noktasına  takıp, yazıcıyı çalışır durumdaki telefon
prizine bağlayın.

Yazıcının kurulumu
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3 Yazıcının EXT bağlantı noktasındaki  koruyucu kapağı çıkartın.

4 İkinci bir telefon kablosunu bilgisayar modemi ile yazıcının EXT bağlantı noktasına  bağlayın.

Telefona bağlama
Faks hattını normal telefon hattı olarak kullanmak için, yazıcıya telefon bağlayın. Daha sonra, bilgisayar
kullanmadan kopyalama yapmak veya faks alıp göndermek için, yazıcıyı telefonunuzun bulunduğu yere
kurun.

Not: Kurulum işlemleri ülkenize veya bölgenize bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Yazıcının
telekomünikasyon cihazına bağlanmasıyla ilgili daha fazla bilgi için "RJ11 adaptörü kullanma" başlıklı ilgili
konuya bakın.

1 Elinizde aşağıdakilerin olması gerekir:
• Telefon
• İki telefon kablosu
• Telefon prizi

Yazıcının kurulumu
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2 Telefon kablolarından birini yazıcının LINE bağlantı noktasına  ve ardından çalışır durumdaki bir telefon
prizine takın.

3 Yazıcının EXT bağlantı noktasındaki  koruyucu kapağı çıkartın.

4 Diğer telefon kablosunu telefona ve ardından yazıcının EXT bağlantı noktasına  takın.

Yazıcının kurulumu
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Dijital telefon servisi kullanma
Faks modem analog bir cihazdır. Dijital telefon servislerinin kullanılabilmesi için bazı cihazlar yazıcıya
bağlanabilir.
• ISDN telefon servislerini kullanıyorsanız yazıcıyı ISDN terminal adaptöründeki analog telefon bağlantı

noktasına (R-interface bağlantı noktası) bağlayın. Daha fazla bilgi ve R-interface bağlantı noktası istemek
için ISDN sağlayıcınızla temasa geçin.

• DSL kullanıyorsanız, analog kullanımını destekleyecek bir DSL filtresi ve yönlendirici bağlayın. Daha fazla
bilgi için, DSL sağlayıcınızla temasa geçin.

• PBX telefon hizmeti kullanıyorsanız PBX üzerindeki analog bağlantıya bağladığınızdan emin olun. Hiçbiri
yoksa, faks cihazı için analog telefon hattı kurmayı düşünün. PBX telefon servisini kullanırken faks
göndermeyle ilgili daha fazla bilgi için "PBX üzerinden faks göndermek için ayarlar" başlıklı ilgili konuya
bakın.

Yazıcının kurulumu
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Yazıcıyı kablosuz ağ üzerinde kurma (yalnızca
belirli modeller için)

Kablosuz ağ uyumluluğu
Yazıcınızda bir IEEE 802.11g kablosuz yazıcı sunucusu bulunmaktadır. Yazıcınız Wi-Fi onaylı IEEE 802.11
b/g/n yönlendiricileri ile uyumludur. Bir n yönlendiricisi ile ilgili sorunlarınız varsa, geçerli mod ayarının
g aygıtları ile uyumlu olup olmadığından emin olmak için yönlendirici üreticinize başvurun; çünkü bu ayar
yönlendirici markası veya modeline göre değişir.

Yazıcıyı kablosuz bir ağa kurmak için gereken bilgiler
Yazıcıyı kablosuz yazdıracak şekilde kurmak için şunları bilmeniz gerekir:
• Kablosuz ağınızın adı. Bu Hizmet Seti Kimliği (SSID) olarak da bilinir.
• Ağı güvenlik altına almak için şifreleme kullanılıp kullanılmadığı.
• Ağınızı güvenlik altına almak için şifreleme kullanılıyorsa, ağ üzerindeki diğer cihazların iletişim kurmasına

olanak sağlayan güvenlik şifresi (bir WEP anahtarı veya WPA şifresi).
Ağ WEP anahtarı ya da WPA parolanızı kablosuz erişim noktanıza ya da yönlendiricinize erişerek ve
güvenlik bilgilerini kontrol ederek bulabilirsiniz.

Kablosuz erişim noktanız (kablosuz yönlendirici) Kablolu Eş Gizlilik (WEP) güvenliğini kullanıyorsa, WEP
anahtarının aşağıdaki gibi olması gerekir:
• Tam olarak 10 veya 26 onaltılık karakter. Onaltılık karakterler A - F, a-f ve 0 - 9 arasındaki karakterlerdir.

veya
• Tam olarak 5 veya 13 ASCII karakter. ASCII karakterleri, klavyedeki harfler, rakamlar, noktalama işaretleri

ve sembollerdir.

Kablosuz erişim noktanız Wi-Fi Korumalı Erişim (WPA) güvenliğini kullanıyorsa, WPA anahtarının aşağıdaki
gibi olması gerekir:
• 8 ile 63 arasında ASCII karakter. Bir WPA anahtarındaki ASCII karakterler büyük küçük harf duyarlıdır.

veya
• Tam olarak 64 onaltılık karakter. Onaltılık karakterler A - F, a-f ve 0 - 9 arasındaki karakterlerdir.

Kablosuz ağınızda güvenlik kullanılmıyorsa, sizin de bir güvenlik şifreniz olmaz.

Not: Bilgisayarınızın bağlı olduğu ağın SSID'sini bilmiyorsanız, bilgisayarın ağ bağdaştırıcısının kablosuz
yardımcı programını çalıştırın ve ağın adını bulun. Ağınızın SSID'sini veya güvenlik bilgilerini bulamıyorsanız,
kablosuz erişim noktanız ile birlikte gelen belgelere bakın veya sistem destek sorumlunuza başvurun.

Yazıcıyı kablosuz ağ üzerinde kurma
Yazıcıyı kablosuz ağ üzerinde kurmadan önce şunlara dikkat edin:
• Kablosuz ağınız kurulu ve gerektiği gibi çalışıyor.
• Kullandığınız bilgisayar, yazıcıyı kuracağınız kablosuz ağa bağlı.

Yazıcıyı kablosuz ağ üzerinde kurma (yalnızca belirli modeller için)
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Windows kullanıcıları
1 Kurulum yazılımı CD’sini yerleştirin.

Karşılama ekranı bir dakika içinde görüntülenmezse, aşağıdakilerden birini yapın:

Windows Vista işletim sisteminde
a  düğmesini tıklatın.
b Arama Başlat iletişim kutusunda, D:\setup.exe yazın (D, CD veya DVD sürücünüzün harfidir).

Windows XP ve daha önceki sürümlerde
a Başlat'ı tıklatın.
b Çalıştır öğesini tıklatın.
c D:\setup.exe yazın (D, CD veya DVD sürücünüzün harfidir).

2 Yazıcıyı kurmak için Karşılama ekranındaki yönergeleri izleyin.

Macintosh kullanıcıları
1 Kurulum yazılımı CD’sini yerleştirin.

Karşılama ekranı bir dakika içinde görüntülenmezse, masaüstündeki CD simgesini tıklatın.

2 Yükle düğmesini çift tıklatın.

3 Yazıcıyı kurmak için Karşılama ekranındaki yönergeleri izleyin.

Yazıcıyı diğer bilgisayarlara yükleme
Yazıcı kurulduktan sonra, ağ üzerindeki diğer bilgisayarlar tarafından kablosuz olarak erişilebilir. Ancak,
yazıcıya erişecek her bilgisayara yazıcı sürücüsünü yüklemeniz gerekecektir. Sürücüyü yüklemek için her
bilgisayarda kurulum programını çalıştırmanız gerekmesine karşın, yazıcıyı yeniden yapılandırmanız
gerekmez.

Windows kullanıcıları
1 Kurulum yazılımı CD’sini yerleştirin.

2 Karşılama ekranının görüntülenmesini bekleyin.
Karşılama ekranı bir dakika içinde görüntülenmezse, aşağıdakilerden birini yapın:

Windows Vista işletim sisteminde
a  düğmesini tıklatın.
b Arama Başlat iletişim kutusunda, D:\setup.exe yazın (D, CD veya DVD sürücünüzün harfidir).

Windows XP ve daha önceki sürümlerde
a Başlat'ı tıklatın.
b Çalıştır öğesini tıklatın.
c D:\setup.exe yazın (D, CD veya DVD sürücünüzün harfidir).

Yazıcıyı kablosuz ağ üzerinde kurma (yalnızca belirli modeller için)
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3 Yapılandırılmış bir yazıcıyı yeni bir bilgisayara yüklemek için ekrandaki yönergelere uyun.

Macintosh kullanıcıları
1 Kurulum yazılımı CD’sini yerleştirin.

2 Karşılama ekranının görüntülenmesini bekleyin.

Not: Karşılama ekranı bir dakika içinde görüntülenmezse, masaüstündeki CD simgesini tıklatın.

3 Yükle düğmesini çift tıklatın.

4 Yapılandırılmış bir yazıcıyı yeni bir bilgisayara yüklemek için ekrandaki yönergelere uyun.

Wi-Fi gösterge ışığının renklerini yorumlama
Wi-Fi gösterge ışığının renkleri yazıcının ağ durumunu belirtir.
• Kapalı aşağıdakilerden birini gösterir:

– Yazıcı kapalı ya da açılıyor.
– Yazıcı kablosuz bir ağa bağlı değildir ve Power Saver modundadır. Power Saver modunda, güç ışığı

yanıp söner.
• Turuncu aşağıdakilerden birini gösterir:

– Yazıcı, kablosuz ağ için henüz yapılandırılmamış.
– Yazıcı özel bir bağlantı için yapılandırılmış ancak şu anda başka bir özel aygıtla iletişim kurmuyor.

• Yanıp sönen turuncu aşağıdakilerden birini gösterir:
– Yazıcı kablosuz erişim noktasının (kablosuz yönlendirici) menzili dışındadır.
– Yazıcı kablosuz erişim noktasıyla iletişim kurmaya çalışıyor ancak kablosuz erişim noktası kapalı ya

da düzgün çalışmıyor.
– Yapılandırılan yazıcı ya da kablosuz erişim noktası kapatıldı ve tekrar açıldı ve yazıcı ağ ile iletişim

kurmaya çalışıyor.
– Yazıcının kablosuz bağlantı ayarları artık geçerli olmayabilir.

• Yeşil, yazıcının kablosuz bir ağa bağlı ve kullanıma hazır olduğu anlamına gelir.
• Yanıp sönen yeşil, yazıcının dahili yazıcı sunucusunun güncellenmekte olduğu anlamına gelir.

Özel kablosuz kurulum yönergeleri
Aşağıdaki yönergeler LiveBox, AliceBox, N9UF Box, FreeBox veya Club Internet'i kullanan müşteriler için
geçerlidir.

Başlamadan önce
• Kutunuzda kablosuz özelliğinin açıldığından ve kablosuz ağ üzerinde çalışmak üzere etkinleştirildiğinden

emin olun. Kutuyu kablosuz çalıştırma ile ilgili yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için, kutunuzla birlikte
verilen belgelere bakın.

• Kutunuzun açıldığından ve bilgisayarınız açık olup kablosuz ağınıza bağlandığından emin olun.

Yazıcıyı kablosuz ağ üzerinde kurma (yalnızca belirli modeller için)
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Yazıcıyı kablosuz ağınıza ekleme
1 Verilen kurulum yönergelerini kullanarak yazıcınızı kurun.

2 Kutunuzun arkasında bir ilişkilendirme/kayıt düğmesi varsa, ağ seçmeniz istenince bu düğmeye basın.

Not: İlişkilendirme/kayıt düğmesine bastıktan sonra, yazıcı yüklemesini beş dakika içerisinde
tamamlamanız gerekir.

3 Bilgisayar ekranına dönün ve bağlanmak istediğiniz ağı seçin. Gösterilen ağı seçmek istiyorsanız, <Ağ
adı> ağına bağlan'ı seçin ve ardından Devam et'i tıklatın.

Görüntülenen ağı kullanmak istemiyorsanız:
a Başka bir ağa bağlan'ı seçin ve ardından Devam et'i tıklatın.
b Kullanılabilir ağlar listesinden kullanmak istediğiniz ağı seçin ve ardından Devam et'i tıklatın.

4 Ağ şifresini girin ve Devam et'i tıklatın.

Not: WEP, WPA veya WPA2 şifrenizi kutunun altından alt kısmında, kutuyla birlikte verilen kullanıcı
kılavuzundan veya kutunun ilgili Web sayfasından edinebilirsiniz. Kablosuz ağ şifrenizi önceden
değiştirmişseniz, oluşturduğunuz bu şifreyi kullanın.

5 Kurulumu tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.

Statik IP adresi atama
Birçok kablosuz ağda, yazıcıya DHCP aracılığıyla otomatik olarak bir IP adresi atanacaktır.

Yazıcıya otomatik olarak bir IP atanmazsa kurulum yazılımı yazıcıya el ile bir IP adresi atamanızı isteyecektir.
Bu, ağınıza otomatik olarak DHCP adresleri atayabilen sürücü ya da yönlendirici olmadığında gerçekleşir.

Daha fazla bilgi için, sistem destek sorumlunuzla temasa geçin.

Kurulumdan sonra kablosuz ayarlarını değiştirme
Yapılandırılmış ağ, güvenlik anahtarı veya diğer ayarlar gibi yazıcıdaki kablosuz ayarları değiştirmek için:

Windows kullanıcıları
1 Aşağıdakilerden birini yapın:

• Windows Vista'da  öğesini tıklatın.
• Windows XP ve daha önceki sürümlerde Başlat'ı tıklatın.

2 Tüm Programlar veya Programlar'ı tıklatın ve ardından listeden yazıcı program klasörünü seçin.

3 Araçlar  Lexmark Kablosuz Kurulum Programı'nı tıklatın.

Not: Kablo takılı değilse, kurulum işleminin bir parçası olarak, sizden yükleme kablosunu kullanarak,
yazıcıyı tekrar bilgisayara bağlamanız istenebilir.

4 Yazılımı yeniden yüklemek ve istediğiniz değişiklikleri yapmak için, bilgisayar ekranındaki yönergelere
uyun.

Yazıcıyı kablosuz ağ üzerinde kurma (yalnızca belirli modeller için)
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Macintosh kullanıcıları
1 Finder masaüstünden, yazıcı klasörünü çift tıklatın.

2 Lexmark Kablosuz Kurulum Yardımcısı'nı çift tıklatın.

3 Bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.

USB ve kablosuz bağlantı arasında geçiş yapma
(yalnızca Windows)
Gereksinimlerinize göre yazıcınıza erişme yöntemini değiştirebilirsiniz. Aşağıdaki prosedür yazıcınızı tek bir
tür bağlantı için yapılandırdığınızı varsaymaktadır. Yapılandırma sırasında sorunla karşılaşırsanız özel
bağlantı türlerinin sorunlarını giderme hakkındaki ilgili konulara bakın.

Yazıcıyı kablosuz kullanma
Yazıcınıza şu an nasıl eriştiğinizi tanımlayan bağlantı türünü seçin:

Yazıcı şu an yerel olarak kuruluysa (USB bağlantısını kullanarak)
1 Aşağıdakilerden birini yapın:

• Windows Vista'da  öğesini tıklatın.
• Windows XP ve daha önceki sürümlerde Başlat'ı tıklatın.

2 Tüm Programlar veya Programlar'ı tıklatın ve ardından listeden yazıcı program klasörünü seçin.

3 Araçlar  Lexmark Kablosuz Kurulum Programı'nı tıklatın.

4 Karşılama ekranındaki yönergeleri izleyin.

Not: Kablosuz yapılandırma sırasında yazıcıyı bilgisayara bağlayan USB kablosunu çıkarmaya gerek yoktur.

Yazıcıyı yerel olarak kullanma (USB)
Yazıcınıza şu an nasıl eriştiğinizi tanımlayan bağlantı türünü seçin:

Yazıcı şu an kablosuz için kuruluysa
1 Aşağıdakilerden birini yapın:

• Windows Vista'da  öğesini tıklatın.
• Windows XP ve daha önceki sürümlerde Başlat'ı tıklatın.

2 Tüm Programlar veya Programlar'ı tıklatın ve ardından listeden yazıcı program klasörünü seçin.

3 Araçlar  Lexmark Kablosuz Kurulum Programı'nı tıklatın.

4 Ekrandaki yönergeleri izleyin ve sizden istendiğinde USB kablosunu bağlayın.

5 Bir kablosuz ağ seçmeniz istendiğinde Başka Bir Ağ Seç'i seçin.

6 Kablosuzu kullanma'yı seçin.

7 Kurulumu tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.

Yazıcıyı kablosuz ağ üzerinde kurma (yalnızca belirli modeller için)
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USB ve kablosuz bağlantı arasında geçiş yapma
(yalnızca Macintosh)
Gereksinimlerinize göre yazıcınıza erişme yöntemini değiştirebilirsiniz. Aşağıdaki prosedür yazıcınızı tek bir
tür bağlantı için yapılandırdığınızı varsaymaktadır. Yapılandırma sırasında sorunla karşılaşırsanız özel
bağlantı türlerinin sorunlarını giderme hakkındaki ilgili konulara bakın.

Yazıcıyı kablosuz kullanma

Yazıcı şu an yerel olarak kuruluysa (USB bağlantısını kullanarak)
1 Finder masaüstünden, yazıcı klasörünü çift tıklatın.

2 Lexmark Kablosuz Kurulum Yardımcısı'nı çift tıklatın.

3 Yazıcıyı kablosuz olarak yapılandırmak için ekrandaki yönergeleri izleyin.

Not: Kablosuz yapılandırma sırasında yazıcıyı bilgisayara bağlayan USB kablosunu çıkarmaya gerek yoktur.

Yazıcıyı yerel olarak kullanma

Yazıcı şu an kablosuz için kuruluysa
1 USB kablosunun bir ucunu yazıcının arkasındaki USB bağlantı noktasına bağlayın. Diğer ucu

bilgisayardaki bir USB bağlantı noktasına bağlayın.

2 Yazıcı ekleme:

Mac OS X sürüm 10.5'de:
a Menü çubuğunda   Sistem Tercihleri'ni tıklatın.
b Donanım bölümü altında Yazdır ve Faksla öğesini tıklatın.
c + öğesini tıklatın.
d Listeden yazıcıyı seçip, Ekle'yi tıklatın.

Mac OS X sürüm 10.4 veya öncesi için:
a Kullandığınız işletim sisteminin sürümüne bağlı olarak, Finder masaüstünde Git  Uygulamalar 

Programlar  Yazdırma Merkezi veya Yazıcı Ayarları Yardımcı Programı'nı seçin.
Yazıcı Listesi iletişim kutusu görüntülenir.

b Kullanmak istediğiniz yazıcıyı seçin.
c Ekle seçeneğini tıklatın.

Yazıcı Tarayıcısı görüntülenir.
d Yazıcınızı seçin.
e Ekle seçeneğini tıklatın.

3 İkinci bir yazdırma kuyruğu oluşturulur. Kablosuz bir bağlantı üzerinden yazıcıya erişmek için geri dönmek
istemiyorsanız kablosuz kuyruğunu kaldırın.

Yazıcıyı kablosuz ağ üzerinde kurma (yalnızca belirli modeller için)
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Gelişmiş kablosuz kurulum

Geçici kablosuz ağ oluşturma
Kablosuz ağınızı kurmanın önerilen yolu, bir kablosuz erişim noktası (kablosuz yönlendirici) kullanmaktır. Bu
yöntemle kurulan ağa altyapı ağı adı verilir. Bir altyapı ağınız varsa, yazıcıyı bu ağda kullanacak şekilde
yapılandırmalısınız.

Not: Yazıcı aynı anda yalnızca tek bir kablosuz ağda iletişim kurabilir. Yazıcıyı özel bir kablosuz ağ için
yapılandırmak onun başka kablosuz ağda (özel ya da altyapı) çalışmasını engelleyecektir.

Aşağıdaki durumlarda özel bir ağ kurabilirsiniz:
• Erişim noktanız ya da kablosuz yönlendiriciniz yoksa
• Halihazırda bir kablosuz ağınız yoksa (ancak bilgisayarınız için bir kablosuz adaptörünüz olmalı)
• Yazıcı ve bir bilgisayar arasında kablosuz ağ adaptörü ile bağımsız bir ağ kurmak istiyorsanız

Windows Vista işletim sisteminde
1  düğmesini tıklatın.

2 Denetim Masası'nı tıklatın.

3 Ağ ve Internet seçeneğini tıklatın.

4 Ağ ve Paylaşım Merkezi altında, Bir Ağa Bağlan'ı tıklatın.

5 Bir Ağa Bağlan iletişim kutusunda, Kablosuz geçici (bilgisayarlar arası) ağ kur'u tıklatın, ardından
İleri düğmesini tıklatın.

6 "Kablosuz geçici ağ kurma" sihirbazındaki yönergeleri takip edin. Kurulumun bir parçası olarak:
a Bilgisayarınızla yazıcınız arasında bir ağ adı veya SSID oluşturun.
b Ağınızın adını yazın. Doğru yazdığınızdan ve büyük/küçük harf uyumunu sağladığınızdan emin olun.
c Güvenlik Türü listesine gidin, WEP'i seçin ve sonra bir WEP anahtarı oluşturun.

WEP anahtarları şu şekilde olmalıdır:
• Tam olarak 10 veya 26 onaltılık karakter. Onaltılık karakterler A - F, a-f ve 0 - 9 arasındaki

karakterlerdir.
veya

• Tam olarak 5 veya 13 ASCII karakter. ASCII karakterleri, klavyedeki harfler, rakamlar ve
sembollerdir

d Ağınızın parolasını yazın. Doğru yazdığınızdan ve büyük/küçük harf uyumunu sağladığınızdan emin
olun.

Windows Vista sizin için özel ağı etkinleştirir. Özel ağ, bilgisayarın bu tür bir ağ için yapılandırıldığını
belirtmek üzere “Bir ağa bağlan” iletişim kutusundaki "Kullanılabilir ağlar" listesinde görüntülenir.

7 Windows Denetim Masası'nı ve açık pencereleri kapatın.

8 Kurulum yazılımı CD'sini takın ve kablosuz yükleme yönergelerini takip edin.

Not: Kurulum yazılımı tarafından yapmanız istenene kadar kurulum veya ağ kablolarını bağlamayın.
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9 Kullanılabilir ağlar listesi görüntülendiğinde, 6 numaralı adımda oluşturduğunuz ağ adını ve güvenlik
bilgilerini sağlayın. Kurulum programı yazıcıyı bilgisayarla kullanmak üzere yapılandırır.

10 Gelecekte başvurmak için ağ adınız ve güvenlik bilgilerinizin bir kopyasını güvenli bir yerde saklayın.

Windows XP işletim sisteminde
1 Başlat'ı tıklatın.

2 Denetim Masası'nı tıklatın.

3 Ağ ve Internet Bağlantıları seçeneğini tıklatın.

4 Ağ Bağlantıları seçeneğini tıklatın.

5 Kablosuz ağ bağlantınızla ilgili simgeyi sağ tıklatın.

6 Açılır menüde Etkinleştir seçeneği varsa, tıklatın.

Not: Açılır menüde Etkinleştir seçeneği yoksa, kablosuz bağlantı zaten etkin demektir.

7 Kablosuz Ağ Bağlantısı simgesini sağ tıklatın.

8 Özellikler seçeneğini tıklatın.

9 Kablosuz Ağlar sekmesini tıklatın.

Not: Kablosuz Ağlar sekmesi görüntülenmezse, bilgisayarınızda kablosuz ayarlarını denetleyen üçüncü
şahıslara ait bir yazılım yüklü demektir. Özel kablosuz ağı kurmak için, o yazılımı kullanmanız gerekir.
Özel ağ oluşturma hakkında daha fazla bilgi için, üçüncü şahıs yazılımıyla birlikte verilen belgelere bakın.

10 Kablosuz ağ ayarlarımı yapılandırmak için Windows'u kullan onay kutusunu işaretleyin.

11 Tercih Edilen Ağlar altındaki mevcut tüm ağları silin.
a Silinecek ağı seçin.
b Ağı listeden silmek için Kaldır'ı tıklatın.

12 Özel bir ağ oluşturmak için Ekle düğmesini tıklatın.

13 Ağ Adı (SSID) kutusuna, kablosuz ağınıza vermek istediğiniz adı girin.

14 Kablosuz ağ kurulumunu çalıştırırken başvurabilmeniz için seçtiğiniz ağ adını not alın. Doğru
yazdığınızdan ve büyük/küçük harf uyumunu sağladığınızdan emin olun.

15 Listede Ağ Kimlik Doğrulama seçeneği varsa, Aç öğesini seçin.

16 "Veri şifreleme" listesinde, WEP öğesini seçin.

17 Gerekli olması halinde, "Şifre benim için otomatik olarak sağlansın" onay kutusunu temizleyin.

18 Ağ Şifresi kutusuna, bir WEP anahtarı yazın.

19 Kablosuz ağ kurulumunu çalıştırırken başvurabilmeniz için seçtiğiniz WEP anahtarını not alın. Büyük
harfler de dahil olmak üzere, güvenlik kodunu olduğu gibi not aldığınızdan emin olun.

20 "Ağ parolasını onayla" kutusuna aynı WEP anahtarını yazın.

21 Bu bilgisayarlar arası (özel) bir ağ; kablosuz erişim noktaları kullanılmamaktadır seçeneğini
işaretleyin.

22 Açık iki pencereyi kapatmak için iki kez Tamam düğmesini tıklatın.
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23 Bilgisayarınızın yeni ayarları tanıması bir kaç dakika sürebilir. Ağınızın durumunu kontrol etmek için:
a Kablosuz Ağ Bağlantıları simgesini sağ tıklatın.
b Kullanılabilir Kablosuz Ağ Bağlantılarını Göster öğesini seçin.

• Ağ listede görünüyor ama bilgisayar bağlı değilse, özel ağı seçin ve Bağlan düğmesini tıklatın.
• Ağ listede görüntülenmezse, bir dakika bekleyin ve Ağ listesini yenile'yi tıklatın.

24 Kurulum yazılımı CD'sini takın ve kablosuz yükleme yönergelerini takip edin.

Not: Kurulum yazılımı tarafından yapmanız istenene kadar kurulum veya ağ kablolarını bağlamayın.

25 Kullanılabilir ağlar listesi görüntülendiğinde, 13 numaralı adımın başlangıcında oluşturduğunuz ağ adını
ve güvenlik bilgilerini sağlayın. Kurulum programı yazıcıyı bilgisayarla kullanmak üzere yapılandırır.

26 Gelecekte başvurmak için ağ adınız ve güvenlik bilgilerinizin bir kopyasını güvenli bir yerde saklayın.

Windows 2000 işletim sisteminde
• Windows 2000 ile özel bir ağ yapılandırma hakkında bilgi için kablosuz ağ adaptörünüzle birlikte gönderilen

belgelere bakın.

Macintosh kullanıcıları için
1 Ağ adı oluşturun.

Mac OS X sürüm 10.5'te:
a Finder (Ara) penceresinde,  Sistem Tercihleri öğesini tıklatın.
b Ağ seçeneğini tıklatın.
c AirPort öğesini tıklatın.

Mac OS X sürüm 10.4 ve öncesi için:
a Finder (Ara) penceresinde,  Git  Uygulamalar öğesini tıklatın.
b Uygulamalar klasöründe, Internet Bağlantısı'nı çift tıklatın.
c Araç çubuğundaki AirPort simgesini tıklatın.

2 Ağ menüsünde Ağ Oluştur'u tıklatın.

3 Özel ağ için bir ad oluşturun ve Tamam'ı tıklatın.

Not: Gelecekte başvurmak için ağ adını ve parolayı güvenli bir yerde saklayın.

Mevcut bir özel ağa yazıcı ekleme
Not: Yazıcı aynı anda yalnızca tek bir kablosuz ağda iletişim kurabilir. Yazıcıyı özel bir kablosuz ağ için
yapılandırmak onu yapılandırılmış olduğu başka bir kablosuz ağdan (özel ya da altyapı) çıkarır.

Windows kullanıcıları
1 Aşağıdakilerden birini yapın:

• Windows Vista'da  öğesini tıklatın.
• Windows XP ve daha önceki sürümlerde Başlat'ı tıklatın.

2 Tüm Programlar veya Programlar'ı tıklatın ve ardından listeden yazıcı program klasörünü seçin.
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3 Lexmark Kablosuz Kurulum Programı'nı tıklatın.

4 Karşılama ekranındaki yönergeleri izleyin.

Macintosh kullanıcıları
1 Finder masaüstünden, yazıcı klasörünü çift tıklatın.

2 Lexmark Kablosuz Kurulum Yardımcısı'nı çift tıklatın.

3 Karşılama ekranındaki yönergeleri izleyin.

WPS'i Kullanma (Wi-Fi Korumalı Kurulum)
Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS) diğer yöntemlerin çoğunda uygulanandan daha az işlem kullanarak cihazları
güvenli bir kablosuz ağda yapılandırma yöntemidir. Yazıcı WPS'i destekler ve WPS'i kullanarak kablosuz
erişim için yapılandırılabilir. Yazıcıyı yapılandırmak üzere WPS'i kullanmak için kablosuz yönlendiricinin WPS'i
desteklemesi gerekir.

WPS'i destekleyen yönlendirici kullanma
Yönlendirici WPS'i destekliyorsa, yönlendiriciniz tarafından desteklenen yöntemi kullanarak yazıcıyı kablosuz
ağınıza ekleyebilirsiniz. Yönergeler için yönlendirici belgelerinize göz atın.

Windows Vista kullanıcıları
WPS'i kullanarak yazıcıyı kurmak üzere Windows Vista'nın kullanımına ilişkin daha fazla bilgi için işletim
sisteminizle birlikte gelen belgeye göz atın.

Not: Lexmark, kablosuz erişimi yapılandırmak üzere yazıcıyla birlikte verilen CD'deki kurulum yazılımını
kullanmanızı önerir.

Sık sorulan sorular

Kendi WEP anahtarımı veya WPA şifremi nerede bulurum?
Kablosuz ağın WEP anahtarını veya WPA şifresini bulmak için, erişim noktası veya kablosuz yönlendiricideki
güvenlik ayarlarına bakın. Birçok erişim noktasında, bir Web tarayıcısı kullanılarak erişilebilen, tümleşik bir
Web sunucusu vardır. Dahili Web sunucusuna nasıl erişeceğinizi bilmiyorsanız veya ağınızdaki kablosuz
erişim noktasına yönetici erişim hakkınız yoksa sistem destek sorumlunuza başvurun.

SSID nedir?
Hizmet Seti Kimliği (SSID), bir kablosuz ağı tanımlayan addır. Ağ üzerindeki tüm aygıtlar kablosuz ağ SSID'sini
bilmelidir, aksi takdirde birbirleriyle iletişim kuramazlar. Genellikle kablosuz ağ, bölgedeki kablosuz aygıtların
bağlanabilmesi için bir SSID yayınlar. Bazen SSID güvenlik nedenleriyle yayınlanmaz.

Kablosuz ağınızın SSID'si gönderilmiyorsa, SSID otomatik olarak algılanamaz ve mevcut kablosuz ağ
listesinde görünmez. Bu durumda ağ bilgilerinizi el ile girmeniz gerekir.

Bir SSID'de en fazla 32 alfasayısal karakter bulunabilir.
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SSID'mi nerede bulabilirim?
Erişim noktası ya da kablosuz yönlendirici üzerindeki ayarları görüntüleyerek kablosuz ağ SSID'sini
bulabilirsiniz. Birçok erişim noktasında, bir Web tarayıcısı kullanılarak erişilebilen tümleşik bir Web sunucusu
vardır.

Birçok ağ adaptörü, SSID ile birlikte, bilgisayarınızın kablosuz ayarlarını görüntülemenize olanak veren bir
yazılım uygulaması sağlar. Programın ağ adaptörünüzle birlikte yüklenip yüklenmediğini görmek için
bilgisayarınızı kontrol edin.

SSID'nizi bu yöntemlerden herhangi birini kullanarak bulamadıysanız, sistem destek sorumlunuza başvurun.

Ağ nedir?
Bilgisayarlar, yazıcılar, Ethernet hub'ları, kablosuz erişim noktaları ve yönlendiriciler gibi iletişim kurmak üzere
kablolu veya kablosuz bir bağlantı aracılığıyla birbirine bağlı olan aygıtlara ağ adı verilir. Bir ağ kablolu,
kablosuz olabilir veya hem kablolu hem kablosuz aygıtları içerecek şekilde tasarlanabilir.

Kablolu bir ağ üzerindeki aygıtlar birbirleriyle iletişim kurmak için kablo kullanır.

Kablosuz bir ağ üzerinde yer alan aygıtlar birbirleriyle iletişim kurmak için kablolar yerine radyo dalgalarını
kullanır. Bir aygıtın kablosuz iletişim kurabilmesi için, o aygıtta radyo dalgaları alıp, iletebilmesini sağlayan bir
kablosuz yazdırma sunucusu takılı veya yüklü olmalıdır.

Hangi tür kablosuz ağ güvenliği mevcuttur?
Kablosuz yazıcı dört güvenlik seçeneğini destekler: güvenlik yok, WEP; WPA ve WPA2.

Güvenlik Yok
Evinizdeki kablosuz ağda güvenlik yok seçeneğini kullanmanız hiç önerilmez. Güvenlik yok seçeneğini
kullanmanız, kablosuz ağı aralığınızdaki herkesin kablosuz ağınız internete bağlı ise internet girişi de dahil,
ağ kaynaklarınızı kullanabileceği anlamına gelir. Kablosuz ağ aralığınız evinizin duvarlarını aşabilir ve
sokaktan ya da komşularınızın evinden ağınıza girişe olanak tanıyabilir. Kablosuz girişe yönelik işaret ve
yönlendirici bulundurmayan özel ağlar, güvenlik olmadan güvenle kullanılabilir. İzinsiz girişe olanak vermeyen
özel ağ aralığı oldukça kısadır.

WEP
WEP (Kablosuz Eş Gizlilik) en temel ve en zayıf kablosuz güvenlik türüdür. WEP güvenliği WEP anahtarı diye
adlandırılan bir dizi karaktere bağlıdır.

Kablosuz ağdaki her cihaz aynı WEP anahtarını kullanmalıdır. WEP güvenliği hem özel hem de alt yapı
ağlarında kullanılabilir.

Geçerli bir WEP anahtarında bulunması gerekenler:
• Tam olarak 10 veya 26 onaltılık karakter. Onaltılık karakterler A-F, a-f ve 0-9 arasındaki karakterlerdir.

veya
• Tam olarak 5 veya 13 ASCII karakter. ASCII karakterleri, klavyedeki harfler, rakamlar, noktalama işaretleri

ve sembollerdir.

Yazıcıyı kablosuz ağ üzerinde kurma (yalnızca belirli modeller için)

56



WPA ve WPA2
WPA (Wi-Fi Korumalı Erişim) ve WPA2 (Wi-Fi Korumalı Erişim 2) WEP'den daha güçlü kablosuz ağ güvenliği
sunar. WPA ve WPA2 aynı tür güvenliklerdir. WPA2 WPA'in yeni bir sürümüdür ve WPA'den daha güvenlidir.
Hem WPA hem de WPA2 izinsiz girişi önlemek için ön paylaşımlı anahtar ya da parola diye bilinen bir dizi
karakter kullanır.

Geçerli bir WPA parolasında bulunması gerekenler:
• 8 ile 63 arasında ASCII karakter. Bir WPA anahtarındaki ASCII karakterler büyük küçük harf duyarlıdır.

veya
• Tam olarak 64 onaltılık karakter. Onaltılık karakterler A-F, a-f ve 0-9 arasındaki karakterlerdir.

Kablosuz ağdaki her cihaz aynı WPA parolasını kullanmalıdır. WPA güvenliği sadece WPA'i destekleyen
kablosuz giriş işaretleri ve ağ kartları bulunan alt yapı ağlarında bir seçenektir. Daha yeni kablosuz ağ
ekipmanları, ayrıca, WPA2 güvenliğini seçenek olarak sunar.

Ağımın hangi tür güvenlik kullandığını nasıl bulabilirim?
WEP anahtarı veya WPA şifresinin ve güvenlik türünün (WEP, WPA veya WPA2) kablosuz ağda
kullanıldığından emin olun. Bu bilgileri almak için, kablosuz erişim noktanızla (kablosuz yönlendirici) birlikte
gelen belgelere bakın, kablosuz erişim noktanızla ilişkilendirilmiş Web sayfasına bakın veya sistem destek
sorumlunuza başvurun.

Not: WEP anahtarı veya WPA şifresi, kablosuz erişim noktası parolasıyla aynı değildir. Bu parola kablosuz
erişim noktası ayarlarına erişebilmenizi sağlar. WEP anahtarı veya WPA şifresi, yazıcıların ve bilgisayarların
kablosuz ağınıza bağlanmasını sağlar.

Ev ağları nasıl yapılandırılır?
Masaüstü bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar ve yazıcıların bir ağ üzerinden iletişim kurabilmeleri için, dahili
veya yüklü kabloları ve/veya kablosuz ağ bağdaştırıcıları ile bağlanmalıdır.

Bir ağ kurmanın pek çok farklı yolu vardır. Beş yaygın örnek aşağıdaki verilmiştir.

Not: Aşağıdaki şekilde görülen yazıcılar, bir ağ üzerinden iletişim kurabilmeleri için dahili yazıcı sunucularına
sahip yazıcıları temsil etmektedir.
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Kablolu ağ örneği
• Bir masaüstü bilgisayar, bir dizüstü bilgisayar ve bir yazıcı Ethernet kabloları ile bir hub, yönlendirici veya

anahtar kutusuna bağlanır.
• Bir DSL veya kablolu modem aracılığıyla, ağ Internet'e bağlanır.

Internet

Kablosuz ağ örnekleri

Senaryo 1: Internet erişimi olan bir ağda kablolu ve kablosuz bağlantılar karışımı
• Tüm bilgisayar ve yazıcılar ağa Ethernet ve kablosuz özellikleri olan bir yönlendirici üzerinden bağlanır.
• Bazı bilgisayar ve yazıcılar yönlendiriciye kablosuz olarak bağlanırken diğerleri kablolu bir bağlantı

üzerinden bağlanır.
• Bir DSL veya kablolu modem aracılığıyla, ağ Internet'e bağlanır.

Internet

Yazıcıyı kablosuz ağ üzerinde kurma (yalnızca belirli modeller için)

58



Senaryo 2: Internet erişimi olan kablosuz ağ
• Tüm bilgisayar ve yazıcılar ağa bir kablosuz erişim noktası ya da kablosuz yönlendirici kullanarak bağlanır.
• Kablosuz erişim noktası bir DSL veya kablolu modem aracılığıyla ağı Internet'e bağlar.

Internet

Senaryo 3: Internet erişimi olmayan kablosuz ağ
• Bilgisayar ve yazıcılar ağa bir kablosuz erişim noktası kullanarak bağlanır.
• Ağ Internet'e bağlanamaz.

Senaryo 4: Internet erişimi olmayan, yazıcıya kablosuz olarak bağlanan bilgisayar
• Bir bilgisayar, kablosuz yönlendiriciden geçmeden, doğrudan bir yazıcıya bağlanır.
• Bu yapılandırmaya özel ağ adı verilir.
• Ağ Internet'e bağlanamaz.

Not: Çoğu bilgisayar aynı anda yalnızca tek bir kablosuz ağa bağlanabilir. Internet'e kablosuz bir ağ üzerinden
erişiyorsanız, özel bir ağa bağlandığınızda Internet erişimini kaybedersiniz.

Neden bir yükleme kablosuna ihtiyacım var?
Yazıcıyı kablosuz ağınıza kurarken, yazıcının bir yükleme kablosu kullanarak, geçici olarak bir bilgisayara
bağlanması gerekir. Bu geçici bağlantı yazıcının kablosuz ayarlarını kurmak için kullanılır.
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Kurulum kablosu yazıcının kurulduğu bilgisayardaki dikdörtgen USB bağlantı noktası ile yazıcıdaki kare USB
bağlantı noktasına takılır.

Yükleme kablosunu nasıl takabilirim?
Yükleme kablosu, bilgisayardaki bir USB bağlantı noktasına ve yazıcının arkasındaki kare konektöre bağlanır.
Bu bağlantı, yazıcıyı ağda bulunan veya yerel olarak bağlanmış bir kurulum için yapılandırmanıza olanak tanır.

1 Büyük ve dikdörtgen konektörü bilgisayarınızdaki herhangi bir USB bağlantı noktasına takın. USB
bağlantıları bilgisayarın önünde veya arkasında bulunabilir ve yatay veya dikey olabilir.

2 Küçük ve kare konektörü yazıcıya bağlayın.

3 Ekrandaki yönergeleri izleyin.

Altyapı ve özel ağlar nasıl birbirinden ayrılır?
Kablosuz ağlar iki farklı moddan birinde çalışabilirler: altyapı veya özel.

Altyapı modunda, kablosuz ağdaki tüm aygıtlar kablosuz bir yönlendiriciye (kablosuz erişim noktası) bağlanır.
Kablosuz ağdaki aygıtlar, mevcut ağ için geçerli bir IP adresine sahip olmalı ve kablosuz erişim noktası olarak
aynı SSID ve kanalı paylaşmalıdır.

Özel modda, kablosuz ağ bağdaştırıcısı olan bir bilgisayar kablosuz yazdırma sunucusuyla donatılmış bir
yazıcıya doğrudan bağlanır. Özel ağda kablosuz bir yönlendirici ya da erişim noktası yoktur. Bilgisayar mevcut
ağ için geçerli bir IP adresine sahip olmalı ve özel moduna ayarlanmalıdır. Kablosuz yazdırma sunucusu,
bilgisayarın kullandığı aynı SSID ve kanalı kullanacak şekilde yapılandırılmalıdır.
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Aşağıdaki tabloda, iki kablosuz ağ türünün özellikleri ve gereksinimleri karşılaştırılmıştır.

Altyapı Özel

Özellikler

İletişim Kablosuz erişim noktası aracılığıyla Doğrudan aygıtlar arasında

Güvenlik Diğer güvenlik seçenekleri WEP veya güvenlik yok

Erişim menzili Kablosuz erişim noktalarının erişim
menzili ve sayısı tarafından belirlenir

Ağ üzerindeki aygıtların erişim
menzili ile sınırlıdır

Hız Genellikle daha hızlı Genellikle daha yavaş

Tüm aygıtlar için gereksinimler

Her aygıt için benzersiz IP adresi Evet Evet

Aynı SSID Evet, erişim noktası dahil Evet

Lexmark yazıcı ile birlikte gelen kurulum CD'sini kullanarak, ağı altyapı modunda kurmanızı önerir.

Sunduğu şu özellikler nedeniyle, altyapı modunun kullanılması önerilir:
• Daha yüksek ağ güvenliği
• Daha fazla dayanıklılık
• Daha yüksek performans
• Daha kolay kurulum

Sinyal gücünü bulma
Kablosuz aygıtlarda radyo sinyallerini alan ve ileten, dahili antenler bulunur. Yazıcı ağ kurulum sayfasında
listelenen sinyal gücü, iletilen bir sinyalin ne kadar güçlü alınabildiğini gösterir. Sinyal gücünü etkileyen birçok
faktör vardır. Bu faktörlerden biri diğer kablosuz aygıtların ve mikrodalga fırın gibi diğer aygıtların neden olduğu
girişimdir. Bir diğer faktör de mesafedir. İki kablosuz aygıt birbirinden ne kadar uzakta olursa, iletişim sinyali
de o kadar zayıf olur.

Bilgisayarınız tarafından alınan sinyalin gücü, yapılandırma sırasında yazıcı bağlantısını da etkiler. Kablosuz
bağdaştırıcı yazılımını bilgisayarınıza yüklediğinizde, bağdaştırıcı yazılımı büyük olasılıkla sistem tepsinize
bir simge yerleştirir. Bu simgeyi çift tıklatmayı deneyin. Bu simge size bilgisayarın ağdan gelen kablosuz sinyali
ne kadar güçlü aldığını gösterecektir.

Sinyal kalitesini arttırmak için etkileşime neden olan kaynakları kaldırın ve/veya kablosuz cihazları kablosuz
erişim noktasına (kablosuz yönlendirici) yakın bir yere taşıyın.
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Kablosuz sinyal gücünü nasıl artırabilirim?
Kablosuz yazıcıların bir ağ üzerinden iletişim kuramamasının nedenlerinden biri de, kablosuz sinyal kalitesinin
düşük olmasıdır. Sinyal çok zayıf, çok bozuk veya bir nesne tarafından engelleniyorsa, erişim noktası ile yazıcı
arasında bilgi taşıyamaz. Yazıcının erişim noktasından güçlü bir sinyal alıp almadığını belirlemek için, bir ağ
kurulum sayfası yazdırın. Kalite alanında, yazıcının aldığı kablosuz sinyalin gücü gösterilir. Bununla birlikte,
sinyal gücünde arada sırada düşüşler olabilir ve sinyal gücü yüksek gibi görünse de, bazı durumlarda düşebilir.

Yazıcı ile erişim noktanız arasında sinyal gücü sorunu olduğunu düşünüyorsanız, aşağıdakilerden birini veya
birkaçını deneyin:

Notlar:

• Aşağıdaki çözümler altyapı ağları içindir. Özel bir ağ kullanıyorsanız çözüm erişim noktasını ayarlamayı
önerdiğinde bilgisayarı ayarlayın.

• Özel ağların menzili, alt yapı ağlarının menzilinden çok daha kısadır. Yazıcı ve bilgisayar iletişim kurma
konusunda sorun yaşıyor gibi görünüyorsa, yazıcıyı bilgisayara daha yakın bir yere taşıyın.

YAZICIYI KABLOSUZ ERİŞİM NOKTASININ / KABLOSUZ YÖNLENDİRİCİNİN YAKININA TAŞIYIN.
Yazıcı erişim noktasından çok uzaktaysa, ağ üzerindeki diğer cihazlarla iletişim kuramaz. Kapalı
ortamlardaki birçok kablosuz ağda, erişim noktası ile yazıcı arasındaki maksimum mesafe yaklaşık
30 metredir). Ağın düzeni ve erişim noktası sınırlandırmalarına bağlı olarak, bu mesafe daha uzun veya
daha kısa olabilir.

ERİŞİM NOKTASI İLE YAZICI ARASINDAKİ ENGELLERİ KALDIRIN

Erişim noktasından gelen kablosuz sinyal birçok nesnenin içerisinden geçecektir. Birçok duvar, zemin ve
diğer nesneler kablosuz sinyali engellemez. Ancak, sinyalin içinden geçemeyeceği kadar yoğun bazı
maddeler vardır. İçinde metal ve beton bulunan nesneler, sinyali engelleyebilir. Yazıcı ve erişim noktanızı,
bu tür nesnelerden sinyali engellemeyecek şekilde konumlandırın.

ETKİLEŞİM KAYNAKLARINI ORTADAN KALDIRIN

Diğer radyo frekansı türleri, ağınızdaki kablosuz sinyal ile ilgili sorunlara neden olabilir. Bu etkileşim
kaynakları, arada sırada yazdırma sorunları oluşmasına neden olabilir. Mümkün olması halinde, olası
etkileşim kaynaklarını kapatın. Kablosuz ağınız üzerinden yazdırırken, mikrodalga fırınlar ve telsiz
telefonları kullanmaktan kaçının.

Yakın bir yerde başka bir kablosuz ağ varsa, erişim noktasındaki kablosuz kanalı değiştirin.

Erişim noktanızı yazıcının üzerine yerleştirmeyin. Yazıcılar da kablosuz sinyal ile etkileşime girebilir.

AĞI, SİNYAL EMİLİMİNİ AZALTACAK ŞEKİLDE DÜZENLEYİN

Kablosuz sinyalin bir nesnenin içinden geçebildiği durumlarda bile, sinyal az da olsa zayıflar. Sinyal çok
sayıda nesnenin içerisinden geçerse, büyük ölçüde zayıflar. Tüm nesneler içlerinden geçen kablosuz
sinyalin bir bölümünü emer ve bazı nesneler, iletişim sorunlarına neden olacak kadar çok sinyali emer.
Sinyal emiliminin olmaması için, erişim noktanızı oda içerisinde olabildiğince yüksek bir yere yerleştirin.
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Yazıcımı aynı anda USB bağlantısı ve ağ bağlantısı üzerinde kullanabilir
miyim?
Evet, yazıcı aynı anda bir USB ve ağ bağlantısını desteklemektedir. Yazıcı farklı biçimlerde yapılandırılabilir:
• Yerel olarak bağlı (USB kablosuyla bilgisayara bağlı)
• Kablosuz ağ
• Aynı anda kablosuz ağ ve yerel olarak bağlı

Not: Kablosuz bağlantı sadece belirli modellerde kullanılabilir.

Bir MAC adresi nedir?
Bir Ortam Erişim Kontrolü (MAC - Media Access Control) adresi, ağ ekipmanının donanımıyla ilişkilendirilen
bir 48 bitlik tanımlayıcıdır. Ayrıca MAC adresi, bir cihazın yazılımına değil donanımına bağlanmış olması
nedeniyle, fiziksel adres olarak da adlandırılabilir. MAC adresi yandaki formata sahip bir onaltılık sayı olarak
görüntülenir: 01-23-45-67-89-AB.

Bir ağda iletişim kurma yeteneğine sahip her cihazın bir MAC adresi vardır. Ağ yazıcıları, bilgisayarlar ve
Ethernet veya kablosuz olmasından bağımsız olarak tüm yönlendiriciler MAC adreslerine sahiptir.

Her ne kadar bir ağ cihazının MAC adresini değiştirmek mümkün olsa da, bu yaygın şekilde başvurulan bir
uygulama değildir. Bu nedenle, MAC adreslerinin kalıcı olacağı düşünülür. IP adresleri kolayca
değiştirildiğinden, MAC adresleri bir ağdaki özel bir cihazı tanımlamak açısından daha güvenilir bir yöntemdir.

Güvenlik yeteneklerine sahip yönlendiriciler ağlardaki MAC adreslerinin filtrelenmesine izin verebilir. Bu, MAC
adreslerine göre tanımlanmış bir yönetilen cihazlar listesinin ağa erişmesine olanak tanır. MAC adresi
filtreleme, bir kablosuz ağdaki davetsiz konuklar gibi, istenmeyen cihazlardan kaynaklanan erişimin
engellenmesine yardımcı olabilir. Ayrıca, yönlendiricinin izin verilen adresler listesine yeni bir cihazı eklemeyi
unutmanız durumunda, MAC adresi filtreleme özelliği yasal erişime de engel olabilir. Ağınızda MAC adresi
filtreleme özelliği kullanılıyorsa, yazıcının MAC adresini izin verilen cihazlar listesine eklemeyi unutmayın.

MAC adresini nasıl bulabilirim?
Birçok ağ aygıtının, ağdaki diğer aygıtlarla karışmamasını sağlayan benzersiz bir donanım kimlik numarası
vardır. Buna Media Access Control (MAC) (Ortam Erişim Denetimi) adresi adı verilir.
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MAC adresi, yazıcınızın arkasında bulunan bir dizi harf ve rakamdan oluşur.

UAA: XX   XX   XX   XX   XX   XX

UAA:
XX   X

X   X
X   X

X   X
X   X

X

Not: Erişim noktasında (yönlendirici) bir MAC adresleri listesi belirlenebilir ve böylelikle ağ üzerinde sadece
eşleşen MAC adreslerine sahip aygıtların işlem yapmasına izin verilir. Buna MAC filtrelemesi adı verilir. MAC
filtrelemesi erişim noktanızda (yönlendirici) etkinleştirilmişse ve ağınıza yazıcı eklemek istiyorsanız, yazıcının
MAC adresi MAC filtre listesine dahil edilmelidir.

IP adresi nedir?
Bir IP adresi bir IP ağı üzerindeki aygıtların (kablosuz yazıcı, bilgisayar veya kablosuz erişim noktası)
birbirlerini bulmak ve birbirleriyle iletişim kurmak için kullandıkları benzersiz bir rakamdır. Bir IP ağı üzerindeki
aygıtlar sadece benzersiz ve geçerli IP adresleri varsa, birbirleriyle iletişim kurabilirler. Benzersiz bir IP adresi
aynı ağ üzerindeki iki aygıt aynı IP adresine sahip değil demektir.

Bir IP adresi birbirlerinden nokta işareti ile ayrılan dört sayı grubudur. 192.168.100.110 bir IP adresi örneğidir.

TCP/IP nedir?
Ağlar bilgisayar, yazıcı ve diğer aygıtlar birbirine kablo üzerinden veya kablosuz sinyalleri kullanarak veri
gönderebildiği için çalışır. Veri aktarımı, protokoller adı verilen bir dizi veri iletim kurallarıyla mümkün olur.
Protokolü bir dil olarak düşünebilirsiniz çünkü protokollerin aynen bir dil gibi kendi katılımcılarının birbiriyle
iletişim kurmasını sağlayan kuralları vardır.

Farklı ağ türleri farklı protokoller kullanır fakat İletim Kontrol Protokolü/İnternet Protokolü (TCP/IP) en yaygın
kullanılan protokoldür. TCP/IP çoğu şirket ve ev ağlarının yanı sıra Internet üzerinden veri göndermek için
kullanılır.

Bilgisayarların sözcükleri anlamaması ve iletişim için sayıları temel alması nedeniyle, TCP/IP protokolü
TCP/IP'yi kullanan bir ağ üzerindeki her aygıtın iletişim kurabilmesi için bir IP adresine sahip olmasını
gerektirir. IP adresleri, bir ağ dahilinde veri aktarmak için kullanılan esasen sayı biçimindeki benzersiz
bilgisayar adlarıdır. IP adresleri, TCP/IP'nin ağ üzerindeki çeşitli aygıtlar tarafından yapılan veri istekleri ve
veri alımını onaylamasına olanak sağlar.

IP adreslerini nasıl bulabilirim?

Windows işletim sistemini kullanarak, bir bilgisayarın IP adresini bulma
1 Aşağıdakilerden birini yapın:
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Windows Vista işletim sisteminde
a  düğmesini tıklatın.
b Tüm Programlar  Aksesuarlar'ı seçin.
c Komut İstemi'ni tıklatın.

Windows XP ve daha önceki sürümlerde
a Başlat'ı tıklatın.
b Tüm Programlar veya Programlar  Aksesuarlar  Komut İstemi'ni tıklatın.

2 ipconfig yazın.

3 Enter tuşuna basın.
IP adresleri nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur (192.168.0.100 gibi).

Macintosh işletim sistemini kullanarak, bir bilgisayarın IP adresini bulma
1  Sistem Tercihleri'ni tıklatın.

2 Ağ seçeneğini tıklatın.

Mac OS X sürüm 10.5 için:
a AirPort öğesini tıklatın.
b Gelişmiş seçeneğini tıklatın.
c TCP/IP'yi tıklatın.

IP adresleri nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur (192.168.0.100 gibi).

Mac OS X sürüm 10.4 ve öncesi için:
a Göster açılır menüsünden, AirPort seçeneğini belirleyin.
b TCP/IP'yi tıklatın.

IP adresleri nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur (192.168.0.100 gibi).

Yazıcının IP adresini bulma
• Ağ kurulum sayfasına göz atarak, yazıcının IP adresini bulabilirsiniz.

IP adresleri nasıl atanır?
DHCP kullanarak ağ tarafından otomatik olarak bir IP adresi atanabilir. Yazıcı bir bilgisayarda kurulduktan
sonra, bilgisayar tüm yazdırma işlerini bu adresi kullanarak, ağ üzerinden gönderir.

IP adresi otomatik olarak atanmazsa, kullanılabilir yazıcılar listesinden yazıcınızı seçtikten sonra kablosuz
kurulumu sırasında elle bir adres ve diğer ağ bilgilerini girmeniz istenir.

Anahtar dizini nedir?
Bir kablosuz erişim noktası (kablosuz yönlendirici) dört adede kadar WEP anahtarı ile yapılandırılabilir. Ancak,
her defasında ağda sadece tek bir anahtar kullanılır. Anahtarlar numaralandırılır ve bir anahtarın numarası,
anahtar dizini olarak anılır. Kablosuz erişim noktasında birden fazla WEP anahtarı yapılandırıldığında,
kablosuz ağ üzerindeki tüm aygıtlar aynı anahtar dizinini kullanacak şekilde yapılandırılmalıdır.

Kablosuz erişim noktanızdaki yazıcıyı kullanırken yazıcınızdan aynı anahtar dizinini seçin.
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Kağıt yükleme

Kağıt yükleme
1 Şunlara dikkat etmelisiniz:

• Mürekkep püskürtmeli yazıcılar için tasarlanmış kağıtları kullanın.
• Fotoğraf, parlak veya ağır mat kağıt kullanıyorsanız, kağıtların parlak veya yazdırılabilir yüzlerini size

dönük olacak şekilde yükleyin. (Hangi yüze yazdırılacağı konusunda emin değilseniz, kağıt ile birlikte
gelen yönergelere bakın.)

• Kağıdın kullanılmamış veya hasar görmemiş olduğundan emin olun.
• Özel kağıt kullanıyorsanız, bu kağıtla birlikte gelen yönergelere uyun.
• Kağıdı yazıcının içine zorla itmeyin.

2 İlk kez kağıt yüklemeden önce kağıt kılavuzlarını uzatmak için kağıt ayar kolunu bastırın.

3 Kağıdı, kağıt desteğinin tam ortasında duracak şekilde, dikey olarak yerleştirin ve kağıt kılavuzlarını
ayarlamak için kolu yukarı veya aşağı hareket ettirin. Kağıt kılavuzları kağıdın kenarlarına dayanmalıdır.

1

2

Not: Kağıt sıkışmalarını önlemek için, kağıt kılavuzlarını ayarlarken, kağıdın bükülmemesine dikkat edin.

Farklı kağıt türleri yükleme

Düz kağıt
Maksimum 100 sayfa yükleyebilirsiniz (kağıdın kalınlığına bağlıdır).

Şunlara dikkat etmelisiniz:
• Kağıt mürekkep püskürtmeli yazıcılarla kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
• Kağıt, kağıt desteğinin tam ortasına yerleştirilmelidir.
• Kağıt kılavuzları kağıdın kenarlarına dayanmalıdır.
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Ağır mat kağıt, fotoğraf kağıdı, parlak kağıt
Maksimum 25 sayfa yükleyebilirsiniz.

Şunlara dikkat etmelisiniz:
• Kağıdın parlak veya yazdırılabilen yüzü size dönük durumda olmalıdır. (Hangi yüze yazdırılacağı

konusunda emin değilseniz, kağıt ile birlikte gelen yönergelere bakın.)
• Kağıt, kağıt desteğinin tam ortasına yerleştirilmelidir.
• Kağıt kılavuzları kağıdın kenarlarına dayanmalıdır.

Not: Fotoğrafların kuruması için daha uzun süre gereklidir. Mürekkebin bulaşmasını önlemek için, fotoğrafları
çıkar çıkmaz alın ve üst üste koymadan önce kurumalarını bekleyin.

Zarf
Maksimum 10 zarf yükleyebilirsiniz.

1

2

Şunlara dikkat etmelisiniz:
• Zarfların baskı yüzleri size dönük durumda olmalıdır.
• Pul yeri sol üst köşede olmalıdır.
• Zarflar mürekkep püskürtmeli yazıcılarla kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
• Zarflar kağıt desteğinin tam ortasına yerleştirilmelidir.
• Kağıt kılavuzları zarfların kenarlarına dayanmalıdır.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Metal kopçaları, yayları veya metal katlama şeritleri olan zarfları kullanmayın.

Notlar:

• Yazıcıya üzerinde delik, tırtık ve kabartma bulunan zarflar yüklemeyin.
• Yapışkan kenarları açıkta olan zarflar kullanmayın.
• Zarfların kuruması için daha uzun süre gereklidir. Mürekkebin bulaşmasını önlemek için, zarfı çıkar çıkmaz

alın ve üst üste koymadan önce kurumalarını bekleyin.

Etiketler
Maksimum 25 sayfa yükleyebilirsiniz.

Şunlara dikkat etmelisiniz:
• Etiketlerin baskı yüzleri size dönük durumda olmalıdır.
• Önce etiket sayfalarının üst tarafları yazıcıya beslenmelidir.
• Zarfların üzerindeki yapışkan kenarlar, etiket sayfalarının kenarından itibaren 1 mm’yi aşmamalıdır.
• Eksiksiz etiket sayfaları kullanmalısınız. Eksik etiket bulunan sayfalar (eksik etiketler nedeniyle açıkta

kalan bölümler) yazdırma işlemi sırasında etiketlerin çıkmasına ve kağıt sıkışmasına neden olabilir.
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• Etiket sayfaları kağıt desteğinin tam ortasına yerleştirilmelidir.
• Kağıt kılavuzları etiket sayfalarının kenarlarına dayanmalıdır.

Not: Etiketlerin kuruması için daha uzun süre gereklidir. Mürekkebin bulaşmasını önlemek için, etiket
sayfalarını çıkar çıkmaz alın ve üst üste koymadan önce kurumalarını bekleyin.

Asetatlar
Maksimum 50 asetat yükleyebilirsiniz.

Şunlara dikkat etmelisiniz:
• Asetatların pürüzlü yüzleri size dönük durumda olmalıdır.
• Asetatlarda çıkarılabilir şeritler varsa, bu şeritler size ters ve kağıt tepsisinde aşağı dönük durumda

olmalıdır.
• Asetatlar kağıt desteğinin tam ortasına yerleştirilmelidir.
• Kağıt kılavuzları asetatların kenarlarına dayanmalıdır.

Notlar:

• Destek sayfaları olan asetatlar kullanılması önerilmez.
• Asetatların kuruması için daha uzun sure gereklidir. Mürekkebin bulaşmasını önlemek için, asetatı çıkar

çıkmaz alın ve üst üste koymadan önce kurumalarını bekleyin.

Mulaj kağıtları
Maksimum 10 mulaj kağıdı yükleyebilirsiniz.

Şunlara dikkat etmelisiniz:
• Mulaj kağıdı paketi ile gelen yükleme yönergelerine uymalısınız.
• Mulaj kağıtlarının baskı yüzleri size dönük durumda olmalıdır.
• Mulaj kağıtları kağıt desteğinin tam ortasına yerleştirilmelidir.
• Kağıt kılavuzları mulaj kağıdının kenarlarına dayanmalıdır.

Not: En iyi sonucu almak için mulaj kağıdını her seferinde bir tane yerleştirin.

Tebrik kartları, dizin kartları, fotoğraf kartları, kartpostallar
Maksimum 25 kart yükleyebilirsiniz.

1

2

Şunlara dikkat etmelisiniz:
• Kartların baskı yüzleri size dönük durumda olmalıdır.
• Kartlar kağıt desteğinin tam ortasına yerleştirilmelidir.
• Kağıt kılavuzları kartların kenarlarına dayanmalıdır.

Not: Fotoğraf kartlarının kuruması için daha uzun süre gereklidir. Mürekkebin bulaşmasını önlemek için,
fotoğraf kartlarını çıkar çıkmaz alın ve üst üste koymadan önce kurumalarını bekleyin.
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Özel boyutlu kağıt
Maksimum 100 sayfa yükleyebilirsiniz (kağıdın kalınlığına bağlıdır).

Şunlara dikkat etmelisiniz:
• Kağıtların baskı yüzleri size dönük durumda olmalıdır.
• Kağıt boyutu aşağıdaki boyutlar dahilinde olmalıdır:

Genişlik:
– 76.2-215.9 mm
– 3.0-8.5 inç

Uzunluk:
– 127.0-355.6 mm
– 5.0-17.0 inç

• Kağıt, kağıt desteğinin tam ortasına yerleştirilmelidir.
• Kağıt kılavuzları kağıdın kenarlarına dayanmalıdır.

Afiş kağıdı
Maksimum 20 sayfa yükleyebilirsiniz.

Şunlara dikkat etmelisiniz:
• Afiş kağıtlarını yüklemeden önce, kağıt desteğinden kağıtların tümünü almalısınız.
• Sadece afişi yazdırmaya yetecek sayıda sayfa yırtmalısınız.
• Gerekli afiş kağıdı tomarını yazıcının arkasındaki düz yüzeye yerleştirmelisiniz.
• Önce afişin ön kenarı yazıcıya girmelidir.
• Kağıt, kağıt desteğinin tam ortasına yerleştirilmelidir.
• Kağıt kılavuzları kağıdın kenarlarına dayanmalıdır.
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Özgün belgeleri tarayıcı camına yerleştirme
Fotoğraf, metin belgesi, dergi makalesi, gazete ve diğer yayımları tarayıp yazdırabilirsiniz. Faks için belgeyi
tarayabilirsiniz. Katalog, broşür ve ürün tanıtımlarında kullanmak için üç boyutlu nesneleri de tarayabilirsiniz.

Not: Fotoğrafları, kartpostalları, küçük öğeleri ve üç boyutlu nesneleri ADF yerine tarayıcı camına yerleştirin.

1 Bilgisayar ve yazıcının açık olduğundan emin olun.

2 Üst kapağı açın.

3 Özgün belgeyi ön yüzü aşağı gelecek biçimde tarayıcı camının sol üst köşesine yerleştirin.

Not: Fotoğraflar aşağıda gösterildiği şekilde yerleştirilmelidir.
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4 Taranan görüntüde koyu kenarlardan kaçınmak için üst kapağı kapatın.

Otomatik Belge Besleyici'ye özgün belgeleri yükleme
Otomatik Belge Besleyici'ye (ADF) tarama, kopyalama ve faks için özgün belgenin 25 yaprağını
yükleyebilirsiniz. ADF'ye A4, letter ya da legal boyutunda kağıt yükleyebilirsiniz.

Notlar:

• Sadece yeni, kırışık olmayan düz kağıtlar kullanın.
• ADF’ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, asetatlar, fotoğraf kağıdı veya gazete kupürleri gibi ince kağıtları

yüklemeyin. Bu öğeleri tarayıcı camına yerleştirin.

1 ADF tepsisindeki kağıt kılavuzunu, özgün belgenin kenarlarına dayanacak şekilde ayarlayın.

2 Özgün belgeyi havalandırın.
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3 Özgün belgeyi ön yüzü yukarı dönük ve üst kenarı önce beslenecek şekilde, bip sesi duyuncaya dek
ADF'ye yerleştirin.

Belge ADF'ye beslenir.

W

F
I

I
PRINTING

Not: ADF'yi kullanırken Önizleme kullanılamaz. Tarayıcıyı kullanırken, her defasında bir sayfayı
önizleyebilirsiniz.
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Otomatik Belge Besleyici'nin (ADF) kağıt kapasitesi

Maksimum yükleme Şunlara dikkat etmelisiniz:

25 yaprak:
• Letter boyutlu kağıt
• A4 boyutlu kağıt
• Legal boyutunda kağıt

• ADF tepsisindeki kağıt kılavuzunu, özgün belgenin kenarlarına dayanacak
şekilde ayarlamalısınız.

• Özgün belgeyi ön yüzü yukarı dönük olacak ve üst kenarı önce beslenecek
şekilde yüklemeli ve bip sesini duymalısınız.

• Kağıt boyutu aşağıdaki boyutlar dahilinde olmalıdır:
Genişlik:
– 210.0 mm-215.9 mm
– 8.25 inç-8.5 inç

Uzunluk:
– 279.4 mm-355,6 mm
– 11.0 inç-14,0 inç

• Önceden yazdırılan kağıdı ADF'ye yüklemeden önce tamamen kurutmalı-
sınız.

• Metal parçacıklar içeren mürekkep ile basılmış kağıtlar kullanmamalısınız.
• Kabarık desenlerden kaçınmalısınız.

Otomatik kağıt türü algılayıcısını kullanma
Bu yazıcı, otomatik kağıt türü algılayıcı aygıta sahiptir. Kağıt Türü Sensörü yazıcıya yüklenen kağıt türünü
otomatik olarak algılar ve ayarları sizin için düzenler. Örneğin, fotoğraf yazdırmak istiyorsanız, yazıcıya
fotoğraf kağıdı yükleyin. Yazıcı kağıt türünü algılar ve en iyi fotoğraf baskısı sonucunu elde etmeniz için
ayarları otomatik olarak düzenler.
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Yazdırma

Temel belgeleri yazdırma

Belge yazdırma
1 Kağıt yükleyin.

1

2

2 Yazdırmak için aşağıdakilerden birini yapın:

Windows kullanıcıları
a Bir Windows programında belge açıkken, Dosya   Yazdır öğelerini tıklatın.
b Özellikler, Tercihler, Seçenekler veya Ayarlar öğesini tıklatın.
c Baskı kalitesi, yazdırılacak kopya sayısı, kullanılacak kağıt türü ve sayfaların nasıl yazdırılacağını

seçin.
d Yazıcı yazılımı iletişim kutularını kapatmak için Tamam düğmesini tıklatın.
e Tamam veya Yazdır düğmesini tıklatın.

Macintosh kullanıcıları
a Bir Macintosh uygulamasında belge açıkken, Dosya   Yazdır öğelerini tıklatın.
b Yazıcı açılan menüsünden, yazıcıyı seçin.
c Yazdırma seçenekleri açılan menüde baskı kalitesi, yazdırılacak kopya sayısı, kullanılacak kağıt türü

ve sayfaların nasıl yazdırılacağını seçin.
d Yazdır öğesini tıklatın.

Web sayfalarını yazdırma
Tarayıcınız için tasarlanan Lexmark Araç Çubuğu yazılımını yüklemeyi tercih ettiyseniz, herhangi bir web
sayfasının yazdırılabilir sürümünü oluşturmak için bu yazılımı kullanabilirsiniz.

Notlar:

• Windows işletim sistemi için yazılım Microsoft Internet Explorer 5.5 veya sonraki bir sürümü ya da uyumlu
bir Firefox sürümünü destekler.

• Macintosh işletim sistemi için, yazılım uyumlu bir Firefox sürümünü destekler.
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1 Kağıt yükleyin.

2 Desteklenen bir tarayıcı kullanarak, bir web sayfası açın.

3 Sayfayı yazdırmak için yazdırma seçenekleri arasından seçim yapın.
Yazdırmadan önce ayarları düzenleyebilir veya sayfayı önizleyebilirsiniz.

Belgenin birden fazla kopyasını yazdırma

Windows kullanıcıları
1 Belge açıkken, Dosya   Yazdır öğelerini tıklatın.

2 Özellikler, Tercihler, Seçenekler veya Ayarlar öğesini tıklatın.

3 Yazdırma Ayarları sekmesindeki Kopya Sayısı bölümünde, yazdırmak istediğiniz kopya sayısını girin.

4 Yazıcı yazılımı iletişim kutularını kapatmak için Tamam düğmesini tıklatın.

5 Tamam veya Yazdır düğmesini tıklatın.

Macintosh kullanıcıları
1 Belge açıkken, Dosya   Yazdır öğelerini tıklatın.

2 Yazıcı açılan menüsünden, yazıcıyı seçin.

3 Kopya Sayısı bölümünde, yazdırmak istediğiniz kopya sayısını girin.

4 Yazdır öğesini tıklatın.

Yazdırılan kopyaları harmanlama
Bir belgenin birden fazla kopyasını yazdırıyorsanız, her bir kopyayı bir set (harmanlanmış) olarak veya sayfa
grupları (harmanlanmamış) olarak yazdırabilirsiniz.

Harmanlanmış Harmanlanmamış

Windows kullanıcıları
1 Belge açıkken, Dosya   Yazdır öğelerini tıklatın.

2 Özellikler, Tercihler, Seçenekler veya Ayarlar öğesini tıklatın.

3 Yazdırma Ayarları sekmesinin Kopya Sayısı bölümünde, yazdırmak istediğiniz kopya sayısını girin ve
Kopyaları Harmanla öğesini tıklatın.

4 Yazıcı yazılımı iletişim kutularını kapatmak için Tamam düğmesini tıklatın.

5 Tamam veya Yazdır düğmesini tıklatın.

Not: Harmanla seçeneği, yalnızca birden fazla sayıda kopya yazdırırken kullanılabilir.
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Macintosh kullanıcıları
1 Belge açıkken, Dosya   Yazdır öğelerini tıklatın.

2 Kopya Sayısı bölümünde, yazdırmak istediğiniz kopya sayısını girin ve Harmanlanmış öğesini tıklatın.

3 Yazdır öğesini tıklatın.

Not: Fotoğraf yazdırırken mürekkep bulaşmasını önlemek için fotoğrafları yazıcıdan çıkar çıkmaz alın ve üst
üste koymadan önce kurumalarını bekleyin.

Önce son sayfayı yazdırma (ters sayfa sırası)

Windows kullanıcıları
1 Belge açıkken, Dosya   Yazdır öğelerini tıklatın.

2 Özellikler, Tercihler, Seçenekler veya Ayarlar öğesini tıklatın.

3 Yazdırma Ayarları sekmesindeki Kopya Sayısı bölümünden, Önce Son Sayfayı Yazdır'ı seçin.

4 Yazıcı yazılımı iletişim kutularını kapatmak için Tamam düğmesini tıklatın.

5 Tamam veya Yazdır düğmesini tıklatın.

Macintosh kullanıcıları
1 Belge açıkken, Dosya   Yazdır öğelerini tıklatın.

2 Yazıcı açılan menüsünden, yazıcıyı seçin.

3 Aşağıdakilerden birini yapın:

Mac OS X sürüm 10.5 ve 10.4 için
a Yazdırma seçenekleri açılan menüden, Kağıt İşleme öğesini seçin.
b Sayfa Sırası menüsünden, Ters öğesini seçin.

Mac OS X sürüm 10.3 için
a Yazdırma seçenekleri açılan menüden, Kağıt İşleme öğesini seçin.
b Ters sayfa yönlendirmesi öğesini seçin.

4 Yazdır öğesini tıklatın.

Aynı yaprağa birden fazla sayfa yazdırma (Çoklu baskı)

Windows kullanıcıları
1 Belge açıkken, Dosya   Yazdır öğelerini tıklatın.

2 Özellikler, Tercihler, Seçenekler veya Ayarlar öğesini tıklatın.

3 Gelişmiş sekmesinden, Düzen açılan menüsünde Çoklu öğesini seçin.

4 Her bir sayfaya yazdırılacak görüntü sayısını seçin.
Her bir resmin kenarlıkla çevrilmesini istiyorsanız, Sayfa Kenarlıklarını Yazdır seçeneğini işaretleyin.
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5 Yazıcı yazılımı iletişim kutularını kapatmak için Tamam düğmesini tıklatın.

6 Tamam veya Yazdır düğmesini tıklatın.

Macintosh kullanıcıları
1 Belge açıkken, Dosya   Yazdır öğelerini tıklatın.

2 Yazdırma seçenekleri açılan menüsünden, Düzen öğesini seçin.
• Yaprak Başına Sayfa açılan menüsünden, bir yaprağa yazdırmak istediğiniz sayfa görüntülerinin

sayısını seçin.
• Düzen Yönü bölümünde, bir yaprağa yazdırmak istediğiniz sayfa görüntülerinin düzenini gösteren

simgeyi tıklatın.
• Her sayfa görüntüsünün çevresine bir kenarlık yazdırmak istiyorsanız, Kenarlık açılan menüsündeki

seçeneklerden birini seçin.

3 Yazdır öğesini tıklatın.

Bellek kartındaki veya flash sürücüdeki belgeleri yazdırma
Dosya yazdırma işlevini etkinleştirmek için:
• Yazıcı bir USB kablosu veya bir ağ üzerinden bir bilgisayara bağlı olmalıdır.
• Yazıcı ve bilgisayar açık olmalıdır.
• Bellek kartı veya flash sürücüde, yazıcı tarafından desteklenen belge dosyaları olmalıdır.
• Bilgisayarda bellek cihazındaki dosyaların türlerini destekleyen uygulamalar olmalıdır.

1 Bir bellek kartı veya flash sürücü takın.

Aşağıdaki dosya türleri tanınır:
• .doc (Microsoft Word)
• .xls (Microsoft Excel)
• .ppt (Microsoft PowerPoint)
• .pdf (Adobe Taşınabilir Belge Biçimi)
• .rtf (Zengin Metin Biçimi)
• .docx (Microsoft Word Açık Belge Biçimi)
• .xlsx (Microsoft Excel Açık Belge Biçimi)
• .pptx (Microsoft PowerPoint Open Document Format)
• .wps (Microsoft Works)
• .wpd (WordPerfect)

Yazıcı bellek cihazını algıladığında, kontrol paneli ekranında Bellek Kartı Algılandı veya Depolama
Aygıtı Algılandı mesajı görüntülenir.

2 Bellek cihazında sadece belge dosyaları kayıtlıysa, yazıcı otomatik olarak Dosya Yazdırma moduna geçer.

Bellek cihazında hem belge dosyaları hem de görüntü dosyaları varsa,  düğmesine basarak
Belgeler'i seçin.

3 Aşağıdakilerden birini yapın:
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USB bağlantısı
a Yazdırmak istediğiniz belgenin dosya adını veya belgenin bellek cihazında kayıtlı olduğu klasörü

seçmek için ok düğmelerini kullanın.
b Belgeyi yazdırmaya başlamak için önce  düğmesine, ardından  düğmesine basın.

Kablosuz bağlantı (sadece belirli modellerde)
a Yazıcının ağ bilgisayarına bağlanmasını veya mevcut bilgisayarlar için ağı aramayı bitirmesini bekleyin.

İstenmesi durumunda, bir ağ bilgisayarı seçmek için ok düğmelerine ve ardından da  düğmesine
basın.

Notlar:

• Bilgisayara bir PIN kodu girilmesi gerekiyorsa, sizden PIN kodunu girmeniz istenebilir. Bilgisayara
bir bilgisayar adı ve PIN kodu atamak için, işletim sisteminizle ilgili yazıcı yazılımının Yardım
dosyasına bakın.

• Yazıcınızın sayısal bir tuş takımı varsa, tuş takımını kullanarak PIN'i girin ve ardından da 
düğmesine basın.

• Yazıcınızın sayısal bir tuş takımı yoksa, PIN kodundaki (varsayılan değer 0000'dır) her bir
basamağın değerini artırmak veya azaltmak için ok düğmelerini kullanın ve ardından da basamak
seçimi yaptıktan sonra  düğmesine basın.

b Yazdırmak istediğiniz belgenin dosya adını veya belgenin bellek cihazında kayıtlı olduğu klasörü
seçmek için ok düğmelerini kullanın.

c Belgeyi yazdırmaya başlamak için önce  düğmesine, ardından  düğmesine basın.

Özel belgeleri yazdırma

Uyumlu özel kağıt türleri seçme
• Ağır mat kağıt—Yüksek kaliteli grafikleri yazdırmak için kullanılan mat kaplamalı fotoğraf kağıdı.
• Standart Parlak/Fotoğraf kağıdı—Özel kaplamalı fotoğraf kağıdı. Bu kağıt özellikle canlı ve net

görüntülerin bulunduğu fotoğrafları yazdırmak için kullanılır.
• Lexmark Fotoğraf Kağıdı—Lexmark yazıcılarla kullanılmak üzere tasarlanmış ancak tüm mürekkep

püskürtmeli yazıcı markalarıyla uyumlu olan çarpıcı bir "günlük" ağır mürekkep püskürtmeli fotoğraf kağıdı.
Pahalı olmamasına rağmen kusursuz görüntü kalitesi ile çarpıcı değer sunar.

• Lexmark PerfectFinishTM Fotoğraf Kağıdı—Özellikle Lexmark mürekkep püskürtmeli yazıcılar için
tasarlanan ama tüm mürekkep püskürtmeli yazıcılar ile uyumlu yüksek kaliteli fotoğraf kağıdı. Özellikle,
parlak kaplamalı profesyonel kalitede fotoğraflar yazdırmak için kullanılır. En iyi, özgün Lexmark
evercolorTM 2 mürekkebi ile kullanılarak, solmaya ve suya karşı dayanıklı fotoğraflar sağlar.

• Asetat—Öncelikle tepegözlerde kullanılan saydam, plastik ortam.
• Kart destesi—Tebrik kartları gibi daha dayanıklı öğeleri yazdırmak için kullanılan çok kalın kağıt.
• Mulaj kağıdı—Üzerine tersten görüntü yazdırılan ve kumaşın üzerine ütülenebilen ortam türü.
• Etiket—Farklı tür, biçim ve boyutlarda gelen kendinden yapışkanlı, püskürtme uyumlu kağıt.
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Zarf yazdırma
1 Zarfları yazıcıya yükleyin.

1

2

2 Aşağıdakilerden birini yapın:

Windows kullanıcıları
a Belge açıkken, Dosya   Yazdır öğelerini tıklatın.
b Özellikler, Tercihler, Seçenekler veya Ayarlar öğesini tıklatın.
c Yazdırma Ayarları sekmesinin Ortam Türü listesinden, Düz'ü seçin.
d Kağıt Boyutu listesinden, zarf boyutunu seçin.

Not: Özel boyutlu bir zarfa yazdırmak için, Özel Boyut öğesini seçip, ardından da zarfın yükseklik ve
genişliğini belirtin.

e Dikey veya Yatay yönlendirme öğesini seçin.
f Yazıcı yazılımı iletişim kutularını kapatmak için Tamam düğmesini tıklatın.
g Tamam veya Yazdır düğmesini tıklatın.

Macintosh kullanıcıları
a Sayfa Ayarları iletişim kutusundaki ayarları gerektiği şekilde özelleştirin.

1 Belge açıkken, Dosya  Sayfa Ayarları öğelerini tıklatın.
2 "Biçim" açılan menüsünden, zarf boyutunu seçin. Zarf boyutu ile eşleşen bir boyut yoksa, özel bir

boyut seçin.
3 Bir yönlendirme seçin.
4 Tamam düğmesini tıklatın.

b Yazdır iletişim kutusundaki ayarları gerektiği şekilde özelleştirin.
1 Belge açıkken, Dosya   Yazdır öğelerini tıklatın.
2 Yazıcı açılan menüsünden, kullanmak istediğiniz yazıcıyı seçin.
3 Yazdır öğesini tıklatın.

Notlar:

• Birçok zarf yatay olarak yazdırılır.
• Yazılım uygulamasında da aynı hizalama ayarının seçili olmasına dikkat edin.

Etiket yazdırma
1 Etiket sayfalarını yazıcıya yükleyin.

2 Aşağıdakilerden birini yapın:
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Windows kullanıcıları
a Belge açıkken, Dosya   Yazdır öğelerini tıklatın.
b Özellikler, Tercihler, Seçenekler veya Ayarlar öğesini tıklatın.
c Yazdırma Ayarları sekmesinin Kağıt Boyutu açılan menüsünden, etiket sayfasının boyutları ile eşleşen

bir kağıt boyutu seçin. Etiket sayfasının boyutları ile eşleşen bir kağıt boyutu yoksa, özel bir boyut seçin.
Gerekiyorsa, Ortam Türü açılan menüsünden uygun ortam türünü seçin.

d Yazıcı yazılımı iletişim kutularını kapatmak için Tamam düğmesini tıklatın.
e Tamam veya Yazdır düğmesini tıklatın.

Macintosh kullanıcıları
a Sayfa Ayarları iletişim kutusundaki ayarları gerektiği şekilde özelleştirin.

1 Belge açıkken, Dosya  Sayfa Ayarları'nı seçin.
2 "Biçim" açılan menüsünden, kullanmak istediğiniz yazıcıyı seçin.
3 Kağıt Boyutu açılan menüsünden, etiket sayfasının boyutları ile eşleşen bir kağıt boyutu seçin.

Etiket sayfasının boyutları ile eşleşen bir kağıt boyutu yoksa, özel bir boyut yaratın.
b Yazdır iletişim kutusundaki ayarları gerektiği şekilde özelleştirin.

1 Belge açıkken, Dosya   Yazdır öğelerini tıklatın.
2 Yazıcı açılan menüsünden, kullanmak istediğiniz yazıcıyı seçin.
3 Yazdırma seçenekleri açılan menüsünden, Kalite ve Ortam öğesini seçin.
4 Kağıt türü açılan menüsünden, bir kağıt türü seçin.
5 Baskı Kalitesi menüsünden, Hızlı Baskı dışındaki baskı kalitelerinden birini seçin.

Etiket sayfalarını yükleme ile ilgili ipuçları
• Önce etiket sayfasının üst tarafının yazıcıya beslendiğinden emin olun.
• Zarfların üzerindeki yapışkan kenarların, etiketin kenarından itibaren 1 mm'yi aşmadığından emin olun.
• Kağıt kılavuzu veya kağıt kılavuzlarının, etiket sayfasının kenarlarına dayalı olduğundan emin olun.
• Eksiksiz etiket sayfaları kullanın. Eksik etiket bulunan sayfalar (eksik etiketler nedeniyle açıkta kalan

bölümler) yazdırma işlemi sırasında etiketlerin kalkmasına ve kağıt sıkışmasına neden olabilir.

Not: Etiketlerin kuruması için daha uzun süre gereklidir. Mürekkebin bulaşmasını önlemek için, her bir etiket
sayfasını çıkar çıkmaz alın ve üst üste koymadan önce kurumalarını bekleyin.

Özel boyutlu kağıda yazdırma
Bu yönergeleri yerine getirmeden önce, yazıcıya özel boyutlu kağıdı yükleyin. Daha fazla bilgi için, "Kağıt
Yükleme" başlıklı bölüme bakın.

Windows kullanıcıları
1 Belge açıkken, Dosya   Yazdır öğelerini tıklatın.

2 Özellikler, Tercihler, Seçenekler veya Ayarlar öğesini tıklatın.
Yazdırma Ayarları sekmesi görüntülenir.

3 Kağıt Seçenekleri bölümünde, “Kağıt boyutu” listesinden, Özel Boyut'u seçin.
Özel Kağıt Boyutu Tanımla iletişim kutusu görüntülenir.

4 Kullanılacak ölçü birimlerini seçin (inç veya milimetre).
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5 Açık olan yazıcı yazılımı iletişim kutularını kapatmak için Tamam düğmesini tıklatın.

6 Belgeyi yazdırın.

Macintosh kullanıcıları
1 Belge açıkken, Dosya  Sayfa Ayarları öğelerini tıklatın.

2 Kağıt boyutu açılan menüsünden, Özel Boyutluları Yönet öğesini seçin.

3 Özel bir boyut yaratın.
a + öğesini tıklatın.
b Kağıt Boyutu menüsünde, kağıdın Genişliğini ve Yüksekliğini girin.
c Yazıcı Kenar Boşlukları açılan menüsünden, kullanmak istediğiniz yazıcıyı seçin. Kenar boşlukları

yazıcı tarafından ayarlanır.
Kenar boşluklarını kendiniz ayarlamak istiyorsanız, Kullanıcı tanımlı öğesini seçip, ardından da Yazıcı
Kenar Boşlukları bölümüne kenar boşluklarını girin.

d İletişim kutusunun sol tarafındaki özel boyutlar listesinde, Adsız öğesini çift tıklatın ve ayarladığınız
özel kağıt boyutu için bir ad girin.

e Tamam düğmesini tıklatın.

4 Tekrar Kağıt Boyutu açılan menüsünü açın ve 3. adımda eklediğiniz özel kağıt boyutunun adını seçin.

5 Yazdır öğesini tıklatın.

Yazdırma işlerini yönetme

Yazdırma işlerini duraklatma

Windows'daki yazıcı klasörünü kullanarak
1 Aşağıdakilerden birini yapın:

Windows Vista işletim sisteminde
a  düğmesini tıklatın.
b Denetim Masası'nı tıklatın.
c Donanım ve Ses altında Yazıcı'yı tıklatın.

Windows XP işletim sisteminde
a Başlat'ı tıklatın.
b Yazıcı ve Fakslar öğelerini tıklatın.

Windows 2000 işletim sisteminde
a Başlat'ı tıklatın.
b Ayarlar  Yazıcılar'ı tıklatın.

2 Mevcut yazıcıyı sağ tıklatın ve ardından da Yazdırmayı Duraklat'ı seçin.
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Windows'daki görev çubuğunu kullanarak
1 Görev çubuğundaki yazıcı simgesini çift tıklatın.

2 Belge adını sağ tıklatın ve ardından Duraklat öğesini seçin.

Macintosh kullanıcıları
1 Belge yazdırılırken, Dock üzerindeki yazıcı simgesini tıklatın.

Yazdır kuyruğu iletişim kutusu görüntülenir.

2 Aşağıdakilerden birini yapın:
• Belirli bir yazdırma işini duraklatmak istiyorsanız, belge adını seçip, ardından Beklet'i tıklatın.
• Kuyruktaki tüm yazdırma işlerini duraklatmak istiyorsanız, kullandığınız işletim sisteminin sürümüne

bağlı olarak Yazıcıyı Duraklat veya İşleri Durdur düğmesine basın.

Yazdırma işlerini sürdürme

Windows'daki yazıcı klasörünü kullanarak
1 Aşağıdakilerden birini yapın:

Windows Vista işletim sisteminde
a  düğmesini tıklatın.
b Denetim Masası'nı tıklatın.
c Donanım ve Ses altında Yazıcı'yı tıklatın.

Windows XP işletim sisteminde
a Başlat'ı tıklatın.
b Yazıcı ve Fakslar öğelerini tıklatın.

Windows 2000 işletim sisteminde
a Başlat'ı tıklatın.
b Ayarlar  Yazıcılar'ı tıklatın.

2 Yazıcı adını sağ tıklatın ve ardından Aç öğesini seçin.

3 Aşağıdakilerden birini yapın:
• Belirli bir yazdırma işini sürdürmek istiyorsanız, belge adını sağ tıklatıp, ardından da Sürdür'ü seçin.
• Sırada bekleyen tüm yazdırma işlerini sürdürmek istiyorsanız, Yazıcı'yı tıklatın ve Yazdırmayı Duraklat

seçeneğinin yanındaki onay işaretini silin.

Windows'daki görev çubuğunu kullanarak
1 Görev çubuğundaki yazıcı simgesini çift tıklatın.

2 Belge adını sağ tıklatıp, ardından Sürdür'ü seçin.
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Mac OS X sürüm 10.5'i kullananlar
1 Menü çubuğunda,   Sistem Tercihleri  Yazdır ve Faks öğelerini tıklatın.

2 Yazdırma Kuyruğunu Aç öğesini tıklatın.
Yazdır kuyruğu iletişim kutusu görüntülenir.
• Belirli bir yazdırma işini sürdürmek istiyorsanız, belge adını seçip, ardından da Sürdür'ü tıklatın.
• Kuyruktaki tüm yazdırma işlerini sürdürmek istiyorsanız, Yazıcıyı Sürdür'ü tıklatın.

Mac OS X sürüm 10.4 ve önceki sürümleri kullananlar:
1 Menü çubuğundan, Git  Yardımcı Programlar  Yazdırma Merkezi veya Yazıcı Kurulumu Yardımcı

Programı'nı tıklatın.
Yazıcı Listesi iletişim kutusu görüntülenir.

2 Yazıcı simgesini çift tıklatın.
Yazdır kuyruğu iletişim kutusu görüntülenir.

3 Aşağıdakilerden birini yapın:
• Sıradaki tüm yazdırma işlerini sürdürmek istiyorsanız, İşleri Başlat'ı tıklatın.
• Belirli bir yazdırma işini sürdürmek istiyorsanız, belge adını seçip, ardından da Sürdür'ü tıklatın.

Yazdırma işlerini iptal etme

Kontrol panelini kullanarak
 düğmesine basın.

Yazıcının yazdırma durumu penceresini kullanarak
Yazdırma durumu penceresi, siz bir yazdırma işi gönderdiğinizde, ekranın sağ alt bölümünde otomatik olarak
açılır. Yazdırma işini iptal etmek için Yazdırmayı İptal Et seçeneğini tıklatın.

Windows'daki yazıcı klasörünü kullanarak
1 Aşağıdakilerden birini yapın:

Windows Vista işletim sisteminde
a  düğmesini tıklatın.
b Denetim Masası'nı tıklatın.
c Donanım ve Ses altında Yazıcı'yı tıklatın.

Windows XP işletim sisteminde
a Başlat'ı tıklatın.
b Yazıcı ve Fakslar öğelerini tıklatın.

Windows 2000 işletim sisteminde
a Başlat'ı tıklatın.
b Ayarlar  Yazıcılar'ı tıklatın.
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2 Yazıcı adını sağ tıklatın ve ardından Aç öğesini seçin.

3 Aşağıdakilerden birini yapın:
• Belirli bir yazdırma işini iptal etmek istiyorsanız, belge adını sağ tıklatıp, ardından İptal et'i tıklatın.
• Kuyruktaki tüm yazdırma işlerini iptal etmek istiyorsanız, Yazıcı  Tüm Belgeleri İptal Et'i tıklatın.

Windows'daki görev çubuğunu kullanarak
1 Görev çubuğundaki yazıcı simgesini çift tıklatın.

2 Aşağıdakilerden birini yapın:
• Belirli bir yazdırma işini iptal etmek istiyorsanız, belge adını sağ tıklatıp, ardından İptal et'i tıklatın.
• Kuyruktaki tüm yazdırma işlerini iptal etmek istiyorsanız, Yazıcı  Tüm Belgeleri İptal Et'i tıklatın.

Macintosh kullanıcıları
1 Belge yazdırılırken, Dock üzerindeki yazıcı simgesini tıklatın.

2 Yazdırma kuyruğu iletişim kutusundan, iptal etmek istediğiniz işi seçin ve ardından Delete düğmesine
basın.
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Fotoğraflarla çalışma

Fotoğraf saklama aygıtlarına bağlama

Bellek kartı takma
1 Bellek kartı takın.

• Kartı marka adının yazılı olduğu etiket yukarı gelecek şekilde takın.
• Kartın üzerinde bir ok işareti varsa, bu okun yazıcıya dönük olmasına dikkat edin.
• Gerekiyorsa, bellek kartını yuvaya takmadan önce, kartla birlikte gönderilen adaptöre taktığınızdan

emin olun.

1 2

Yuva Bellek kartı

1 • Secure Digital (SD)
• Yüksek Kapasiteli Secure Digital (adaptörle birlikte)
• Micro Secure Digital (adaptörle birlikte) (Micro SD)
• Mini Secure Digital (adaptörle birlikte) (Mini SD)
• MultiMedia Card (MMC)
• Küçük Boyutlu MultiMedia Card (adaptörle birlikte) (RS-MMC)
• MultiMedia Card mobil (adaptörle birlikte) (MMCmobile)
• Memory Stick
• Memory Stick PRO
• Memory Stick Duo (bağdaştırıcı ile)
• Memory Stick PRO Duo (bağdaştırıcı ile)
• xD-Picture Kartı
• xD-Picture Kartı (H Tipi)
• xD-Picture Kartı (M Tipi)

2 • Compact Flash Type I ve Type II
• Microdrive
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2 Yazıcıda üst bellek kartı yuvasının yanında bulunan ışığın yanmasını bekleyin. Işık, bellek kartının
okunduğunu veya verilerin aktarıldığını gösterecek şekilde yanıp söner.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Kablolara, ağ adaptörüne, konektörlere, bellek kartına ya da bellek kartından
etkin şekilde yazdırma, okuma ya da yazma işlemi sırasında gösterilen alanda yazıcıya dokunmayın. Veri
kaybı oluşabilir. Ayrıca etkin şekilde yazdırma, okuma ya da yazma işlemi sırasında bellek kartını
çıkarmayın.

Yazıcı bir bellek kartının takıldığını algıladığında, yazıcının kontrol paneli ekranında Bellek Kartı
Algılandı mesajı görüntülenir.
Yazıcı bellek kartını okumazsa, kartı çıkartıp yeniden takın.

Notlar:

• Yazıcı her seferinde yalnızca bir bellek kartını tanır. Birden fazla bellek kartı takıldığında, ekranda sizden
bellek kartlarından birini çıkarmanızı isteyen bir mesaj görüntülenir.

• Kart yuvasında bir bellek kartı takılıyken, yığın depolama moduna ayarlı bir flash sürücü veya dijital
fotoğraf makinesi takılırsa, ekranda hangi bellek cihazının kullanılacağını seçmenizi belirten bir mesaj
görüntülenir.

Flash sürücü takma
1 Flash sürücüyü yazıcının ön tarafındaki PictBridge bağlantı noktasına bağlayın.

Not: Flash sürücünüz bağlantı noktasına doğrudan uymuyorsa adaptör gerekebilir.

2 Yazıcının flash sürücünün takıldığını algılamasını bekleyin. Flash sürücü algılandığında, Depolama Aygıtı
Algılandı mesajı görüntülenir.
Yazıcı flash sürücüyü okumazsa, çıkartıp yeniden takın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Kablolara, ağ adaptörüne, konektörlere, flash sürücüsüne ya da flash
sürücüden etkin şekilde yazdırma, okuma ya da yazma işlemi sırasında gösterilen alanda yazıcıya
dokunmayın. Veri kaybı oluşabilir. Ayrıca flash sürücüden etkin şekilde yazdırma, okuma ya da yazma
işlemi sırasında flash sürücüyü çıkarmayın.
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Not: Yazıcı her seferinde yalnızca bir ortam aygıtını okur. Birden fazla ortam aygıtı takarsanız, ekranda
yazıcının tanımasını istediğiniz aygıtı belirlemenizi isteyen bir mesaj görüntülenir.

Fotoğraf yazdırma

Yazıcının kontrol panelini kullanarak fotoğraf yazdırma
1 Fotoğraf kağıdını parlak ya da yazdırılacak yüzü yukarı bakacak şekilde yükleyin. (Hangi yüze

yazdırılacağı konusunda emin değilseniz, kağıt ile birlikte gelen yönergelere bakın.)

2 Yazıcı kontrol panelinde,  düğmesine basın.

3 Yığın depolama moduna ayarlı bir bellek kartı, flash sürücü veya dijital fotoğraf makinesi takın.

4 Kolay Fotoğraf veya Fotoğraf Yazdır seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından 
düğmesine basın.

Notlar:

• Fotoğrafları hemen yazdırmak istiyorsanız, Kolay Fotoğraf'ı seçin.
• Fotoğrafları yazdırmadan önce özelleştirmek istiyorsanız, Fotoğraf Yazdır'ı seçin.

5 Fotoğrafların yazdırılması ile ilgili bir seçim yapmak için ok düğmelerini kullanın ve ardından  düğmesine
basın.

Not: Son fotoğrafı, tüm fotoğrafları, belirli bir tarih aralığındaki fotoğrafları veya prova sayfasındaki fotoğraf
numaralarını seçerek belirli fotoğrafları yazdırabilirsiniz. Yazdırmadan önce fotoğrafların fotoğraf
numaralarını kontrol etmek istiyorsanız, prova sayfası yazdırın.

6 Aşağıdakilerden birini yapın:
• Kolay Fotoğraf menüsündeyseniz, kağıt boyutu ile fotoğraf boyutunu seçmek için ok düğmelerini

kullanın. Her seçim yapışınızda,  düğmesine basın.
• Fotoğraf Yazdır menüsündeyseniz, fotoğraf boyutu, kağıt boyutu, kağıt türü, sayfa düzeni ve fotoğrafın

kalite ayarlarını seçmek ve fotoğrafların parlaklığını ve renk efektlerini ayarlamak için ok düğmelerini
kullanın. Her seçim yapışınızda,  düğmesine basın.

7  düğmesine basın.

Not: Mürekkebin bulaşmaması veya çizilmemesi için, yazdırılan yüzeye parmaklarınızla veya sivri
nesnelerle dokunmayın. En iyi sonucu elde etmek için yazdırılan her sayfayı tek tek kağıt çıkış tepsisinde
alın ve üst üste kopmadan, göstermeden veya saklamadan önce en az 24 saat kurumaları için bekleyin.
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Yazıcı yazılımını kullanarak fotoğrafları bilgisayardan yazdırma
1 Fotoğraf kağıdını parlak ya da yazdırılacak yüzü yukarı bakacak şekilde yükleyin. (Hangi yüze

yazdırılacağı konusunda emin değilseniz, kağıt ile birlikte gelen yönergelere bakın.)

2 Fotoğrafları yazdırmak için:

Windows kullanıcıları
a Aşağıdakilerden birini yapın:

• Windows Vista'da  öğesini tıklatın.
• Windows XP ve daha önceki sürümlerde Başlat'ı tıklatın.

b Tüm Programlar veya Programlar'ı tıklatın ve ardından listeden yazıcı program klasörünü seçin.
c Lexmark Productivity Studio'yu seçin.

Not: Kurulum sırasında yazıcı yazılımı ile birlikte yüklemeyi tercih edip etmemenize bağlı olarak, bu
program yazıcı programı klasörünüzde görüntülenmeyebilir.

d Yazdırmak istediğiniz fotoğrafı açın.
e Fotoğrafları düzenlemek ve yazdırmak için bilgisayar ekranındaki yönergelere uyun. Program ile ilgili

Yardım dosyalarına da göz atabilirsiniz.

Macintosh kullanıcıları
a Sayfa Ayarları iletişim kutusundaki ayarları gerektiği şekilde özelleştirin.

1 Fotoğraf açıkken, Dosya  Sayfa Ayarları öğelerini tıklatın.
2 "Biçim" açılan menüsünden, yazıcıyı seçin.
3 Kağıt Boyutu açılan menüsünden, bir kağıt boyutu seçin.
4 Tamam düğmesini tıklatın.

b Yazdır iletişim kutusundaki ayarları gerektiği şekilde özelleştirin.
1 Fotoğraf açıkken, Dosya  Yazdır öğelerini seçin.
2 Yazıcı açılan menüsünden, yazıcıyı seçin.
3 Yazdırma seçenekleri açılan menüsünden, Kalite ve Ortam öğesini seçin.

• Kağıt Türü açılan menüsünden, bir kağıt türü seçin.
• Baskı Kalitesi menüsünden, Otomatik veya Fotoğraf öğesini seçin.

4 Yazdır öğesini tıklatın.

Not: Bir kağıt türü sensörünüz olmasına karşın kağıt türünü elle seçmek, geçerli yazdırma işinde sensörün
devre dışı kalmasını sağlar.

Yazıcı yazılımını kullanarak fotoğrafları bellek cihazından yazdırma
1 Fotoğraf kağıdını parlak ya da yazdırılacak yüzü yukarı bakacak şekilde yükleyin. (Hangi yüze

yazdırılacağı konusunda emin değilseniz, kağıt ile birlikte gelen yönergelere bakın.)

2 Yığın depolama moduna ayarlı bir bellek kartı, flash sürücü veya dijital fotoğraf makinesi takın.

3 Yazıcı kontrol panelinde,  düğmesine basın.

4 Fotoğrafları Kaydet seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.

5 Fotoğrafları bilgisayara aktarın.
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USB bağlantısı
a  düğmesine basın.
b Windows işletim sistemini kullanıyorsanız:

Lexmark Productivity Studio programını yüklediyseniz, bellek cihazını taktığınızda program çalışır.
Fotoğrafları bilgisayara aktarmak için bilgisayar ekranındaki yönergelere uyun ve fotoğrafları
yazdırmak için bilgisayarda yüklü olan programları kullanın.
Macintosh işletim sistemini kullanıyorsanız:
iPhoto programı bilgisayarda yüklüyse, bellek cihazını taktığınızda program çalışır. Fotoğrafları
bilgisayara aktarmak için bilgisayar ekranındaki yönergelere uyun ve fotoğrafları yazdırmak için
bilgisayarda yüklü olan uygulamaları kullanın.

Kablosuz bağlantı (sadece belirli modellerde)
a Ağ seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.
b Sizden istenmesi durumunda, fotoğrafları kaydetmek istediğiniz ağ bilgisayarını seçmek için ok

düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.
c Windows işletim sistemini kullanıyorsanız:

1 Aşağıdakilerden birini yapın:
• Windows Vista'da  öğesini tıklatın.
• Windows XP ve daha önceki sürümlerde Başlat'ı tıklatın.

2 Tüm Programlar veya Programlar'ı tıklatın ve ardından listeden yazıcı program klasörünü seçin.
3 Lexmark Productivity Studio öğesini tıklatın.
4 Ana ekrandaki Fotoğraf Yazdırma bölümünden, Kitaplığa yükle öğesini tıklatın.
5 Bellek aygıtının konumunu bulun ve Aktar öğesini tıklatın.
6 Ağ yazıcısını seçin.
7 Fotoğrafları aktarmak ve yazdırmak için bilgisayar ekranındaki yönergelere uyun.

Macintosh işletim sistemini kullanıyorsanız:
Yazıcı bilgisayara bir ağ üzerinden bağlıysa, Lexmark Ağ Kart Okuyucusu uygulaması bilgisayarda
çalışır.
Uygulamayı kullanarak, fotoğrafları bilgisayara aktarın ve fotoğrafları yazdırmak için bilgisayarda yüklü
uygulamaları kullanın.
Lexmark Ağ Kart Okuyucusu uygulamasını kullanarak fotoğrafları aktarma hakkında daha fazla bilgi
için, uygulama ile ilgili Yardım dosyalarına bakın.
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PictBridge etkin dijital fotoğraf makinesinden fotoğraf yazdırma
PictBridge bazı dijital fotoğraf makinelerinde bulunan ve fotoğraflarınızı bilgisayar kullanmadan, doğrudan
dijital fotoğraf makinenizden yazdırmanıza olanak sağlayan bir teknolojidir. PictBridge özelliği etkinleştirilmiş
fotoğraf makinesini yazıcıya bağlayabilir ve fotoğraf yazdırma işlemini denetlemek için fotoğraf makinesini
kullanabilirsiniz.

1 USB kablosunun bir ucunu fotoğraf makinesine bağlayın.

Not: Yalnızca fotoğraf makinesiyle verilen USB kablosunu kullanın.

2 Kablonun diğer ucunu yazıcının ön tarafındaki PictBridge bağlantı noktasına bağlayın.

Notlar:

• PictBridge özelliği etkinleştirilmiş fotoğraf makinesinin doğru USB moduna ayarlanmış olmasına dikkat
edin. Fotoğraf makinesi USB seçimi yanlışsa, fotoğraf makinesi bir USB depolama aygıtı olarak
algılanacak ve yazıcının kontrol panelinde bir hata mesajı görüntülenecektir. Daha fazla bilgi için,
fotoğraf makinesinin belgelerine bakın.

• Yazıcı her seferinde yalnızca bir ortam aygıtını okur.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: PictBridge özelliğine sahip bir fotoğraf makinesinden yazdırırken USB
kablosuna, ağ bağdaştırıcısına, konektörlere veya yazıcıya dokunmayın. Veri kaybı oluşabilir. Ayrıca
PictBridge etkin dijital fotoğraf makinesinden etkin şekilde yazdırma işlemi yapılırken, USB kablosunu ya
da ağ adaptörünü çıkarmayın.
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3 PictBridge bağlantısı başarıyla kurulursa, ekranda şu mesaj görüntülenir: PictBridge Fotoğraf Makinesi
algılandı. Ayarları değiştirmek için Tamam düğmesine basın.

4 Fotoğrafları seçmek ve yazdırmak için fotoğraf makinesini kullanın. İsterseniz, kağıt boyutu, kağıt türü,
fotoğraf boyutu ve yazdırmak istediğiniz fotoğrafların düzenini seçmek için PictBridge menüsünü de
kullanabilirsiniz.

PictBridge menüsüne erişmek için  düğmesine ve her seçim yapışınızda,  düğmesine basın.

Notlar:

• Yazıcı başka bir iş gerçekleştirirken, fotoğraf makinesini takarsanız, fotoğraf makinesinden yazdırmadan
önce mevcut işi bitirilmesini bekleyin.

• Fotoğraf yazdırma işlemini denetlemek için fotoğraf makinesini kullanmak istiyorsanız, fotoğraf
makinesinin belgelerindeki yönergelere bakın.

Prova sayfasını kullanarak bellek aygıtında kayıtlı fotoğrafları yazdırma
1 Letter veya A4 boyutlu düz kağıt yükleyin.

2 Yazıcı kontrol panelinde,  düğmesine basın.

3 Bir bellek kartı veya flash sürücü takın.

4 Prova Kağıdı seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.

5 Bir prova sayfası yazdırmak üzere bir seçim yapmak için ok düğmelerine basın.
Prova sayfası yazdırma seçenekleri şunlardır:
• Bellek cihazındaki tüm fotoğraflar için.
• Bellek cihazında 20 veya daha fazla fotoğraf varsa, en son 20 fotoğraf için.
• Karttaki fotoğraflar farklı günlerde çekildiyse, tarihe göre. Bu seçeneği belirlerseniz, tarih aralığını

seçmek için yazıcının kontrol panelindeki ok düğmelerini kullanın ve ardından seçimlerinizi kaydetmek
için  düğmesine basın.

6  düğmesine basın.
Prova sayfaları yazdırılır.

7 Yazdırılacak fotoğrafları, fotoğrafların kopya sayısı, kırmızı göz azaltma, sayfa düzeni, yazdırma
seçenekleri ile kağıt boyutunu seçmek için prova sayfasındaki yönergelere uyun.

Not: Seçim yaparken, daireleri tamamen doldurduğunuzdan emin olun.

8 Prova sayfasını ön yüzü aşağı gelecek biçimde tarayıcı camına yerleştirin.
Ekranda Prova Sayfasını Tara iletişim kutusu görüntülenir.

Not: Ekranda bu seçenek görüntülenmezse, seçenek ekranda görüntülenene kadar ok düğmelerine
basın.

9  düğmesine basın.
Yazıcı prova sayfasını tarar.
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10 Parlak veya yazdırılabilir yüzü size dönük olacak şekilde, fotoğraf kağıdını dikey olarak kağıt desteğinin
ortasına yükleyin. (Hangi yüze yazdırılacağı konusunda emin değilseniz, kağıt ile birlikte gelen yönergelere
bakın.)

Not: Kağıdın prova sayfasında seçtiğiniz kağıtla aynı olmasına dikkat edin.

11 Fotoğrafları yazdırmak için  düğmesine basın.

Not: Mürekkebin bulaşmaması veya çizilmemesi için, yazdırılan yüzeye parmaklarınızla veya sivri nesnelerle
dokunmayın. En iyi sonucu elde etmek için yazdırılan her sayfayı tek tek kağıt çıkış tepsisinde alın ve üst üste
kopmadan, göstermeden veya saklamadan önce en az 24 saat kurumaları için bekleyin.

DPOF özelliğini kullanarak fotoğrafları dijital fotoğraf makinesinden
yazdırma
Dijital Baskı Sırası Biçimi (DPOF), bazı dijital fotoğraf makinelerinde bulunan bir özelliktir. Fotoğraf makineniz
DPOF özelliğini destekliyorsa, bellek kartı fotoğraf makinesindeyken, hangi fotoğraftan kaçar adet
yazdırılacağını ve yazdırma ayarlarını belirleyebilirsiniz. Bellek kartını yazıcıya taktığınızda veya yazıcıya
fotoğraf makinesi bağladığınızda, yazıcı bu ayarları tanır.

Not: Bellek kartı hala fotoğraf makinesindeyken bir fotoğraf boyutu seçtiyseniz, yazıcıda yüklü olan kağıdın
boyutunun DPOF seçiminde belirttiğiniz boyuttan küçük olmadığından emin olun.

1 Fotoğraf kağıdını parlak ya da yazdırılacak yüzü yukarı bakacak şekilde yükleyin. (Hangi yüze
yazdırılacağı konusunda emin değilseniz, kağıt ile birlikte gelen yönergelere bakın.)

2 Bellek kartı takın.
Yazıcı bir bellek kartının takıldığını algıladığında, yazıcının kontrol paneli ekranında Bellek Kartı
Algılandı mesajı görüntülenir.

3 Fotoğrafları Yazdır seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.

4 DPOF Yazdır seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından fotoğrafları yazdırmak için 
düğmesine basın.

Not: Bu seçenek sadece bellek kartında bir DPOF dosyası algılandığında görüntülenir.

Not: Mürekkebin bulaşmaması veya çizilmemesi için, yazdırılan yüzeye parmaklarınızla veya sivri nesnelerle
dokunmayın. En iyi sonucu elde etmek için yazdırılan her sayfayı tek tek kağıt çıkış tepsisinde alın ve üst üste
kopmadan, göstermeden veya saklamadan önce en az 24 saat kurumaları için bekleyin.
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Tarama
Tarama ve taranan görüntüleri özelleştirmeyle ilgili diğer seçenekleri görmek için, yazıcı yazılımıyla birlikte
yüklenen programlarla ilgili Yardım bölümüne bakın.

Özgün belgeler tarama
Fotoğraf, metin belgesi, dergi makalesi, gazete ve diğer yayımları tarayıp yazdırabilirsiniz. Faks için de belgeyi
tarayabilirsiniz.

Yazıcının kontrol panelini kullanma
1 Özgün belgeyi baskı yüzü yukarı dönük olarak Otomatik Belge Besleyicisine (ADF) veya aşağı dönük

olarak tarayıcı camına yerleştirin.

Notlar:

• ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, asetatlar, fotoğraf kağıdı veya gazete kupürleri gibi ince
kağıtlar yüklemeyin. Bu öğeleri tarayıcı camına yerleştirin.

• ADF tepsisindeki kağıt kılavuzunu, özgün belgenin kenarlarına dayanacak şekilde ayarlayın.
• Tarayıcı camını kullanırken taranan görüntüde koyu kenarlardan kaçınmak için üst kapağı kapatın.

2 Yazıcı kontrol panelinde,  düğmesine basın.
Ekranda Tarama Hedefi görüntülenir. Taranan görüntüyü bir bilgisayar, flash sürücü, bellek kartı veya ağ
üzerindeki bir bilgisayara gönderebilirsiniz.
• Taranan görüntüyü bilgisayara göndermeyi tercih ediyorsanız:

a  düğmesine basın.
b Yazıcı, tarama uygulamaları listesini yüklemeyi tamamlayana kadar bekleyin.
c İstediğiniz uygulama görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından da  düğmesine basın.
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d Kalite ve orijinal boyutu seçmek için ok düğmelerini kullanın ve ardından da her seçim
yaptığınızda  düğmesine basın.

e  düğmesine basın.
• Taranan görüntüyü bir bellek kartı veya flash sürücüye göndermeyi tercih ediyorsanız:

a Bellek cihazını takın.

Not: Bellek cihazının yazmaya karşı korumalı olmadığından emin olun.
b Ekranda Bellek Kartı veya USB Flash Sürücüsü görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından

da  düğmesine basın.
c Kalite ve orijinal boyutu seçmek için ok düğmelerini kullanın ve ardından da her seçim

yaptığınızda  düğmesine basın.
d  düğmesine basın.

Not: Menüde dosyanın kaydedildiği belirtilene kadar, bellek cihazını çıkarmayın.
• Taranan görüntüyü ağ üzerindeki bir bilgisayara göndermeyi tercih ediyorsanız (sadece belirli

modellerde):
a Ağ seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.
b Sizden istenmesi halinde, ekranda ağ bilgisayarının bilgisayar adı görüntülenene kadar ok

düğmelerine, ardından  düğmesine basın.

Notlar:

– Bilgisayara bir PIN kodu girilmesi gerekiyorsa, sizden PIN kodunu girmeniz istenebilir. Ağ
bilgisayarına bir bilgisayar adı ve PIN kodu atamak için, işletim sisteminizle ilgili yazıcı
yazılımının Yardım dosyasına bakın.

– Yazıcınızın sayısal bir tuş takımı varsa tuş takımını kullanarak PIN'i girin ve  düğmesine
basın.

– PIN kodundaki (varsayılan değer 0000'dır) her bir basamağın değerini artırmak veya azaltmak
için ok düğmelerini kullanın ve ardından basamak seçimi yaptıktan sonra  düğmesine basın.

c Yazıcı, tarama uygulamaları listesini yüklemeyi tamamlayana kadar bekleyin.
d İstediğiniz uygulama görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından da  düğmesine basın.
e Kalite ve orijinal boyutu seçmek için ok düğmelerini kullanın ve ardından da her seçim

yaptığınızda  düğmesine basın.
f  düğmesine basın.

Not: Menüde dosyanın kaydedildiği belirtilene kadar, bellek cihazını çıkarmayın.

Windows kullanıcıları
1 Üst kapağı açın ve özgün belgeyi baskı yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yükleyin.

2 Taranan görüntüde koyu kenarlardan kaçınmak için üst kapağı kapatın.

3 Aşağıdakilerden birini yapın:
• Windows Vista'da  öğesini tıklatın.
• Windows XP ve daha önceki sürümlerde Başlat'ı tıklatın.

4 Tüm Programlar veya Programlar'ı tıklatın ve ardından listeden yazıcı program klasörünü seçin.

5 Lexmark Productivity Studio öğesini tıklatın.
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6 Ana ekrandan, Tarama öğesini tıklatın.

7 Bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.

Macintosh kullanıcıları
1 Üst kapağı açın ve özgün belgeyi baskı yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yükleyin.

2 Taranan görüntüde koyu kenarlardan kaçınmak için üst kapağı kapatın.

3 Finder masaüstünden, yazıcı klasörünü çift tıklatın.

4 XXXX Series Center (XXXX yazıcı serisini gösterir) öğesini çift tıklatın.

5 “Ne taranacak?” menüsünden, taranacak belge türünü seçin.

6 Tara düğmesini tıklatın.

Renkli veya siyah beyaz özgün belgeleri tarama
1 Özgün belgeyi baskı yüzü yukarı dönük olarak Otomatik Belge Besleyicisine (ADF) veya aşağı dönük

olarak tarayıcı camına yerleştirin.

Notlar:

• ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, asetatlar, fotoğraf kağıdı veya gazete kupürleri gibi ince
kağıtlar yüklemeyin. Bu öğeleri tarayıcı camına yerleştirin.

• ADF tepsisindeki kağıt kılavuzunu, özgün belgenin kenarlarına dayanacak şekilde ayarlayın.
• Tarayıcı camını kullanırken taranan görüntüde koyu kenarlardan kaçınmak için üst kapağı kapatın.

2 Yazıcı kontrol panelinde,  düğmesine basın.

3 Taranan görüntünün nereye gönderileceğini seçmek için ok düğmelerine basın. Taranan görüntüyü bir
bilgisayar, flash sürücü, bellek kartı veya ağ üzerindeki bir bilgisayara gönderebilirsiniz.

4 İstediğiniz hedef görüntülenince,  düğmesine basın.

5 Siyah beyaz belgeler taramak için, Siyah düğmesine basın.

Not: Tarama modunu kullanırken varsayılan ayar Renkli'dir. Renkli bir belge tarıyorsanız, Renkli
düğmesine basmanız gerekmez.

6  düğmesine basın.

Düzenleme için fotoğrafları tarama
1 Üst kapağı açın ve özgün belgeyi baskı yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yükleyin.

2 Taranan görüntüde koyu kenarlardan kaçınmak için üst kapağı kapatın.

3 Yazıcı kontrol panelinde,  düğmesine basın.

4 Bilgisayar veya Ağ seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.

Not: Ağ'ı seçerseniz, sizden bir ağ bilgisayarı seçmeniz istenir. Sizden istenmesi halinde, ekranda
istediğiniz ağ bilgisayarı görüntülenene kadar ok düğmelerine, ardından  düğmesine basın.
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5 Yazıcının tarama uygulamaları listesini yüklemeyi tamamlamasını bekleyin.

Not: Liste bilgisayarınızdaki mevcut uygulamalardan yüklenir. Bilgisayarınızda bir fotoğraf düzenleme
uygulamasının yüklü olduğundan emin olun.

6 Uygulamalar listesinde istediğiniz uygulama görüntülenene kadar ok düğmelerine basın.

7  düğmesine basın.
Taranan görüntü seçtiğiniz fotoğraf düzenleme uygulamasına gönderilir.

Ağdan bilgisayara tarama
1 Şunlara dikkat edin:

• Yazıcı, bir yazdırma sunucusu ya da kablosuz ağ bağlantısı üzerinden bir ağa bağlı.
• Yazıcı, yazdırma sunucusu (kullanılıyorsa) ve taranan görüntüyü alan bilgisayar açık.
• Yazıcı ağdan tarama yapmak üzere yapılandırılmış.

2 Özgün belgeyi baskı yüzü yukarı dönük olarak Otomatik Belge Besleyicisine (ADF) veya aşağı dönük
olarak tarayıcı camına yerleştirin.

Notlar:

• ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, asetatlar, fotoğraf kağıdı veya gazete kupürleri gibi ince
kağıtlar yüklemeyin. Bu öğeleri tarayıcı camına yerleştirin.

• ADF tepsisindeki kağıt kılavuzunu, özgün belgenin kenarlarına dayanacak şekilde ayarlayın.
• Tarayıcı camını kullanırken taranan görüntüde koyu kenarlardan kaçınmak için üst kapağı kapatın.

3 Yazıcı kontrol panelinde,  düğmesine basın.

4 Ağ seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.

5 Sizden istenmesi durumunda, taranan görüntüyü göndermek istediğiniz ağ bilgisayarının bilgisayar adını
seçmek için ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.

Notlar:

• Bilgisayara bir PIN kodu girilmesi gerekiyorsa, sizden PIN kodunu girmeniz istenebilir. Ağ bilgisayarına
bir bilgisayar adı ve PIN kodu atamak için, işletim sisteminizle ilgili yazıcı yazılımının Yardım dosyasına
bakın.

• Yazıcınızın sayısal bir tuş takımı varsa tuş takımını kullanarak PIN'i girin ve  düğmesine basın.
• PIN kodundaki (varsayılan değer 0000'dır) her bir basamağın değerini artırmak veya azaltmak için ok

düğmelerini kullanın ve ardından basamak seçimi yaptıktan sonra  düğmesine basın.

6 Yazıcı, tarama uygulamaları listesini yüklemeyi tamamlayana kadar bekleyin.

7 İstediğiniz uygulama görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından da  düğmesine basın.

8  düğmesine basın.
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Tarama işlerini iptal etme

Yazıcının kontrol panelini kullanma
Bir tarama işini yazıcının kontrol panelinden iptal etmek için  düğmesine basın.

Windows kullanıcıları
Lexmark Productivity Studio'da başlatılmış bir tarama işini iptal etmek için bilgisayar ekranındaki Durdur
düğmesini tıklatın.

Macintosh kullanıcıları
Lexmark All-in-One Center'da başlatılmış bir tarama işini iptal etmek için bilgisayar ekranındaki İptal
düğmesini tıklatın.
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Kopyalama

Kopyalama
1 Kağıt yükleyin.

2 Özgün belgeyi baskı yüzü yukarı dönük olarak Otomatik Belge Besleyicisine (ADF) veya aşağı dönük
olarak tarayıcı camına yerleştirin.

Notlar:

• ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, asetatlar, fotoğraf kağıdı veya gazete kupürleri gibi ince
kağıtlar yüklemeyin. Bu öğeleri tarayıcı camına yerleştirin.

• ADF tepsisindeki kağıt kılavuzunu, özgün belgenin kenarlarına dayanacak şekilde ayarlayın.
• Tarayıcı camını kullanırken taranan görüntüde koyu kenarlardan kaçınmak için üst kapağı kapatın.

3 Yazıcı kontrol panelinde,  düğmesine basın.

4 Kopya sayısını seçmek için ok düğmelerine basın ve ardından kopyalama ayarını renkli veya siyah beyaz
olarak yapmak için Renkli veya Siyah düğmesine basın.

5  düğmesine basın.

Fotoğrafları kopyalama
1 Fotoğraf kağıdını parlak ya da yazdırılacak yüzü yukarı bakacak şekilde yükleyin. (Hangi yüze

yazdırılacağı konusunda emin değilseniz, kağıt ile birlikte gelen yönergelere bakın.)

2 Fotoğrafı ön yüzü aşağı gelecek biçimde tarayıcı camına yerleştirin.

3 Yazıcı kontrol panelinde,  düğmesine basın.

4 Ekranda Fotoğraf Yeniden Yazdırma seçeneği görüntülenene kadar  düğmesine basın.

5 Evet seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.

6 İstediğiniz kağıt boyutu görüntülenene kadar ok düğmelerine basın. İstediğiniz kağıt boyutu listede yoksa,
Diğer'i seçin. Ekranda ek kağıt boyutları görüntülenir.

Bir seçim yaptığınızda,  düğmesine basın.

7  düğmesine basın.

Not: Yazıcıya bir fotoğraf kağıdı yüklediğinizden emin olun.

Not: Mürekkebin bulaşmaması veya çizilmemesi için, yazdırılan yüzeye parmaklarınızla veya sivri nesnelerle
dokunmayın. En iyi sonucu elde etmek için yazdırılan her sayfayı tek tek kağıt çıkış tepsisinde alın ve üst üste
kopmadan, göstermeden veya saklamadan önce en az 24 saat kurumaları için bekleyin.
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Görüntüleri büyütme veya küçültme
1 Kağıt yükleyin.

2 Özgün belgeyi tarayıcı camına ön yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirin.

3 Yazıcı kontrol panelinde,  düğmesine basın.

4 Ekranda Yeniden Boyutlandır seçeneği görüntülenene kadar  düğmesine basın.

5 İstediğiniz ayar görüntülenene kadar ok düğmelerine basın.

Notlar:

• Özel Boyutlandırma'yı seçerseniz, bir sonraki menüye girmek için  düğmesine ve ardından da
istediğiniz ayar görüntülenene kadar ok düğmelerine basın. Seçtiğiniz ayarı kaydetmek için 
düğmesine basın.

• Kenarlıksız'ı seçerseniz, yazıcı seçtiğiniz kağıt boyutuna kenarlıksız kopyayı yazdırmak için gerekli
olacak şekilde, belge veya fotoğrafı küçültecek veya büyütecektir. Bu yeniden boyutlandırma ayarıyla
en iyi sonuçları elde etmek için, fotoğraf kağıdı kullanın ve kağıt türü seçimini Fotoğraf olarak ayarlayın
veya yazıcının kağıt türünü otomatik olarak algılamasına izin verin.

6  düğmesine basın.

Not: Kopyalama işi sona erdikten sonra, ayarları varsayılan ayarlara sıfırlamak için  düğmesine basın.
Yazıcıda iki dakika süresince herhangi bir işlem yapılmazsa, yeniden boyutlandırma ayarı da %100'e geri
döner.

Kopyalama kalitesini ayarlama
1 Kağıt yükleyin.

2 Özgün belgeyi baskı yüzü yukarı dönük olarak Otomatik Belge Besleyicisine (ADF) veya aşağı dönük
olarak tarayıcı camına yerleştirin.

Notlar:

• ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, asetatlar, fotoğraf kağıdı veya gazete kupürleri gibi ince
kağıtlar yüklemeyin. Bu öğeleri tarayıcı camına yerleştirin.

• ADF tepsisindeki kağıt kılavuzunu, özgün belgenin kenarlarına dayanacak şekilde ayarlayın.
• Tarayıcı camını kullanırken taranan görüntüde koyu kenarlardan kaçınmak için üst kapağı kapatın.

3 Yazıcı kontrol panelinde,  düğmesine basın.

4 Ekranda Kalite seçeneği görüntülenene kadar  düğmesine basın.

5 Kopya kalitesini Otomatik, Taslak, Normal veya Fotoğraf olarak ayarlamak için ok düğmelerine ve ardından
da ayarınızı kaydetmek için  düğmesine basın.

6  düğmesine basın.
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Kopyanın rengini açma veya koyulaştırma
1 Kağıt yükleyin.

2 Özgün belgeyi baskı yüzü yukarı dönük olarak Otomatik Belge Besleyicisine (ADF) veya aşağı dönük
olarak tarayıcı camına yerleştirin.

Notlar:

• ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, asetatlar, fotoğraf kağıdı veya gazete kupürleri gibi ince
kağıtlar yüklemeyin. Bu öğeleri tarayıcı camına yerleştirin.

• ADF tepsisindeki kağıt kılavuzunu, özgün belgenin kenarlarına dayanacak şekilde ayarlayın.
• Tarayıcı camını kullanırken taranan görüntüde koyu kenarlardan kaçınmak için üst kapağı kapatın.

3 Yazıcı kontrol panelinde,  düğmesine basın.

4 Ekranda Açık/Koyu seçeneği görüntülenene kadar,  düğmesine basın.

5 Kaydırma çubuğunu ayarlamak için ok düğmelerine basın ve ardından da ayarınızı kaydetmek için 
düğmesine basın.

Not: Sol ok düğmesine basıldığında kopyanın rengi açılır ve sağ ok düğmesine basıldığında, kopyanın
rengi koyulaşır.

6  düğmesine basın.

Yazıcının kontrol panelini kullanarak kopyaları
harmanlama
Bir belgenin birden fazla kopyasını yazdırıyorsanız, her bir kopyayı bir set (harmanlanmış) olarak veya sayfa
grupları (harmanlanmamış) olarak yazdırabilirsiniz.

Harmanlanmış Harmanlanmamış

1 Kağıt yükleyin.

2 Özgün belgeyi baskı yüzü yukarı dönük olarak Otomatik Belge Besleyicisine (ADF) veya aşağı dönük
olarak tarayıcı camına yerleştirin.

Notlar:

• ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, asetatlar, fotoğraf kağıdı veya gazete kupürleri gibi ince
kağıtlar yüklemeyin. Bu öğeleri tarayıcı camına yerleştirin.

• ADF tepsisindeki kağıt kılavuzunu, özgün belgenin kenarlarına dayanacak şekilde ayarlayın.
• Tarayıcı camını kullanırken taranan görüntüde koyu kenarlardan kaçınmak için üst kapağı kapatın.

3 Yazıcı kontrol panelinde,  düğmesine basın.

4 Kopya sayısını seçmek için ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.

5 Ekranda Harmanla seçeneği görüntülenene kadar,  düğmesine basın.
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6 Ekranda Açık seçeneği görüntülenene kadar, ok düğmelerine basın.

7 Sayfa görüntüsünü yazıcı belleğine kaydetmek için  düğmesine basın.

8 Size başka sayfa taramak isteyip istemediğiniz sorulduğunda,  düğmesine basın.

9 Özgün belgenin bir sonraki sayfasını ön yüzü aşağı gelecek biçimde tarayıcı camına yükleyin ve 
düğmesine basın.

10 Kopyalamak istediğiniz tüm sayfalar yazıcı belleğine kaydedilinceye kadar 8 ve 9 numaralı adımlarda
anlatılan işlemleri tekrarlayın.

11 Size başka sayfa taramak isteyip istemediğiniz sorulduğunda, ekranda Hayır seçeneği görüntülenene
kadar ok düğmelerine basın ve ardından kopyaları yazdırmaya başlamak için  düğmesine basın.

Resmi tek sayfada defalarca yazdırma
Aynı sayfa görüntüsünü tek bir yaprağa birçok kez yazdırabilirsiniz. Etiket, ağaç baskı, el ilanı vb. oluştururken
bu seçenek faydalı olacaktır.

1 Kağıt yükleyin.

2 Özgün belgeyi baskı yüzü yukarı dönük olarak Otomatik Belge Besleyicisine (ADF) veya aşağı dönük
olarak tarayıcı camına yerleştirin.

Notlar:

• ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, asetatlar, fotoğraf kağıdı veya gazete kupürleri gibi ince
kağıtlar yüklemeyin. Bu öğeleri tarayıcı camına yerleştirin.

• ADF tepsisindeki kağıt kılavuzunu, özgün belgenin kenarlarına dayanacak şekilde ayarlayın.
• Tarayıcı camını kullanırken taranan görüntüde koyu kenarlardan kaçınmak için üst kapağı kapatın.

3 Yazıcı kontrol panelinde,  düğmesine basın.

4 Ekranda Yaprak Başına Kopya Sayısı seçeneği görüntülenene kadar  düğmesine basın.

5 Bir sayfada görüntünün tekrarlanma sayısını seçmek için ok düğmelerine basın: bir defa, dört defa, altı
defa veya 16 defa.

6  düğmesine basın.

Aynı kağıda birden fazla sayfa kopyalama (Çoklu baskı)
Aynı sayfada çoklu baskı ayarı, her bir sayfanın daha küçük görüntülerini yazdırarak, bir kağıda birden fazla
sayfa kopyalayabilmenizi sağlar. Örnek olarak, Aynı sayfada çoklu baskı ayarını her kağıtta dört sayfa
görüntüsü yazdıracak şekilde yaptıysanız, 20 sayfalık bir belgeyi beş sayfaya sıkıştırabilirsiniz.

1 Kağıt yükleyin.

2 Özgün belgeyi baskı yüzü yukarı dönük olarak Otomatik Belge Besleyicisine (ADF) veya aşağı dönük
olarak tarayıcı camına yerleştirin.
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Notlar:

• ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, asetatlar, fotoğraf kağıdı veya gazete kupürleri gibi ince
kağıtlar yüklemeyin. Bu öğeleri tarayıcı camına yerleştirin.

• ADF tepsisindeki kağıt kılavuzunu, özgün belgenin kenarlarına dayanacak şekilde ayarlayın.
• Tarayıcı camını kullanırken taranan görüntüde koyu kenarlardan kaçınmak için üst kapağı kapatın.

3 Yazıcı kontrol panelinde,  düğmesine basın.

4 Ekranda Yaprak Başına Sayfa Sayısı seçeneği görüntülenene kadar,  düğmesine basın.

5 Bir yaprak kağıda kopyalamak istediğiniz sayfa sayısını seçmek için ok düğmelerini kullanın. Tek kağıda
bir, iki veya dört sayfa görüntüsü kopyalayabilirsiniz.

Not: Yatay biçimde dört sayfa kopyalıyorsanız ilk önce sayfa 3 ve 4'ü ardından da sayfa 1 ve 2'yi
kopyalayın

6 Sayfa görüntüsünü yazıcı belleğine kaydetmek için  düğmesine basın.

7 Başka bir sayfayı taramak isteyip istemediğiniz sorulduğunda,  düğmesine basarak, Evet'i seçin.

8 Özgün belgenin bir sonraki sayfasını ön yüzü aşağı gelecek biçimde tarayıcı camına yükleyin ve 
düğmesine basın.

9 Kopyalamak istediğiniz tüm sayfalar yazıcı belleğine kaydedilinceye kadar 7 ve 8 numaralı adımlarda
anlatılan işlemleri tekrarlayın.

10 Size başka sayfa taramak isteyip istemediğiniz sorulduğunda, ekranda Hayır seçeneği görüntülenene
kadar ok düğmelerine basın ve ardından yazdırmaya başlamak için  düğmesine basın.

Kopyalama işini iptal etme
1  düğmesine basın.

Tarama durur ve tarayıcı çubuğu ana konumuna döner.

2 Yazıcıyı kapatmak için  düğmesine basın.
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Faks gönderme ve alma
DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ: Faks özelliğini şimşekli havalarda kullanmayın. Şimşekli
havalarda, bu ürünü kurmayın veya güç kaynağı kablosu veya telefon gibi elektrik tesisatı veya kablo
döşeme işlemlerini yapmayın.

Faks gönderme

Yazıcı kontrol panelini kullanarak faks gönderme
1 Yazıcının açık ve çalışır durumda bir telefon hattına bağlı olduğundan emin olun.

2 Özgün belgeyi baskı yüzü yukarı dönük olarak Otomatik Belge Besleyicisine (ADF) veya aşağı dönük
olarak tarayıcı camına yerleştirin.

Notlar:

• ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, asetatlar, fotoğraf kağıdı veya gazete kupürleri gibi ince
kağıtlar yüklemeyin. Bu öğeleri tarayıcı camına yerleştirin.

• ADF tepsisindeki kağıt kılavuzunu, özgün belgenin kenarlarına dayanacak şekilde ayarlayın.
• Tarayıcı camını kullanırken taranan görüntüde koyu kenarlardan kaçınmak için üst kapağı kapatın.

3 Yazıcı kontrol panelinde,  düğmesine basın.

4 Bir faks numarası girin veya Hızlı Arama veya Grup Arama listesinden numara seçmek için Adres
Defteri düğmesine basın.

Notlar:

• Faks numarasının bir parçası olarak arama kartı numarası da ekleyebilirsiniz.
• Bir faks numarasında 64'e kadar rakam, virgül, boşluk ve/veya * ya da # sembolleri bulunabilir.

5 Bir grup numaraya faks göndermek isterseniz (toplu faks):
a Evet seçeneği görüntülenene kadar  düğmesine ve ardından ok düğmelerine basın.
b Sayısı en çok 30 olabilecek faks numaraları girilene kadar 4 ile 5a arasındaki işlemleri tekrarlayın.

6 Renkli veya siyah beyaz faksı seçmek için Renkli veya Siyah düğmesine basın.

7 Faks işini başlatmak için  düğmesine basın.

Not: Birden fazla sayı girdiyseniz ve sayfaları taramak için tarayıcı camını kullanıyorsanız, her sayfa
tarandıktan sonra tarayıcı camına bir sayfa daha yerleştirmenizi isteyen Başka bir sayfa taransın mı?
mesajı görüntülenir.
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Görüşme sırasında faks gönderme (Sürekli Arama)
Manuel arama özelliği, yazıcının üzerindeki bir hoparlörden görüşme dinlerken telefon numarasını girmenizi
sağlar. Faksınızı göndermeden önce otomatik bir yanıt sistemi aramanız veya arama kartı numarası girmeniz
gerekiyorsa bu özelliği kullanabilirsiniz.

1 Yazıcının açık ve çalışır durumda bir telefon hattına bağlı olduğundan emin olun.

2 Özgün belgeyi baskı yüzü yukarı dönük olarak Otomatik Belge Besleyicisine (ADF) veya aşağı dönük
olarak tarayıcı camına yerleştirin.

Notlar:

• ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, asetatlar, fotoğraf kağıdı veya gazete kupürleri gibi ince
kağıtlar yüklemeyin. Bu öğeleri tarayıcı camına yerleştirin.

• ADF tepsisindeki kağıt kılavuzunu, özgün belgenin kenarlarına dayanacak şekilde ayarlayın.
• Tarayıcı camını kullanırken taranan görüntüde koyu kenarlardan kaçınmak için üst kapağı kapatın.

3 Yazıcı kontrol panelinde, Çevir sesi düğmesine basın.
Artık telefon hattının çevir sesini duyabilirsiniz.

Not: Çevir sesi düğmesi, sadece faks modem boşken ya da yazıcının bir faks göndermediği ya da
almadığı durumda etkin olur.

4 Otomatik yanıtlama sisteminden geçmek için, tuş takımındaki sayılara basın.

5 Bir faks numarası girin.

Notlar:

• Faks numarasının bir parçası olarak arama kartı numarası da ekleyebilirsiniz.
• Bir faks numarasında 64'e kadar rakam, virgül, boşluk ve/veya * ya da # sembolleri bulunabilir.
• Sürekli Arama için sadece tek bir faks numarası girilebilir.

6  düğmesine basın.

Önceden programlanan bir zamanda toplu faks gönderme
30 kişiye veya gruba varan sayıda seçtiğiniz birleşime bir kerede faks gönderebilirsiniz.

1 Yazıcının açık ve çalışır durumda bir telefon hattına bağlı olduğundan emin olun.

2 Özgün belgeyi baskı yüzü yukarı dönük olarak Otomatik Belge Besleyicisine (ADF) veya aşağı dönük
olarak tarayıcı camına yerleştirin.

Notlar:

• ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, asetatlar, fotoğraf kağıdı veya gazete kupürleri gibi ince
kağıtlar yüklemeyin. Bu öğeleri tarayıcı camına yerleştirin.

• ADF tepsisindeki kağıt kılavuzunu, özgün belgenin kenarlarına dayanacak şekilde ayarlayın.
• Tarayıcı camını kullanırken taranan görüntüde koyu kenarlardan kaçınmak için üst kapağı kapatın.

3 Yazıcı kontrol panelinde,  düğmesine basın.

4 Faks Programlama seçeneği görüntülenene kadar  düğmesine basın.

5 Sonra Gönder seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.
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6 Faksı göndermek istediğiniz saati girin ve saati kaydetmek için  düğmesine basın.

7 Yazıcı 24 saatlik moda ayarlanmamışsa, ok düğmelerine basarak, AM veya PM seçeneklerinden birini
seçip ardından  düğmesine basın.

8 Bir alıcı seçme:
• Alıcı Adres Defteri'nde listeleniyorsa, Adres Defteri'ne basıp Hızlı Arama veya Grup Arama listesindeki

numaralar arasında ilerlemek için ok düğmelerini kullanın.
• Alıcı Adres Defteri'nde listelenmiyorsa, Faks alıcısı seçeneği görüntülenene kadar  düğmesini basıp

ardından alıcının numarasını girin.

9 Gerekirse, en çok 30 faks numarası girilene kadar 8. adımdaki işlemi tekrarlayın ve ardından  düğmesine
basın.

10 Belgeyi taramaya başlamak için  düğmesine basın.

Not: Belirlenen zamanda, faks numaraları aranır ve faks belirtilen faks numaralarının tümüne gönderilir. Faks,
toplu faks listesindeki numaralardan herhangi birine gönderilemezse, yeniden çevrilir.

Faks alma

Otomatik olarak faks alma
1 Yazıcının açık ve çalışır durumda bir telefon hattına bağlı olduğundan emin olun.

2 Otomatik Yanıt özelliğinin açık olmasına dikkat edin.

Otomatik Yanıtla özelliğinin açık olup olmadığını kontrol etmek için:
a Yazıcı kontrol panelinde,  düğmesine basın.
b Faks Ayarları seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.
c Zil ve Yanıtlama seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.
d  düğmesine tekrar basın.

Otomatik Yanıt özelliğinin Açık olarak ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.
e Otomatik Yanıtlama özelliği açık olarak ayarlanmamışsa, Açık seçeneği görüntülenene kadar ok

düğmelerine basın ve ardından ayarı kaydetmek için  düğmesine basın.

3 Yazıcı faksları otomatik olarak almadan önce telefonun kaç defa çalacağını ayarlayın:
a Yanıtlama Zil Sesi Sayısı seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine

basın.
b İstediğiniz ayar görüntülenene kadar ok düğmelerine basın ve ayarı kaydetmek için  düğmesine

basın.
Ayarladığınız zil sayısı algılandığında, yazıcı gelen faksı otomatik olarak alır.

Elle faks alma
1 Yazıcının açık ve çalışır durumda bir telefon hattına bağlı olduğundan emin olun.

2 Oto Yanıtla özelliğinin kapalı olmasına dikkat edin.
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3 Faks almak için aramayı yanıtlayıp faks sinyalini duyduktan sonra,  veya telefondaki * 9 * tuşuna basın.

4 Telefonu kapatın.
Yazıcı faksı alır.

Telesekreterle faks alma
1 Otomatik Yanıt özelliğinin açık olmasına dikkat edin.

2 Faksın otomatik olarak alınmadan önce telefonun kaç defa çalacağını ayarladığınızdan emin olun.
Bir telefon zili algılandığında, telesekreter aramayı yanıtlar.
• Yazıcı bir faks algılarsa, faksı alır ve telesekreteri devre dışı bırakır.
• Yazıcı bir faks algılamazsa, çağrıyı telesekreter alır.

3 Telesekreteri gelen aramaları yazıcıdan önce yanıtlayacak şekilde ayarlayın.
Örnek olarak telesekreteri zil üç defa çaldıktan sonra aramaları yanıtlayacak şekilde ayarladıysanız,
yazıcıyı zil beş defa çaldıktan sonra yanıtlayacak şekilde ayarlayın.

Faks iletme
Dışarıda olacaksanız fakat faks almaya devam etmek istiyorsanız, faks iletme özelliğini kullanın. Üç farklı faks
iletme değeri veya ayarı vardır:
• Kapalı—(Varsayılan)
• İlet—Yazıcı faksı belirlenen faks numarasına iletir.
• Yazdır ve İlet—Yazıcı faksı yazdırır ve ardından belirlenen faks makinesine gönderir.

1 Yazıcının açık ve çalışır durumda bir telefon hattına bağlı olduğundan emin olun.

2 Faks Ayarları seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.

3 Zil ve Yanıtlama seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.

4 Faks İletme seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.

5 İlet veya Yazdır ve İlet seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.

6 Faksı iletmek istediğiniz numarayı girin ve ardından  düğmesine basın.

Arama ayarlarını özelleştirme

Adres Defteri Kurulumu
1 Yazıcı kontrol panelinde,  düğmesine basın.

2 Faks Ayarları seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.

3  düğmesine tekrar basın.

4 Adres Defterinize yeni faks numarası eklemek için:
a Ekle seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.
b  düğmesine tekrar basın.
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c Numara Gir alanına faks numarasını girmek için tuş takımını kullanın ve ardından kaydetmek için 
düğmesine basın.

d Ad Gir alanına Faks numarasının ait olduğu kişinin adını girmek için tuş takımını kullanın ve girişi
kaydetmek için  düğmesine basın.

e Gerekli olması halinde, ek girişler eklemek için b ve d maddeleri arasında anlatılan işlemleri tekrarlayın.
En fazla 89 faks numarası girebilirsiniz.

5 Faks grubu eklemek için:
a  düğmesine basın.
b Tuş takımını kullanarak 90 ile 99 arasında herhangi bir numara girin ve ardından  düğmesine basın.
c Numara gir alanına bir faks numarası girin ve ardından  düğmesine basın.
d  düğmesine basın.
e c ve d maddeleri arasında anlatılan işlemleri gerektiği gibi tekrarlayın. Grup için en çok 30 faks numarası

girebilirsiniz.
Başka bir faks numarası eklemek istemiyorsanız, Hayır seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine
ve ardından  düğmesine basın.

f Ad gir alanına grup adını girin ve girişi kaydetmek için  düğmesine basın.

Notlar:

• Faks numarasının bir parçası olarak arama kartı numarası da ekleyebilirsiniz.
• Bir faks numarasında 64'e kadar rakam, virgül, nokta, boşluk ve/veya şu semboller bulunabilir:: * # + - ( ).

Çevirme öneki ayarlama
Çevrilen her numaranın başına bir önek ekleyebilirsiniz. Önekte 8 adede kadar rakam, virgül, boşluk ve/veya
şu semboller bulunabilir: * # + - ( ).

1 Yazıcı kontrol panelinde,  düğmesine basın.

2 Faks Ayarları seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.

3 Zil ve Yanıtlama seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.

4 Elle Yanıtlama Kodu seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.

5 Her telefon numarasından önce çevrilecek öneki girin ve ardından ayarları kaydetmek için  düğmesine
basın.

Arayan Kimliğini Kurma
Arayan Kimliği, arayan kişinin telefon numarasını (ve büyük olasılıkla adını) gösteren, bazı telefon şirketleri
tarafından sunulan bir hizmettir. Bu hizmete abone olursanız, bu hizmet yazıcıyla birlikte çalışır. Bir faks
aldığınızda, size faks gönderen kişinin telefon numarası ekranda görüntülenir.

Yazıcı iki farklı Arayan Zil Sesi düzenlerini destekler: Model 1 (FSK) ve Model 2 (DTMF). Bulunduğunuz ülke
ve bölgenin yanı sıra kayıtlı olduğunuz telekomünikasyon şirketine de bağlı olarak Arayan Kimliği bilgisini
görüntülemek için modeli değiştirmeniz gerekebilir.

Not: Arayan Kimliği Hizmeti belirli ülke ve bölgelerde verilmektedir.
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1 Yazıcı kontrol panelinde,  düğmesine basın.

2 Faks Ayarları seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.

3 Zil ve Yanıtlama seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.

4 Arayan Kişiye Özel Zil Sesi Düzeni seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından 
düğmesine basın.

5 İstediğiniz ayar görüntülenene kadar ok düğmelerine basın ve ayarı kaydetmek için  düğmesine basın.

Benzersiz zil sesini ayarlama
Benzersiz zil sesi tek bir telefon hattına birden fazla telefon numarası atayan bazı telefon şirketleri tarafından
sunulan bir hizmettir. Bu hizmete abone olursanız, yazıcınızı gelen fakslar için benzersiz bir zil sesi düzeni ve
telefon numarasına sahip olacak şekilde programlayabilirsiniz.

1 Yazıcı kontrol panelinde,  düğmesine basın.

2 Faks Ayarları seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.

3 Zil ve Yanıtlama seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.

4 Zil Sesi Düzeni seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.

5 İstediğiniz zil sesi düzeni görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.

Elle faks yanıtlama kodu kurma
1 Yazıcı kontrol panelinde,  düğmesine basın.

2 Faks Ayarları seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.

3 Zil ve Yanıtlama seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.

4 Elle Yanıtlama Kodu seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine basın.

5 Kullanmak istediğiniz kodu girin.

Not: Kodda 8 adede kadar rakam, virgül, boşluk ve/veya şu semboller bulunabilir: * # + - ( ).

6 Ayarı kaydetmek için  düğmesine basın.

PBX üzerinden faks göndermek için ayarlar
Yazıcı bir işyerinde ya da ofiste kullanılıyorsa, PBX telefon sistemine bağlı olabilir. Normal olarak faks
numarası çevirirken yazıcı çevir sesini bekler ve ardından faks numarasını çevirir. Ancak bu arama yöntemi,
PBX telefon sistemi birçok faks makinesinin tanımadığı bir çevir sesi kullanıyorsa işe yaramayabilir. “PBX
Arkasında (Çevir Sesi Algıla Kapalı)” özelliği, yazıcının çevir sesi beklemeden faks numarasını çevirebilmesini
sağlar.

1 Yazıcı kontrol panelinde,  düğmesine basın.

2 Faks Ayarları seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.

3 Çevirme ve Gönderme seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.
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4 Çevirme Yöntemi seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.

5 PBX Arkasında seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine basın ve ardından da ayarı kaydetmek
için  düğmesine basın.

Faksları yönetme

Faks alt bilgisini ayarlama
1 Yazıcı kontrol panelinde,  düğmesine basın.

2 Faks Ayarları seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.

3 Faks Yazdırma seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.

4 Faks Alt Bilgisi seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.

5 Açık seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine basın ve ayarı kaydetmek için  düğmesine basın.

6 Yazıcınızın ilk kurulumu sırasında sizden tarih ve saati girmeniz istenmişti. Bu bilgileri girmezseniz:
a  düğmesine iki kez basın.
b Aygıt Kurulumu seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.
c Tarih/Saat seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.
d Tuş takımını kullanarak tarihi girin ve  düğmesine basın.
e Tuş takımını kullanarak saati girin ve  düğmesine basın.
f Girdiğiniz saat değeri 12 veya daha düşük bir değerse, AM, PM veya 24hr seçeneği görüntülenene

kadar ok düğmelerine basın ve ardından da ayarı kaydetmek için  düğmesine basın.

Faks etkinlik raporlarını yazdırma
Gönderilen ve/veya alınan faksların raporlarını yazdırabilirsiniz.

1 Yazıcı kontrol panelinde,  düğmesine basın.

2 Faks Ayarları seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.

3 Raporlar seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.

4 Faks etkinlik raporlarının ne zaman yazdırılacağını ayarlamak için:
a  düğmesine tekrar basın.
b Faks etkinlik raporunu 40 fakstan sonra ya da sadece istek üzerine yazdırma seçenekleri arasından

seçim yapmak için ok düğmelerine basın.

5 Faks etkinlik raporlarını yazdırmak için, Raporları Yazdır seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine
ve ardından  düğmesine basın.
• Sadece gönderilen faks geçmişini yazdırmak için, Gönderme Günlüğü seçeneği görüntülenene kadar

ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.
• Sadece alınan faks geçmişini yazdırmak için Alma Günlüğü seçeneği görüntülenene kadar ok

düğmesine ve ardından  düğmesine basın.
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Faks Ayarları Listesini Yazdırma
1 Yazıcı kontrol panelinde,  düğmesine basın.

2 Faks Ayarları seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.

3 Raporlar seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.

4 Raporları Yazdır seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.

5 Ayarlar Listesi seçeneği görüntülenene kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından 
düğmesine basın.
Yazıcıdaki her faks ayarını listeleyen bir varsayılan kullanıcı ayarları listesini yazdırılır, değerler fabrika
ayarlarına ayarlanır.

Gereksiz faksları engelleme
Arayan Kimliğiniz varsa, belirli numaralardan veya Arayan Kimliği içermeyen tüm fakslardan gelen faksları
engelleyebilirsiniz.

1 Engellenenler Listesi özelliğini açmak için:
a Yazıcı kontrol panelinde,  düğmesine basın.
b Faks Ayarları seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.
c Faks Engelleme seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine, ardından  düğmesine basın.
d Aç/Kapat seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.
e Açık seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine basın ve ayarı kaydetmek için  düğmesine

basın.

2 Engellemek istediğiniz tüm faks numaralarını girmek için:
a Yazıcı kontrol panelinde,  düğmesine basın.
b Faks Ayarları seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.
c Faks Engelleme seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine, ardından  düğmesine basın.
d Ekle seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.
e Faks Numarası alanına faks numarasını girmek için tuş takımını kullanın ve ardından kaydetmek

için  düğmesine basın.
f Ad alanına Faks numarasının ait olduğu kişinin adını girmek için tuş takımını kullanın.
g Engellemek istediğiniz tüm numaralar ekleninceye kadar, 2e ile 2f maddeleri arasında anlatılan

işlemleri tekrarlayın. En fazla 50 numara engelleyebilirsiniz.

3 Bilinmeyen bir numaradan (Arayan Kimliği olmayan bir numara) gönderilen faksları engellemek için:
a Yazıcı kontrol panelinde,  düğmesine basın.
b Faks Ayarları seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.
c Faks Engelleme seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine, ardından  düğmesine basın.
d Arayan Kimliği Olmayan Faksları Engelle seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve

ardından  düğmesine basın.
e Açık seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine basın ve ayarı kaydetmek için  düğmesine

basın.
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4 Engellenen faks numaralarının bir listesini yazdırmak istiyorsanız:
a Yazıcı kontrol panelinde,  düğmesine basın.
b Faks Ayarları seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.
c Faks Engelleme seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine, ardından  düğmesine basın.
d Yazdır seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından listeyi yazdırmak için  düğmesine

basın.

Not: Bu özellik sadece engellenen faks numaraları olması halinde kullanılabilir.

Faks ayarlarına istenmeyen değişiklikler yapılmasını engelleme
Bu özellik, ağ kullanıcılarının yazıcının faks ayarlarında değişiklik yapmasını engeller.

1 Yazıcı kontrol panelinde,  düğmesine basın.

2 Aygıt Kurulumu seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.

3 Ana Faks Makinesi Ayarları seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine
basın.

4 Engelle seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine basın ve ayarı kaydetmek için  düğmesine
basın.

Faks gönderme ve alma

111



Yazıcının bakımı

Yazıcı kartuşlarının bakımını yapma

Yazıcı kartuşlarını takma
1 Yazıcıyı açın ve ardından kartuş taşıyıcı kollarına bastırın.

2 Kullanılmış yazıcı kartuşunu veya kartuşlarını çıkarın.

3 Yeni yazıcı kartuşları takıyorsanız, renkli kartuşun arkasındaki ve altındaki bandı çıkarın, kartuşu sağ
taşıyıcıya yerleştirin ve ardından da renkli kartuş taşıyıcının kapağını kapatın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Kartuşların arkasındaki altın temas noktalarına ve altındaki metal püskürtme
uçlarına dokunmayın.
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4 Kutunun içinden bir siyah kartuş çıkarsa, siyah kartuşun arka ve alt tarafındaki bantı çıkarın, kartuşu sol
taşıyıcıya takın ve siyah kartuş taşıyıcının kapağını kapatın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Kartuşların arkasındaki altın temas noktalarına ve altındaki metal püskürtme
uçlarına dokunmayın.

5 Elinizi tarayıcı birimin altına sokmamaya dikkat ederek yazıcıyı kapatın.

Kullanılmış yazıcı kartuşunu çıkarma
1 Yazıcının açık olduğundan emin olun.

2 Tarayıcı birimini kaldırın.
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Yazıcı meşgul değilse, yazıcı kartuşu taşıyıcısı hareket eder ve yükleme pozisyonunda durur.

3 Kartuş taşıyıcı kapağını kaldırmak için kartuş taşıyıcı kolunu bastırın.
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4 Kullanılmış yazıcı kartuşunu çıkarın.

Not: Her iki kartuşu da çıkarmak istiyorsanız, ikinci kartuş için 3. ve 4. adımları yineleyin.

Yazıcı kartuşlarını doldurma
Garanti, yeniden doldurulmuş kartuşlardan kaynaklanan arızaların ya da zararın giderilmesini kapsamaz.
Lexmark, yeniden doldurulmuş kartuş kullanılmasını önermez. Kartuşun yeniden doldurulması baskı kalitesini
etkileyebilir ve yazıcıya zarar verebilir. En iyi sonucu almak için Lexmark sarf malzemelerini kullanın.

Özgün Lexmark yazıcı kartuşları kullanma
Lexmark yazıcıları, yazıcı kartuşları ve fotoğraf kağıdı, bir arada kullanıldıklarında üstün baskı kalitesi
sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Özgün Lexmark Mürekkebi Bitti mesajı alırsanız, belirtilen kartuşlardaki özgün Lexmark mürekkebi
tükenmiş demektir.

Yeni, özgün bir Lexmark yazıcı kartuşu satın aldığınıza inanıyor ama Özgün Lexmark Mürekkebi Bitti mesajı
alıyorsanız:

1 Mesajın üzerindeki Daha Fazla Bilgi Edin seçeneğini tıklatın.

2 Lexmark tarafından üretilmemiş kartuşu bildir seçeneğini tıklatın.

Yazıcının bakımı

114



Belirtilen kartuşlar için mesajın tekrar görüntülenmesini önlemek için:
• Kartuşlarınızı yeni Lexmark yazıcı kartuşları ile değiştirin.
• Bilgisayardan yazdırıyorsanız, mesajdaki Daha fazla bilgi edinin seçeneğini tıklatın, onay kutusunu

işaretleyin ve Kapat’ı tıklatın.
• Yazıcıyı bilgisayar olmadan kullanıyorsanız, İptal düğmesine basın.

Lexmark tarafından verilen garanti, Lexmark tarafından üretilmemiş mürekkep ya da yazıcı kartuşlarının
neden olacağı hasarları kapsamaz.

Yazıcı kartuşlarını hizalama

Yazıcının kontrol panelini kullanma
1 Düz Letter boyutlu kağıt yükleyin.

2 Yazıcı kontrol panelinde önce  düğmesine, ardından  düğmesine basın.

3 Kartuşları Hizala seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.
Bir hizalama sayfası yazdırılır.

Windows kullanıcıları
1 Düz Letter boyutlu kağıt yükleyin.

2 Aşağıdakilerden birini yapın:
• Windows Vista'da  öğesini tıklatın.
• Windows XP ve daha önceki sürümlerde Başlat'ı tıklatın.

3 Tüm Programlar veya Programlar'ı tıklatın ve ardından listeden yazıcı program klasörünü seçin.

4 Yazıcı klasöründen, Bakım  Kartuşları Hizala öğelerini tıklatın.

5 Yazdır öğesini tıklatın.

6 Bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.

Macintosh kullanıcıları
1 Düz Letter boyutlu kağıt yükleyin.

2 Finder masaüstünden, yazıcı klasörünü çift tıklatın.

3 Yazıcı yardımcı programı simgesini çift tıklatın.

4 Bakım sekmesinden, Hizalama Sayfası Yazdır'ı tıklatın.

5 Bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.

Baskı kalitesini artırmak için kartuşları hizaladıysanız, belgenizi yeniden yazdırın. Baskı kalitesi düzelmediyse,
püskürtme uçlarını temizleyin.
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Kartuş püskürtme uçlarını temizleme

Yazıcının kontrol panelini kullanma
1 Düz Letter boyutlu kağıt yükleyin.

2 Yazıcı kontrol panelinde önce  düğmesine, ardından  düğmesine basın.

3 Kartuşları Temizle seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.
Kartuş püskürtme uçlarını temizlemek üzere, kartuşlar mürekkeple zorlanarak sayfa yazdırılır.

4 Baskı kalitesinin iyileşip iyileşmediğini görmek için belgeyi bir kez daha yazdırın.

Windows kullanıcıları
1 Düz Letter boyutlu kağıt yükleyin.

2 Aşağıdakilerden birini yapın:
• Windows Vista'da  öğesini tıklatın.
• Windows XP ve daha önceki sürümlerde Başlat'ı tıklatın.

3 Tüm Programlar veya Programlar'ı tıklatın ve ardından listeden yazıcı program klasörünü seçin.

4 Yazıcı klasöründen, Bakım  Kartuşları Temizle öğelerini tıklatın.

5 Yazdır öğesini tıklatın.
Kartuş püskürtme uçlarını temizlemek üzere, kartuşlar mürekkeple zorlanarak sayfa yazdırılır.

6 Baskı kalitesinin iyileşip iyileşmediğini görmek için belgeyi bir kez daha yazdırın.

Macintosh kullanıcıları
1 Düz Letter boyutlu kağıt yükleyin.

2 Finder masaüstünden, yazıcı klasörünü çift tıklatın.

3 Yazıcı yardımcı programı simgesini çift tıklatın.

4 Bakım sekmesinden, Püskürtme Uçlarını Temizle'yi tıklatın.
Kartuş püskürtme uçlarını temizlemek üzere, kartuşlar mürekkeple zorlanarak sayfa yazdırılır.

5 Baskı kalitesinin iyileşip iyileşmediğini görmek için belgeyi bir kez daha yazdırın.

Baskı kalitesi düzelmediyse, püskürtme uçlarını en çok iki kez daha temizlemeyi veya yazıcı kartuşunun
püskürtme uçları ile temas noktaları silmeyi deneyin.

Mürekkep düzeylerini denetleme

Yazıcının kontrol panelini kullanma
1 Yazıcı kontrol panelinde önce  düğmesine, ardından  düğmesine basın.

2  düğmesine tekrar basın.

3 Renkli Mürekkep seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından da  düğmesine basın.
Renkli kartuşun mürekkep düzeyini kontrol edin. Gerekiyorsa, yeni bir kartuş takın.

Yazıcının bakımı

116



4  düğmesine basın.

5 Kutudan bir siyah kartuş çıkar ve siz de yazıcıya daha önce bir siyah kartuş taktıysanız, Siyah
Mürekkep seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.
Siyah kartuşun mürekkep düzeyini denetleyin. Gerekiyorsa, yeni bir kartuş takın.

6 Kurulum menüsünden çıkana kadar  düğmesine veya başka bir mod düğmesine basın.

Windows kullanıcıları
Kartuşlardaki mürekkep düzeylerini denetlemek için Lexmark Hizmet Merkezi'ni kullanın.

1 Aşağıdakilerden birini yapın:
• Windows Vista'da  öğesini tıklatın.
• Windows XP ve daha önceki sürümlerde Başlat'ı tıklatın.

2 Tüm Programlar veya Programlar'ı tıklatın ve ardından listeden yazıcı program klasörünü seçin.

3 Lexmark Hizmet Merkezi'ni seçin.

4 Yazıcı Bakımı sayfasında kartuşların mürekkep düzeylerini denetleyin.
Gerekiyorsa, yeni bir kartuş takın.

Macintosh kullanıcıları
1 Finder masaüstünden, yazıcı klasörünü çift tıklatın.

2 Yazıcı yardımcı programı simgesini çift tıklatın.
Lexmark Yazıcı Yardımcı Programı

3 Bir yazıcı kartuşunun üzerinde bir ünlem işareti (!) görüntülenirse, mürekkep düzeyi düşük demektir.
Gerekiyorsa, yeni bir kartuş takın.

Yazıcı kartuşu püskürtme uçlarını ve temas noktalarını silme
1 Yazıcı kartuşunu/kartuşlarını çıkarın.

2 Temiz ve hav bırakmayan bir bezi suyla nemlendirin ve bezi düz bir yüzeye yerleştirin.

3 Püskürtme uçlarını üç saniye kadar yavaşça bezin üzerinde tutun ve gösterilen yönde silin.
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4 Bezin başka bir temiz bölümünü kullanarak üç saniye kadar yavaşça temas noktalarının üzerinde tutun ve
gösterilen yönde silin.

5 Bezin bir başka temiz bölümüyle, 3 ve 4 numaralı adımda anlatılan işlemleri yineleyin ve püskürtme uçları
ile temas noktalarının tamamen kurumasını bekleyin.

6 Yazıcı kartuşunu/kartuşlarını yeniden takın ve belgeyi yeniden yazdırın.

7 Baskı kalitesi iyileşmezse, püskürtme uçlarını temizleyin ve belgeyi yeniden yazdırmayı deneyin.

8 7 numaralı adımda anlatılan işlemleri en çok iki kez daha tekrarlayın.

9 Baskı kalitesi hala beklentinizi karşılamıyorsa, yazıcı kartuşunu/kartuşlarını değiştirin.

Yazıcı kartuşlarını koruma
• Takmak için hazır olana kadar yeni kartuşları kutularında tutun.
• Değiştirmek, temizlemek veya hava geçirmez kutuda saklamak dışında kartuşu yazıcıdan çıkarmayın.

Kartuşlar uzun süre kullanılmazsa düzgün yazdırmaz.

Tarayıcı camını temizleme
1 Temiz ve hav bırakmayan bir bezi suyla nemlendirin.

2 Tarayıcı camını yavaşça silin.

Not: Belgeyi tarayıcı camına yerleştirmeden önce mürekkebin ve düzeltme sıvısının kuruduğundan emin olun.

Yazıcının dışını temizleme
1 Yazıcının kapalı ve prizden çekilmiş olmasına dikkat edin.

DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ: Elektrik çarpması riskine engel olmak için elektrik
kablosunu prizden çekin ve yazıcıya bağlı tüm kabloları çıkarın.

2 Kağıt desteğinden ve kağıt çıkış tepsisinden kağıtları çıkarın.
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3 Temiz ve hav bırakmayan bir bezi suyla nemlendirin.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Evde kullanılan türden temizleme maddeleri ve deterjan kullanmayın; yazıcının
yüzeyine zarar verebilir.

4 Yazıcının sadece dışını silin ve kağıt çıkış tepsisinde birikmiş olabilecek mürekkep artıklarını çıkarın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Yazıcının içini nemli bir bezle silmek yazıcının zarar görmesine neden olabilir.

5 Yeni bir yazdırma işine başlamadan önce kağıt desteğinin ve kağıt çıkış tepsisinin kuru olmasına dikkat
edin.

Sarf malzemesi sipariş etme

Yazıcı kartuşu sipariş etme
Lexmark 5600-6600 Series modeller (Lexmark 5690 ve Lexmark 6690 dışında)

Parça Parça numarası Kartuşun ortalama standart sayfa verimi1

Siyah kartuş 36A

Sayfa verim değerlerini www.lexmark.com/pageyields
adresinde bulabilirsiniz.

Siyah kartuş2 36

Yüksek verimli siyah kartuş 36XLA

Yüksek verimli siyah kartuş2 36XL

Renkli kartuş 37A

Renkli kartuş2 37

Yüksek verimli renkli kartuş 37XLA

Yüksek verimli renkli kartuş2 37XL

Fotoğraf kartuşu 31 Uygulanamaz
1 Devamlı yazdırma ile elde edilen değerler. ISO/IEC 24711'e uygun açıklanan verim değeri.
2 Lisanslı İade Programı Kartuşu

Lexmark 5690 ve Lexmark 6690 modelleri

Parça Parça numarası Kartuşun ortalama standart sayfa verimi1

Siyah kartuş 4A

Sayfa verim değerlerini www.lexmark.com/pageyields adresinde
bulabilirsiniz.

Siyah kartuş2 4

Renkli kartuş 5A

Renkli Kartuş2 5

Fotoğraf kartuşu 31 Uygulanamaz
1 Devamlı yazdırma ile elde edilen değerler. ISO/IEC 24711'e uygun açıklanan verim değeri.
2 Lisanslı İade Programı Kartuşu
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Kağıt ve diğer sarf malzemelerini sipariş etme
Sarf malzemeleri satın almak veya size en yakın satıcıyı bulmak için www.lexmark.com adresindeki Web
sitemizi ziyaret edin.

Fotoğraf ya da yüksek kaliteli görüntüler yazdırırken en iyi sonucu elde etmek için, Lexmark Fotoğraf Kağıdı
veya Lexmark PerfectFinish Fotoğraf Kağıdı ile Lexmark yazıcı kartuşları kullanın.

Parça Açıklama

Lexmark Fotoğraf Kağıdı • Letter
• A4
• 4 x 6 inç
• 10 x 15 cm

Lexmark PerfectFinish Fotoğraf Kağıdı • Letter
• A4
• 4 x 6 inç
• 10 x 15 cm
• L

USB kablosu Parça numarası 1021294

Fabrika ayarlarına sıfırlama

Tüm ayarları sıfırlama
Yazıcı menülerini kullanmadan yazıcınızı özgün ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.

Not: Varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlama daha önce seçtiğiniz tüm yazıcı ayarlarını siler.

1 Yazıcıyı kapatın.

Not: Yazıcının Power Saver modunda olmadığından emin olun Yazıcıyı kapatmak için  düğmesini iki
saniye basılı tutun. Power Saver zaman aşımı süresini Kurulum menüsünde ayarladıysanız, menüde
ayarladığınız süreye göre  düğmesini basılı tutun.

2 Yazıcıyı açmak için yazıcı kontrol panelinde,  ve  düğmelerini basılı tutun ve  düğmesine basın.

Menü ayarlarını sıfırlama
1 Yazıcı kontrol panelinde,  düğmesine basın.

2 Varsayılanlar seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.

3 Varsayılanları Ayarla seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.

4 Fabrika Ayarlarını Kullan seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine
basın.

5 Bir dil seçmek için ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.

6 Bir ülke veya bölge seçmek için ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.
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7 Tuş takımını kullanarak, ay, gün ve yıl bilgilerini girin ve ardından  düğmesine basın.

8 Saati girin ve  düğmesine basın.

9 Bir faks numarası ve faks adı girip  düğmesine basın.
Ekranda İlk Kurulum Tamamlandı mesajı görüntülenir.
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Sorun Giderme

Yazıcı sorun giderme yazılımını kullanma (Sadece
Windows)
Lexmark Hizmet Merkezi sorun giderme işlemlerinin adım adım anlatıldığı yardım dosyalarını sağlar ve
içerisinde yazıcı bakım görevleri ile müşteri desteği bağlantıları bulunur.

Lexmark Hizmet Merkezi'ni açmak için, aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

Yöntem 1 Yöntem 2

Bu bir hata mesajı iletişim kutusunda görüntüle-
nirse, Daha fazla yardım için, Lexmark Hizmet
Merkezi'ni kullanın bağlantısını tıklatın.

1 Aşağıdakilerden birini yapın:
• Windows Vista'da  öğesini tıklatın.
• Windows XP ve daha önceki sürümlerde

Başlat'ı tıklatın.
2 Tüm Programlar veya Programlar'ı tıklatın ve

ardından listeden yazıcı program klasörünü seçin.
3 Lexmark Hizmet Merkezi'ni seçin.

Kurulum sorunlarını giderme

Ekranda yanlış dil görüntüleniyor
Bunlar olası çözümlerdir. Aşağıdakilerden birini deneyin:

İLK KURULUM SIRASINDA DİL SEÇİMİNİ DEĞİŞTİRİN

İlk kurulum sırasında ve yazıcıyı varsayılan fabrika ayarlarına her sıfırlayışınızda, sizden bir dil seçmeniz
istenir.

Bir dil seçmek için, istediğiniz dil ekranda görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından da 
düğmesine basın.

İLK KURULUMDAN SONRA FARKLI BİR DİL SEÇİN

İlk kurulum sırasında yanlış dil seçilse bile, yazıcının dil ayarlarını yine de değiştirebilirsiniz.

1 Yazıcı kontrol panelinde,  düğmesine basın.

2 Sağ ok düğmesine ve ardından  düğmesine basın.

3  düğmesine tekrar basın.

4 İstediğiniz dil ekranda görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.

5 Eminseniz, dili değiştirmek için sağ ok düğmesine ve ardından  düğmesine basın.
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Güç düğmesi ışığı yanmıyor
Bunlar olası çözümlerdir. Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

GÜÇ DÜĞMESİNE BASIN

 düğmesine basarak yazıcının açık olduğundan emin olun.

GÜÇ KABLOSUNU ÇIKARIN VE TEKRAR TAKIN

1 Güç kablosunu prizden çekip, ardından da yazıcıdan çıkarın.

2 Kabloyu yazıcıdaki güç kaynağına iyice oturana kadar itin.

1

2

3 Kablonun diğer ucunu yazıcının daha önce kullandığından farklı bir prize takın.

4  ışığı yanmıyorsa,  düğmesine basın.

Yazılım yüklenmedi
Yükleme sırasında sorunla karşılaşırsanız, yazıcınız Yazıcılar klasöründeki listede görünmüyor ya da
yazdırma işi gönderdiğinizde yazıcı seçenekleri arasında bulunmuyorsa, yazılımı kaldırıp yeniden yüklemeyi
deneyebilirsiniz.

Bunlar diğer olası çözümlerdir. Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

İŞLETİM SİSTEMİNİZİN DESTEKLENEN BİR İŞLETİM SİSTEMİ OLDUĞUNDAN EMİN OLUN.
Aşağıdaki işletim sistemleri desteklenir: Windows Vista, Windows XP, Windows 2000 Service Pack 3 ve
üzeri ve Mac OS X sürüm 10.5, 10.4 ve 10.3.

BİLGİSAYARINIZIN YAZICI KUTUSUNDA LİSTELENEN MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİNİ
KARŞILAYIP KARŞILAMADIĞINI DENETLEYİN

USB BAĞLANTISINI DENETLEYİN

1 USB kablosunun zarar görüp görmediğini kontrol edin. Kablo hasarlıysa, yeni bir kablo kullanın.

2 USB kablosunun kare ucunu yazıcının USB bağlantı noktasına sıkıca yerleştirin.

3 USB kablosunun dikdörtgen ucunu bilgisayarın USB bağlantı noktasına sıkıca yerleştirin.

USB bağlantı noktası  USB simgesi ile belirtilir.
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GÜÇ KABLOSUNU YENİDEN TAKIN

1  düğmesine basarak yazıcıyı kapatın.

2 Güç kablosunu prizden çekin.

3 Güç kaynağını yavaşça yazıcıdan ayırın.

4 Güç kablosunu yeniden yazıcıya takın.

5 Güç kablosunu prize takın.

6  düğmesine basarak yazıcıyı açın.

WİNDOWS İŞLETİM SİSTEMİNDEKİ GÜVENLİK PROGRAMLARINI GEÇİCİ OLARAK DEVRE DIŞI
BIRAKIN

1 Açık tüm programları kapatın.

2 Güvenlik programlarını devre dışı bırakın.

3 Aşağıdakilerden birini yapın:
• Windows Vista'da  öğesini tıklatın.
• Windows XP ve daha önceki sürümlerde Başlat'ı tıklatın.

4 Bilgisayar veya Bilgisayarım öğesini seçin.

5 CD veya DVD sürücüsü simgesini çift tıklatın.

6 Gerekiyorsa, setup.exe öğesini çift tıklatın.

7 Yazılımı yüklemek için ekrandaki yönergeleri izleyin.

8 Kurulum tamamlanınca, güvenlik yazılımını yeniden etkinleştirin.

Sayfa yazdırılmıyor
Bunlar olası çözümlerdir. Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

MESAJLARI DENETLEYİN

Bir hata mesajı görüntülenirse, tekrar yazdırmayı denemeden önce hatayı giderin.

GÜCÜ DENETLEYİN

 lambası kapalıysa, güç kablosunun yazıcıya düzgün bir biçimde takıldığından ve diğer cihazlarla birlikte
kullanmış olduğunuz bilinen çalışır durumdaki bir elektrik prizine takıldığından emin olun.

KAĞIDI ÇIKARIP YENİDEN YERLEŞTİRİN

MÜREKKEBİ DENETLEYİN

Mürekkep düzeylerini kontrol edin ve gerekiyorsa yeni yazıcı kartuşları takın.
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KARTUŞLARI DENETLEYİN

1 Yazıcı kartuşlarını çıkarın.

2 Etiket ve bandın çıkarılmış olduğundan emin olun.

1 2

1 2

3 Kartuşları yeniden takın.

VARSAYILAN YAZICI VE DURAKLATMA AYARLARINI KONTROL EDİN

Windows kullanıcıları
1 Aşağıdakilerden birini yapın:

Windows Vista işletim sisteminde
a  düğmesini tıklatın.
b Denetim Masası'nı tıklatın.
c Donanım ve Ses altında Yazıcı'yı tıklatın.

Windows XP işletim sisteminde
a Başlat'ı tıklatın.
b Yazıcı ve Fakslar öğelerini tıklatın.

Windows 2000 işletim sisteminde
a Başlat'ı tıklatın.
b Ayarlar  Yazıcılar'ı tıklatın.

2 Yazıcı simgesini çift tıklatın.

3 Yazıcı öğesini tıklatın.
• Yazdırmayı Duraklat'ın yanında onay işareti olmamasına dikkat edin.
• Varsayılan Yazıcı Olarak Ayarla seçeneğinin yanında bir onay işareti yoksa, yazdırmak istediğiniz

her dosya için yazdırıcıyı seçmeniz gerekir.
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Macintosh kullanıcıları

Mac OS X sürüm 10.5 için

1 Finder (Ara) penceresinde,  Sistem Tercihleri  Yazıcı & Faks öğelerini tıklatın.

2 Varsayılan Yazıcı açılır menüsünden, yazıcının varsayılan yazıcı olup olmadığını kontrol edin.
Yazıcı varsayılan yazıcı değilse, yazdırmak istediğiniz her dosya için yazıcıyı seçmeniz gerekir.
Yazıcıyı varsayılan yazıcı olarak ayarlamak istiyorsanız, Varsayılan Yazıcı açılır menüsünden yazıcıyı
seçin.

3 Yazdırma Kuyruğunu Aç öğesini tıklatın.
Yazdır kuyruğu iletişim kutusu görüntülenir.

Yazdırma işinin beklemede olmadığından emin olun. Yazdırma işi beklemedeyse:
• Belirli bir yazdırma işini sürdürmek istiyorsanız, belge adını seçip, ardından da Sürdür'ü tıklatın.
• Kuyruktaki tüm yazdırma işlerini sürdürmek istiyorsanız, Yazıcıyı Sürdür'ü tıklatın.

Mac OS X sürüm 10.4 ve öncesi için:

1 Finder (Ara) penceresinden, Git  Yardımcı Programlar  Yazdırma Merkezi veya Yazıcı Kurulumu
Yardımcı Programı'nı tıklatın.
Yazıcı Listesi iletişim kutusu görüntülenir.

2 Yazıcı simgesini çift tıklatın.
Yazdır kuyruğu iletişim kutusu görüntülenir.
• Yazdırma işinin beklemede olmadığından emin olun.

Yazdırma işi beklemedeyse:
– Belirli bir yazdırma işini sürdürmek istiyorsanız, belge adını seçip, ardından da Sürdür'ü tıklatın.
– Kuyruktaki tüm yazdırma işlerini sürdürmek istiyorsanız, İşleri Başlat'ı tıklatın.

• Yazıcı simgesi kalın biçimli görünmüyorsa, varsayılan yazıcı değildir. Yazdırmak istediğiniz her
dosya için yazıcıyı seçmeniz gerekir.

Yazıcıyı varsayılan yazıcı olarak ayarlamak istiyorsanız:
a Yazıcı Listesi iletişim kutusuna dönün ve yazıcıyı seçin.
b Varsayılan Yap seçeneğini tıklatın.

ELEKTRİK KABLOSUNU ÇIKARIP YENİDEN TAKIN

1 Yazıcıyı kapatmak için  düğmesine basın.

2 Güç kablosunu prizden çekin.

3 Güç kaynağını yazıcıdan çıkarın.

4 Güç kablosunu yeniden yazıcıya takın.

5 Güç kablosunu prize takın.

6  düğmesine basarak yazıcıyı açın.
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YAZILIMI KALDIRIP YENİDEN YÜKLEYİN

Yükleme sırasında sorunla karşılaşırsanız, yazıcınız yazıcılar klasöründe görünmüyor ya da yazdırma işi
gönderdiğinizde yazıcı seçenekleri arasında bulunmuyorsa, yazılımı kaldırıp yeniden yüklemeyi deneyin.

Yazıcı güç sorunlarını giderme
Yazıcı ile bilgisayar veri alışverişinde bulunamıyor.

Bunlar olası çözümlerdir. Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

YAZICI GÜÇ KABLOSUNUN DOĞRU BAĞLANIP BAĞLANMADIĞINI KONTROL EDİN

1  düğmesine basarak yazıcıyı kapatın.

2 Güç kablosunu prizden çekin.

3 Güç kaynağını yazıcıdan çıkarın.

4 Güç kablosunu yeniden yazıcıya takın.

5 Güç kablosunu prize takın.

6  düğmesine basarak yazıcıyı açın.

YAZICININ UYKU MODUNDA OLMADIĞINDAN EMİN OLUN

Güç ışığı yavaşça yanıp sönüyorsa, yazıcı uyku modunda demektir.

1 Güç kablosunu prizden çekin.

2 On saniye bekleyin ve güç kablosunu prize takın.

3  düğmesine basarak yazıcıyı açın.

Yazılımı kaldırıp yeniden yükleme
Yazıcı düzgün çalışmıyorsa veya yazıcıyı kullanmaya çalıştığınızda iletişim hata mesajı alıyorsanız, yazıcı
yazılımını kaldırıp yeniden yüklemeniz gerekebilir.

Windows kullanıcıları
1 Aşağıdakilerden birini yapın:

• Windows Vista'da  öğesini tıklatın.
• Windows XP ve daha önceki sürümlerde Başlat'ı tıklatın.

2 Tüm Programlar veya Programlar'ı tıklatın ve ardından listeden yazıcı program klasörünü seçin.

3 Kaldır öğesini seçin.

4 Yazıcı yazılımını kaldırmak için ekrandaki yönergeleri izleyin.

5 Yazıcı yazılımını yeniden yüklemeden önce bilgisayarı yeniden başlatın.

6 Tüm Yeni Donanım Bulundu ekranlarında İptal düğmesine basın.

7 Yükleme CD'sini takın ve yazılımı yeniden yüklemek için ekrandaki yönergeleri izleyin.
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Bilgisayarınızı yeniden başlatmanızın ardından yükleme ekranı otomatik olarak görüntülenmezse,
aşağıdakilerden birini yapın:

Windows Vista işletim sisteminde
a  düğmesini tıklatın.
b Arama Başlat iletişim kutusunda, D:\setup.exe yazın (D, CD veya DVD sürücünüzün harfidir).

Windows XP ve daha önceki sürümlerde
a Başlat'ı tıklatın.
b Çalıştır öğesini tıklatın.
c D:\setup.exe yazın (D, CD veya DVD sürücünüzün harfidir).

Macintosh kullanıcıları
1 Açık tüm yazılım uygulamalarını kapatın.

2 Finder masaüstünden, yazıcı klasörünü çift tıklatın.

3 Kaldır simgesini çift tıklatın.

4 Yazıcı yazılımını kaldırmak için ekrandaki yönergeleri izleyin.

5 Yazıcı yazılımını yeniden yüklemeden önce bilgisayarı yeniden başlatın.

6 Yükleme CD'sini takın ve yazılımı yeniden yüklemek için ekrandaki yönergeleri izleyin.

Yazılım yine de düzgün yüklenmediyse, en yeni yazılımlar için www.lexmark.com adresindeki web sitemizi
ziyaret edin.

1 Birleşik Devletler dışında tüm ülke veya bölgelerde ülkenizi veya bölgenizi seçin.

2 Sürücüler ya da karşıdan yüklenebilir malzeme bağlantılarını tıklatın.

3 Yazıcı ailenizi seçin.

4 Yazıcı modelinizi seçin.

5 İşletim sisteminizi seçin.

6 Yüklemek istediğiniz dosyayı seçin ve bilgisayar ekranındaki yönergelere uyun.

Windows'da USB bağlantı noktasını etkinleştirme
Bilgisayardaki USB bağlantı noktasının etkinleştirildiğini onaylamak için:

1 Aşağıdakilerden birini yapın:

Windows Vista işletim sisteminde
a   Denetim Masası'nı tıklatın.
b Sistem ve Bakım  Sistem öğelerini tıklatın.
c Aygıt Yöneticisi'ni tıklatın.
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Windows XP işletim sisteminde
a Başlat'ı tıklatın.
b Denetim Masası  Performans ve Bakım  Sistem öğelerini tıklatın.
c Donanım sekmesinde, Aygıt Yöneticisi'ni tıklatın.

Windows 2000 işletim sisteminde
a Başlat'ı tıklatın.
b Ayarlar  Denetim Masası  Sistem öğelerini tıklatın.
c Donanım sekmesinde, Aygıt Yöneticisi'ni tıklatın.

2 Evrensel Seri Veri Yolu Denetleyicisi'nin yanındaki (+) işaretini tıklatın.
Listede USB Ana Denetleyicisi ve USB Kök Hub varsa, USB bağlantı noktası etkinleştirilmiş demektir.

Daha fazla bilgi için, bilgisayar ile birlikte gelen belgelere bakın.

Kablosuz bağlantı sorunlarını giderme

Kablosuz bağlantı sorunlarını giderme denetim listesi
Kablosuz yazıcıdaki sorunu gidermeye başlamadan önce, aşağıdakilerden emin olun:

• Güç kaynağı yazıcıya bağlı ve  ışığı yanıyor.

• SSID'niz doğru.

Yazıcının kullandığı SSID'yi doğrulamak için bir ağ kurulum sayfası yazdırın.

SSID'nizin doğru olduğundan emin değilseniz, kablosuz kurulum programını yeniden çalıştırın.

• WEP şifreniz veya WPA parolanız doğru (ağınız güvenli bir ağ ise).

Kablosuz erişim noktasında (kablosuz yönlendirici) oturum açın ve güvenlik ayarlarını kontrol edin.

Güvenlik anahtarınız bir parolaya benzer. Aynı kablosuz ağ üzerindeki WEP, WPA veya WPA2
şifrelemelerini kullanan tüm aygıtlar aynı güvenlik şifresini paylaşıyor.

Güvenlik bilgilerinin doğru olduğundan emin değilseniz, kablosuz kurulum programını yeniden çalıştırın.

• Kablosuz ağ düzgün çalışıyor.

Kablosuz ağınızdaki diğer bilgisayarlara erişmeye çalışın.

Ağınızda Internet erişimi varsa, kablosuz bağlantı üzerinden Internet'e bağlanmaya çalışın.

• Yazıcı kablosuz ağın erişim menzili içinde.

Birçok ağ için yazıcının, kablosuz erişim noktasının (kablosuz yönlendirici) 100 adım (30 metre) yakınında
olması gerekir.

• Wi-Fi gösterge ışığı yanıyor.

• Yazıcı sürücüsü, görevi yürüttüğünüz bilgisayara yüklenmiş.

• Doğru yazıcı bağlantı noktası seçildi.

• Bilgisayar ve yazıcı aynı kablosuz ağa bağlı.
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• Yazıcı kablosuz sinyalde enterferansa neden olabilecek engel ya da elektronik aygıtlardan uzak bir yerde
duruyor.

Yazıcı ile kablosuz erişim noktası arasında, içerisinde metal veya beton olan direk, duvar veya kolonlar
olmadığından emin olun.

Bebek monitörleri, motorlar, telsiz telefonlar, güvenlik sistemi kameraları, diğer kablosuz ağlar ve bazı
Bluetooth cihazları da dahil olmak üzere, birçok cihaz kablosuz sinyali etkileyebilir.

Ağ kurulum sayfası yazdırma
Ağ kurulum sayfasında, yazıcının IP adresi ve MAC adresi de dahil olmak üzere, yazıcının yapılandırma
ayarları listelenir. Ağ kurulum sayfasını, sadece yazıcınızda dahili bir kablosuz yazdırma sunucusu varsa
yazdırabilirsiniz.

1 Düz kağıt yükleyin.

2 Yazıcı kontrol panelinde,  düğmesine basın.

3 Ağ Kurulumu seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından da  düğmesine basın.
Ekranda Kurulum Sayfası Yazdır mesajı görüntülenir.

4  düğmesine basın.

5  düğmesine tekrar basın.
Ağ kurulum sayfası yazdırılır.

USB kablosu takıldıktan sonra kablosuz yapılandırma devam etmiyor

USB kablosunu kontrol edin
USB kablosunu taktıktan sonra, yapılandırma yazılımı yazıcıyı kablosuz olarak yapılandırmaya devam
etmenize izin vermiyorsa, kabloda bir sorun olabilir. Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:
• USB kablosunun hasarlı olmadığından emin olun. USB kablosunda gözle görülebilir bir hasar varsa, yeni

bir kablo kullanmayı deneyin.
• Kabloyu doğrudan bilgisayar ve yazıcıya takın. Hub'lar, anahtar kutuları ve bağlantı istasyonları bazen

USB bağlantısını etkileyebilir.
• USB kablosunun doğru bir şekilde takıldığından emin olun.

1 Büyük ve dikdörtgen konektörü bilgisayarınızdaki herhangi bir USB bağlantı noktasına takın. USB
bağlantı noktaları bilgisayarın önünde veya arkasında ve yatay veya dikey konumlandırılmış olabilirler.
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2 Küçük, kare konektörü yazıcıya takın.

Yazıcım neden listede değil?
Başka bir bilgisayara kablosuz yazıcı kurmaya çalışırsanız, yazıcı, ağınızdaki yazıcı listesinde
görüntülenemeyebilir. Bu durumda şunları kontrol edin:

BİLGİSAYARINIZIN VE YAZICINIZIN AYNI KABLOSUZ AĞA BAĞLI OLDUĞUNDAN EMİN OLUN.
Yazıcı bilgisayarla aynı kablosuz ağ üzerinde olmayabilir. Bilgisayar kablosuz ağa bağlıysa, yazıcının
SSID'si ile bilgisayarın SSID'si aynı olmalıdır.

1 Bilgisayarın bağlı olduğu ağın SSID'sini öğrenin.
a Web tarayıcınızın adres alanına kablosuz erişim noktanızın (kablosuz yönlendirici) IP adresini girin.

Kablosuz erişim noktasının IP adresini bilmiyorsanız:
1 Aşağıdakilerden birini yapın:

Windows Vista işletim sisteminde
a  düğmesini tıklatın.
b Tüm Programlar  Aksesuarlar'ı seçin.
c Komut İstemi'ni tıklatın.

Windows XP ve daha önceki sürümlerde
a Başlat'ı tıklatın.
b Tüm Programlar veya Programlar  Aksesuarlar  Komut İstemi'ni tıklatın.

2 ipconfig yazın.
3 Enter tuşuna basın.

• "Varsayılan Ağ Geçidi" girişi genellikle kablosuz erişim noktasıdır.
• IP adresleri nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur (192.168.2.134 gibi).

b İstendiğinde, yönlendiricinin kullanıcı adı ve parolasını girin.
c Tamam düğmesini tıklatın.
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d Ana sayfada, Kablosuz veya diğer seçimlerin saklandığı yeri tıklatın. SSID görüntülenir.
e SSID'yi not alın.

Not: Büyük harfler de dahil olmak üzere, güvenlik kodunu olduğu gibi not aldığınızdan emin olun.

2 Yazıcı ağ kurulum sayfasını yazdırın.
Kablosuz bölümünde, SSID'ye bakın.

3 Bilgisayarın SSID'si ile yazıcının SSID'sini karşılaştırın.
SSID'ler aynı ise, yazıcı ve bilgisayar aynı kablosuz ağa bağlı demektir.
SSID'ler aynı değilse, Lexmark Kablosuz Kurulum Programı'nı yeniden çalıştırarak, yazıcıyı bilgisayar
tarafından kullanılan kablosuz ağ üzerine kurun.

BİLGİSAYARIN SANAL ÖZEL AĞ'A (VPN) BAĞLI OLMADIĞINDAN EMİN OLUN.
Çoğu VPN, bilgisayarların yalnızca Sanal Özel Ağlar ile iletişim kurmasına izin verir; diğer ağlarla aynı anda
iletişim kurmasına izin vermez. Sürücüyü bilgisayara yüklemeden veya kablosuz kurulumunu
bilgisayarınızda çalıştırmadan önce VPN bağlantısını kesin.

Bilgisayarın bir VPN'e bağlı olup olmadığını anlamak için VPN İstemci yazılımınızı açın ve VPN
bağlantılarınızı denetleyin. VPN İstemci yüklü değilse, Windows VPN İstemci'yi kullanarak bağlantıları el ile
denetleyin.

Yerel ağınıza ve VPN'e aynı anda bağlanabiliyorsanız, VPN sistem destek sorumlusunun bölünmüş
tünellemeyi etkinleştirmesi gerekir. Bazı kuruluşların güvenlik veya teknik kaygılar dolayısıyla bölünmüş
tünellemeye izin vermediğini unutmayın.

Kablosuz ağ üzerinden yazdırılamıyor
Yükleme sırasında sorunla karşılaşırsanız, yazıcınız yazıcılar klasöründe görünmüyor ya da yazdırma işi
gönderdiğinizde yazıcı seçenekleri arasında bulunmuyorsa, yazılımı kaldırıp yeniden yüklemeyi
deneyebilirsiniz.

Bunlar olası çözümlerdir. Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

BİLGİSAYARINIZIN KABLOSUZ ERİŞİM NOKTANIZA (KABLOSUZ YÖNLENDİRİCİ) BAĞLI
OLDUĞUNDAN EMİN OLUN

• Web tarayıcınızı açıp herhangi bir siteye erişerek, Internet erişiminiz olup olmadığını kontrol edin.
• Kablosuz ağınızda başka bilgisayarlar veya kaynaklar varsa, bilgisayarınızdan bunlara erişip

erişemediğinizi kontrol edin.

BİLGİSAYAR VE/VEYA YAZICINIZI KABLOSUZ YÖNLENDİRİCİNİN YAKININA TAŞIYIN

802.11b veya 802.11g ağlarındaki olası mesafenin 90 metre olmasına karşın, en uygun performansı
sağlayacak maksimum mesafe aralığı 30-45  metredir.

ENTERFERANS DÜZEYİNİ EN AZA İNDİRMEK İÇİN ERİŞİM NOKTANIZI BAŞKA BİR YERE TAŞIYIN

Mikrodalga fırın veya diğer aygıtlar, telsiz telefonlar, bebek monitörleri ve güvenlik sistemi gibi aygıtlardan
kaynaklanan geçici bir enterferans söz konusu olabilir. Erişim noktanızın bu gibi aygıtların çok yakınında
olmadığından emin olun.
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YAZICININ BİLGİSAYARLA AYNI AĞ ÜZERİNDE OLUP OLMADIĞINI KONTROL EDİN

Bir ağ kurulum sayfası yazdırır. Ağ kurulumu sayfasını yazdırmakla ilgili ayrıntılı bilgi için yazıcınızla birlikte
verilen belgelere başvurun.

Yazıcının kullandığı SSID'nin kablosuz ağın SSID'si ile eşleştiğinden emin olun. Ağ SSID'sini nasıl
bulacağınızı bilmiyorsanız, aşağıdaki yöntemleri kullanın:

Windows kullanıcıları
1 Tarayıcınızın adres alanına, kablosuz erişim noktasının IP adresini girin.

Kablosuz erişim noktasının IP adresini bilmiyorsanız:
a Aşağıdakilerden birini yapın:

Windows Vista işletim sisteminde
1  düğmesini tıklatın.
2 Tüm Programlar  Aksesuarlar'ı seçin.
3 Komut İstemi'ni tıklatın.

Windows XP ve daha önceki sürümlerde
1 Başlat'ı tıklatın.
2 Tüm Programlar veya Programlar  Aksesuarlar  Komut İstemi'ni tıklatın.

b ipconfig yazın.
c Enter tuşuna basın.

• "Varsayılan Ağ Geçidi" girişi genellikle kablosuz erişim noktasıdır.
• IP adresleri nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur (192.168.0.100 gibi). IP adresiniz

10 veya 169 rakamlarıyla da başlayabilir. Bunu işletim sisteminiz veya kablosuz ağ yazılımınız
belirler.

2 İstendiğinde, kablosuz erişim noktası kullanıcı adınız ile parolanızı girin.

3 Tamam düğmesini tıklatın.

4 Ana sayfada, Kablosuz veya seçimlerin saklandığı başka bir yeri tıklatın. SSID görüntülenir.

5 SSID, güvenlik türü ve güvenlik anahtarlarını (görüntülenirse) not alın.

Not: Büyük harfler de dahil olmak üzere, ağ bilgilerini olduğu gibi not aldığınızdan emin olun.

6 Gelecekte başvurmak için SSID ve WEP anahtarı veya WPA parolasını güvenli bir yerde saklayın.

AirPort baz istasyonu ile Macintosh kullanma

Mac OS X version 10.5'te

1 Menü çubuğunda   Sistem Tercihleri'ni tıklatın.

2 Ağ seçeneğini tıklatın.

3 AirPort öğesini tıklatın.
Bilgisayarın bağlı olduğu ağın SSID'si, Ağ Adı açılır menüsünde görüntülenir.

4 SSID'yi not alın.
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Mac OS X sürüm 10.4 ve öncesi için:

1 Menü çubuğundan, Git  Uygulamalar'ı tıklatın.

2 Uygulamalar klasöründe, Internet Bağlantısı'nı çift tıklatın.

3 Araç çubuğundaki AirPort simgesini tıklatın.
Bilgisayarın bağlı olduğu ağın SSID'si, Ağ açılır menüsünde görüntülenir.

4 SSID'yi not alın.

Macintosh'u kablosuz erişim noktası ile kullanma
1 Tarayıcınızın adresi alanına, kablosuz erişim noktasının IP adresini girin ve 2. Adım ile devam edin.

Kablosuz erişim noktasının IP adresini bilmiyorsanız, şunları yapın:

Mac OS X sürüm 10.5'te:
a Menü çubuğunda   Sistem Tercihleri'ni tıklatın.
b Ağ seçeneğini tıklatın.
c AirPort öğesini tıklatın.
d Gelişmiş seçeneğini tıklatın.
e TCP/IP'yi tıklatın.

"Yönlendirici" girişi genellikle kablosuz erişim noktasıdır.

Mac OS X sürüm 10.4 ve öncesi için:
a Menü çubuğunda   Sistem Tercihleri'ni tıklatın.
b Ağ seçeneğini tıklatın.
c Göster açılır menüsünden, Airport'u seçin.
d TCP/IP'yi tıklatın.

"Yönlendirici" girişi genellikle kablosuz erişim noktasıdır.

2 Sizden istendiğinde, kullanıcı adı ve parolanızı girin.

3 Tamam düğmesini tıklatın.

4 Ana sayfada, Kablosuz veya seçimlerin saklandığı başka bir yeri tıklatın. SSID görüntülenir.

5 SSID, güvenlik türü ve güvenlik anahtarlarını (görüntülenirse) not alın.

Notlar:

• Büyük harfler de dahil olmak üzere, ağ bilgilerini olduğu gibi not aldığınızdan emin olun.
• Gelecekte başvurmak üzere SSID ve WEP anahtarını veya WPA parolasını güvenli bir yerde

saklayın.
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WEP ANAHTARI VEYA WPA ŞİFRENİZİ KONTROL EDİN

Kablosuz erişim noktanız Kablosuz Eş Gizlilik (WEP) güvenliğini kullanıyorsa, WEP anahtarının aşağıdaki
gibi olması gerekir:
• Tam olarak 10 veya 26 onaltılık karakter. Onaltılık karakterler A - F, a-f ve 0 - 9 arasındaki karakterlerdir.

veya
• Tam olarak 5 veya 13 ASCII karakter. ASCII karakterleri, klavyedeki harfler, rakamlar ve sembollerdir.

Bir WEP anahtarındaki ASCII karakterler büyük küçük harf duyarlıdır.

Kablosuz erişim noktanız Wi-Fi Korumalı Erişim (WPA) güvenliğini kullanıyorsa, WPA parolanızın aşağıdaki
gibi olması gerekir:
• 8 ile 63 arasında ASCII karakter. Bir WPA anahtarındaki ASCII karakterler büyük küçük harf duyarlıdır.

veya
• Tam olarak 64 onaltılık karakter. Onaltılık karakterler A - F, a-f ve 0 - 9 arasındaki karakterlerdir.

Not: Bu bilgiye sahip değilseniz, kablosuz ağınız ile birlikte gelen belgelere bakın veya kablosuz ağınızı
kuran kişiye başvurun.

VPN OTURUMU BAĞLANTISINI KESME

Başka bir ağa VPN bağlantısı aracılığıyla bağlandığınızda yazıcınıza kablosuz ağınız üzerinden
bağlanamazsınız. VPN oturumunuzu sonlandırın ve yeniden yazdırmayı deneyin.

GELİŞMİŞ GÜVENLİK AYARLARINIZI KONTROL EDİN
• Kablosuz ağınıza erişimi sınırlandırmak için MAC adresi filtresi kullanıyorsanız, kablosuz erişim

noktasına bağlanmasına izin verilen adresler listesine yazıcınızın MAC adresini eklemeniz gerekir.
• Kablosuz erişim noktasını sınırlı sayıda IP adresini kabul edecek şekilde ayarladıysanız, yazıcının

eklenebilmesi için bunu değiştirmeniz gerekir.

Not: Bu değişiklikleri nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız, kablosuz ağınız ile birlikte gelen belgelere bakın
veya kablosuz ağınızı kuran kişiye başvurun.

Yazdırılamıyor ve bilgisayarda bir güvenlik duvarı var
Diğer şahıslara ait (Microsoft'a ait olmayan) güvenlik duvarları kablosuz yazdırma özelliğini etkileyebilir. Yazıcı
ve bilgisayar doğru yapılandırılmışsa ve kablosuz ağ çalışıyorsa, yazıcının da kablosuz olarak yazdırması
gerekir. Sorun güvenlik duvarı olabilir. Bilgisayarda bir güvenlik duvarı (Windows güvenlik duvarı dışında)
varsa, aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:
• Üretici tarafından sağlanan en son güncellemeyi kullanarak, güvenlik duvarını güncelleyin. Bunun nasıl

yapılacağını anlatan yönergeler için güvenlik duvarınız ile birlikte gelen belgelere başvurun.
• Yazıcıyı yüklerken veya yazdırmaya çalışırken, programlar güvenlik duvarı erişimi istiyorsa, bu

programların çalışmalarına izin verdiğinizden emin olun.
• Güvenlik duvarını geçici olarak devre dışı bırakın ve kablosuz yazıcıyı bilgisayara yükleyin. Kablosuz

kurulumu tamamladığınızda, güvenlik duvarını yeniden etkinleştirin.
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Wi-Fi gösterge ışığı yanmıyor

GÜCÜ DENETLEYİN

 ışığının yandığından emin olun.

Wi-Fi gösterge ışığı yeşil renkte yanıyor ama yazıcı yazdırmıyor (sadece
Windows)
Kablosuz yapılandırma yapılandırmasını tamamladınız ve tüm ayarlar doğru gibi görünüyor ama yazıcı
yazdırmıyorsa, aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

KABLOSUZ KURULUMUN TAMAMLANMASINI BEKLEYİN

Kablosuz Kurulum Başarıyla Tamamlandı ekranını görene kadar yazdırmaya çalışmayın, yükleme CD'sini
çıkarmayın veya yükleme kablosunu sökmeyin.

YAZICIYI ETKİNLEŞTİRİN

Yazıcının etkinleştirildiğini onaylayın.

1 Aşağıdakilerden birini yapın:

Windows Vista işletim sisteminde
a  düğmesini tıklatın.
b Denetim Masası'nı tıklatın.
c Donanım ve Ses altında Yazıcı'yı tıklatın.

Windows XP işletim sisteminde
a Başlat'ı tıklatın.
b Yazıcı ve Fakslar öğelerini tıklatın.

Windows 2000 işletim sisteminde
a Başlat'ı tıklatın.
b Ayarlar  Yazıcılar'ı tıklatın.

2 Yeni yazıcıyı sağ tıklatın. Menüden Yazıcıyı Çevrimiçi Kullan'ı seçin.

3 Yazıcılar veya Yazıcılar ve Fakslar penceresini kapatın ve yeniden yazdırmayı deneyin.

KABLOSUZ YAZICIYI SEÇİN

Yazıcıyı kablosuz olarak kullanmak için bilgisayarınızdan kablosuz yazıcıyı seçmeniz gerekebilir.

1 Aşağıdakilerden birini yapın:

Windows Vista işletim sisteminde
a  düğmesini tıklatın.
b Denetim Masası'nı tıklatın.
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c Donanım ve Ses altında Yazıcı'yı tıklatın.

Windows XP işletim sisteminde
a Başlat'ı tıklatın.
b Yazıcı ve Fakslar öğelerini tıklatın.

Windows 2000 işletim sisteminde
a Başlat'ı tıklatın.
b Ayarlar  Yazıcılar'ı tıklatın.

2 Lexmark XXXX Series  (Ağ) simgesini sağ tıklatın (XXXX yazıcınızın model numarasıdır).

3 Menüden Yazıcıyı Çevrimiçi Kullan'ı seçin.

4 Yazıcılar veya Yazıcılar ve Fakslar penceresini kapatın ve yeniden yazdırmayı deneyin.

KABLOSUZ BAĞLANTI NOKTASINI SEÇİN

Yazıcınızı daha önceden yerel olarak bağlı bir yazıcı olarak kurduysanız, yazıcıyı kablosuz olarak
kullanabilmek için kablosuz yazıcıyı seçmeniz gerekebilir.

1 Aşağıdakilerden birini yapın:

Windows Vista işletim sisteminde
a  düğmesini tıklatın.
b Denetim Masası'nı tıklatın.
c Donanım ve Ses altında Yazıcı'yı tıklatın.

Windows XP işletim sisteminde
a Başlat'ı tıklatın.
b Yazıcı ve Fakslar öğelerini tıklatın.

Windows 2000 işletim sisteminde
a Başlat'ı tıklatın.
b Ayarlar  Yazıcılar'ı tıklatın.

2 Yazıcıyı sağ tıklatın ve menüden Özellikler'i seçin.

3 Bağlantı Noktaları sekmesini tıklatın.

4 Seçili bağlantı noktasını bulun. Bağlantı noktası sütununda, seçili bağlantı noktasının yanında bir onay
işareti olur.

5 Seçili bağlantı noktasının Açıklama sütununda, bunun bir USB bağlantı noktası olduğu belirtiliyorsa,
listede ilerleyin ve Açıklama sütununda Yazıcı Bağlantı Noktası olduğu belirtilen bağlantı noktasını seçin.

6 Tamam düğmesini tıklatın ve yeniden yazdırmayı deneyin.
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Kurulum sırasında Wi-Fi gösterge lambası turuncu renkte yanıp sönüyor
(sadece Windows)
Wi-Fi gösterge lambası turuncu renkte yanıp sönüyorsa, yazıcı kablosuz ağ bağlantısı için yapılandırılmış
ama yapılandırıldığı ağa bağlanamıyor demektir. Yazıcı enterferans veya kablosuz erişim noktasına (kablosuz
yönlendirici) olan uzaklığı nedeniyle ağa bağlanamıyor veya ağa bağlanabilmesi için ayarlarının değiştirilmesi
gerekiyor olabilir.

Bunlar olası çözümlerdir. Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

ERİŞİM NOKTASININ AÇIK OLDUĞUNDAN EMİN OLUN

Erişim noktasını kontrol edin ve gerekirse açın.

ENTERFERANS DÜZEYİNİ EN AZA İNDİRMEK İÇİN ERİŞİM NOKTANIZI BAŞKA BİR YERE TAŞIYIN

Mikrodalga fırın veya diğer aygıtlar, telsiz telefonlar, bebek monitörleri ve güvenlik sistemi gibi aygıtlardan
kaynaklanan geçici bir enterferans söz konusu olabilir. Erişim noktanızın bu gibi aygıtların çok yakınında
olmadığından emin olun.

HARİCİ ANTENLERİ AYARLAMAYI DENEYİN

Antenler genellikle en iyi dik durumda çalışırlar. Yazıcınızın ve/veya kablosuz erişim noktası antenlerini
farklı açılarda döndürmeyi denerseniz, alım gücünün arttığını görebilirsiniz.

YAZICINIZIN YERİNİ DEĞİŞTİRİN

Yazıcıyı erişim noktasının yakınına taşıyın. 802.11b veya 802.11g ağlarındaki olası mesafenin 90 metre
olmasına karşın, en uygun performansı sağlayacak maksimum mesafe aralığı 30-45  metredir.

Ağın sinyal gücünü ağ kurulum sayfasında bulabilirsiniz.

WEP GÜVENLİĞİNİ KULLANIYORSANIZ

güvenlik anahtarlarını kontrol edin
Geçerli bir WEP anahtarı:
• Tam olarak 10 veya 26 onaltılık karakter. Onaltılık karakterler A - F, a-f ve 0 - 9 arasındaki karakterlerdir.

veya
• Tam olarak 5 veya 13 ASCII karakter. ASCII karakterleri, klavyedeki harfler, rakamlar ve sembollerdir.

WPA güvenliği kullanıyorsanız
Geçerli bir WEP parolası:
• 8 ile 63 arasında ASCII karakter. Bir WPA anahtarındaki ASCII karakterler büyük küçük harf duyarlıdır.

veya
• Tam olarak 64 onaltılık karakter. Onaltılık karakterler A - F, a-f ve 0 - 9 arasındaki karakterlerdir.

Kablosuz ağınızda güvenlik kullanılmıyorsa, sizin de bir güvenlik şifreniz olmaz. Güvenli olmayan bir
kablosuz ağ kullanılması önerilmez; çünkü bu davetsiz misafirlerin izniniz olmadan ağ kaynaklarınızı
kullanmalarına neden olabilir.
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MAC ADRESİNİ KONTROL EDİN

Ağınız MAC adres filtrelemesi kullanıyorsa, MAC adresi filtre listesinde yazıcının MAC adresinin
bulunduğundan emin olun. Bu, yazıcının ağda çalışmasına olanak verir. Daha fazla bilgi için, bkz. “MAC
adresini nasıl bulabilirim?”, sayfa 63.

AĞINIZIN ÇALIŞIR DURUMDA OLDUĞUNDAN EMİN OLMAK İÇİN ERİŞİM NOKTASINA PİNG
KOMUTU GÖNDERİN

1 Henüz bilmiyorsanız, erişim noktasının IP adresini bulun.
a Aşağıdakilerden birini yapın:

Windows Vista işletim sisteminde
1  düğmesini tıklatın.
2 Tüm Programlar  Aksesuarlar'ı seçin.
3 Komut İstemi'ni tıklatın.

Windows XP ve daha önceki sürümlerde
1 Başlat'ı tıklatın.
2 Tüm Programlar veya Programlar  Aksesuarlar  Komut İstemi'ni tıklatın.

b ipconfig yazın.
c Enter tuşuna basın.

• "Varsayılan Ağ Geçidi" girişi genellikle erişim noktasıdır.
• IP adresleri nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur (192.168.0.100 gibi). IP adresiniz

10 veya 169 rakamlarıyla da başlayabilir. Bunu işletim sisteminiz veya kablosuz ağ yazılımınız
belirler.

2 Erişim noktasına ping komutu gönderin.
a Aşağıdakilerden birini yapın:

Windows Vista işletim sisteminde
1  düğmesini tıklatın.
2 Tüm Programlar  Aksesuarlar'ı seçin.
3 Komut İstemi'ni tıklatın.

Windows XP ve daha önceki sürümlerde
1 Başlat'ı tıklatın.
2 Tüm Programlar veya Programlar  Aksesuarlar  Komut İstemi'ni tıklatın.

b Önce ping, ardından da kablosuz erişim noktasının IP adresini yazın. Örnek olarak:
ping 192.168.0.100

c Enter tuşuna basın.
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3 Erişim noktasının yanıt verip vermediğini kontrol edin:
• Erişin noktası yanıt verirse, "Yanıt veren" ile başlayan birçok satır görürsünüz.

Yazıcı kablosuz ağa bağlanmamış olabilir. Yazıcıyı kapatıp, yeniden açın ve tekrar bağlanmaya
çalışın.

• Erişim noktası yanıt vermezse, bir süre geçer ve ekranda "İstek zaman aşımına uğradı" mesajı
görüntülenir.

Aşağıdakileri deneyin:
a Aşağıdakilerden birini yapın:

Windows Vista işletim sisteminde
1  düğmesini tıklatın.
2 Denetim Masası'nı tıklatın.
3 Ağ ve Internet seçeneğini tıklatın.
4 Ağ ve Paylaşım Merkezi'ni tıklatın.

Windows XP ve daha önceki sürümlerde
1 Başlat'ı tıklatın.
2 Denetim Masası'nı tıklatın.
3 Ağ Bağlantısı seçeneğini tıklatın.

b Ekranda görüntülenen bağlantılar arasından uygun olanını seçin.

Not: Bilgisayar erişim noktasına bir Ethernet kablosu ile bağlıysa, bağlantı adında "kablosuz"
kelimesi olmayabilir.

c Bağlantıyı sağ tıklatın ve ardından da Onar seçeneğini tıklatın.

KABLOSUZ AĞ KURULUMUNU TEKRAR ÇALIŞTIRIN

Kablosuz ayarlarınız değiştiyse, kablosuz yazıcı kurulumunu yeniden çalıştırmanız gerekir. Ayarlarınızın
değişme nedenleri arasında WEP veya WPA şifrelerini, kanal veya diğer ağ ayarlarını elle değiştirmeniz
veya erişim noktasının varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlanması olabilir.

Kablosuz kurulum programını tekrar çalıştırmak da, yazıcıyı kablosuz erişim için yapılandırırken yapılan
hatalı yapılandırmalara bağlı olarak ortaya çıkan sorunları giderebilir.

Notlar:

• Ağ ayarlarınızı değiştirdiyseniz, erişim noktası için değiştirmeden önce tüm ağ aygıtlarınızın ağ
ayarlarını değiştirin.

• Kablosuz erişim noktasındaki ağ ayarlarını önceden değiştirdiyseniz, diğer tüm ağ aygıtlarını ağ
üzerinde görmeden önce bu aygıtların ağ ayarlarını değiştirmeniz gerekir.

1 Aşağıdakilerden birini yapın:
• Windows Vista'da  öğesini tıklatın.
• Windows XP ve daha önceki sürümlerde Başlat'ı tıklatın.

2 Tüm Programlar veya Programlar'ı tıklatın ve ardından listeden yazıcı program klasörünü seçin.
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3 Araçlar  Lexmark Kablosuz Kurulum Programı'nı tıklatın.

Not: Kurulum işleminin bir parçası olarak, sizden yükleme kablosunu kullanarak, yazıcıyı tekrar
bilgisayara bağlamanız istenebilir.

4 Bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.

Kurulum sırasında Wi-Fi gösterge lambası turuncu renkte yanıp sönüyor
(sadece Macintosh)
Wi-Fi gösterge lambası turuncu renkte yanıp sönüyorsa, yazıcı kablosuz ağ bağlantısı için yapılandırılmış
ama yapılandırıldığı ağa bağlanamıyor demektir. Yazıcı enterferans veya kablosuz erişim noktasına (kablosuz
yönlendirici) olan uzaklığı nedeniyle ağa bağlanamıyor veya ağa bağlanabilmesi için ayarlarının değiştirilmesi
gerekiyor olabilir.

Bunlar olası çözümlerdir. Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

KABLOSUZ ERİŞİM NOKTASININ AÇIK OLDUĞUNDAN EMİN OLUN

Kablosuz erişim noktasını kontrol edin ve gerekirse açın.

ENTERFERANS DÜZEYİNİ EN AZA İNDİRMEK İÇİN KABLOSUZ ERİŞİM NOKTANIZI BAŞKA BİR
YERE TAŞIYIN

Mikrodalga fırın veya diğer aygıtlar, telsiz telefonlar, bebek monitörleri ve güvenlik sistemi gibi aygıtlardan
kaynaklanan geçici bir enterferans söz konusu olabilir. Kablosuz erişim noktasının bu gibi aygıtların çok
yakınında olmadığından emin olun.

HARİCİ ANTENLERİ AYARLAMAYI DENEYİN

Antenler genellikle en iyi dik durumda çalışırlar. Yazıcınızın ve/veya kablosuz erişim noktası antenlerini
farklı açılarda döndürmeyi denerseniz, alım gücünün arttığını görebilirsiniz.

YAZICINIZIN YERİNİ DEĞİŞTİRİN

Yazıcıyı kablosuz erişim noktasının yakınına taşıyın. 802.11b veya 802.11g ağlarındaki olası mesafenin
90 metre olmasına karşın, en uygun performansı sağlayacak mesafe aralığı 30-45  metredir.

Ağın sinyal gücünü ağ kurulum sayfasında bulabilirsiniz.

GÜVENLİK PAROLALARINI DENETLEYİN

WPA güvenliği kullanıyorsanız
Geçerli bir WEP anahtarı:
• Tam olarak 10 veya 26 onaltılık karakter. Onaltılık karakterler A - F, a-f ve 0 - 9 arasındaki karakterlerdir.

veya
• Tam olarak 5 veya 13 ASCII karakter. ASCII karakterleri, klavyedeki harfler, rakamlar ve sembollerdir.
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WPA güvenliği kullanıyorsanız
Geçerli bir WEP parolası:
• 8 ile 63 arasında ASCII karakter. Bir WPA anahtarındaki ASCII karakterler büyük küçük harf duyarlıdır.

veya
• Tam olarak 64 onaltılık karakter. Onaltılık karakterler A - F, a-f ve 0 - 9 arasındaki karakterlerdir.

Kablosuz ağınız bir güvenlik kullanmıyorsa, WEP anahtarı veya WPA parolanız olmaz. Güvenli olmayan
bir kablosuz ağ kullanılması önerilmez; çünkü bu davetsiz misafirlerin izniniz olmadan ağ kaynaklarınızı
kullanmalarına neden olabilir.

MAC ADRESİNİ KONTROL EDİN

Ağınız MAC adres filtrelemesi kullanıyorsa, MAC adresi filtre listesinde yazıcının MAC adresinin
bulunduğundan emin olun. Bu, yazıcının ağda çalışmasına olanak verir.

AĞINIZIN ÇALIŞIR DURUMDA OLDUĞUNDAN EMİN OLMAK İÇİN ERİŞİM NOKTASINA PİNG
KOMUTU GÖNDERİN

1 AirPort'un durumunu denetleyin ve henüz bilmiyorsanız, kablosuz erişim noktasının IP adresini bulun.

Mac OS X sürüm 10.5'te:
a Menü çubuğunda   Sistem Tercihleri'ni tıklatın.
b Ağ seçeneğini tıklatın.
c AirPort öğesini tıklatın.

Durumu kontrol edin. Açık olması gerekir. Kapalıysa, AirPort'u Aç seçeneğini tıklatın.
AirPort durum göstergesi de yeşil renkte olmalıdır. Yeşil renk, bağlantı noktası etkin (çalışır durumda)
ve bağlı demektir.

Notlar:

• Sarı renk, bağlantı noktası etkin ama bağlı değil demektir.
• Kırmızı renk, bağlantı noktası yapılandırılmamış demektir.

d Gelişmiş seçeneğini tıklatın.
e TCP/IP'yi tıklatın.

• IP adresleri nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur (192.168.0.100 gibi).
• "Yönlendirici" girişi genellikle kablosuz erişim noktasıdır.

Mac OS X sürüm 10.4 ve öncesi için:
a   Sistem Tercihleri'ni tıklatın.
b Ağ seçeneğini tıklatın.
c Gerekirse, Göster açılır menüsünde Ağ Durumu seçeneğini belirleyin.

AirPort durum göstergesi yeşil renkte olmalıdır Yeşil renk, bağlantı noktası etkin (çalışır durumda)
ve bağlı demektir.

Notlar:

• Sarı renk, bağlantı noktası etkin ama bağlı değil demektir.
• Kırmızı renk, bağlantı noktası yapılandırılmamış demektir.
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d Göster açılır menüsünden, AirPort seçeneğini belirleyin.
e TCP/IP'yi tıklatın.

• IP adresleri nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur (192.168.0.100 gibi).
• "Yönlendirici" girişi genellikle kablosuz erişim noktasıdır.

2 Kablosuz erişim noktasına ping komutu gönderin.
a Menü çubuğundan, Git  Yardımcı Programlar'ı tıklatın.
b Ağ Yardımcı Programı'nı çift tıklatın.
c Ping sekmesini tıklatın.
d Ağ adresi alanına kablosuz erişim noktasının IP adresini yazın. Örnek olarak:

10.168.0.100
e Ping seçeneğini tıklatın.

3 Kablosuz erişim noktası yanıt verirse, erişim noktasından alınan bayt sayısını gösteren birçok satır
görürsünüz. Bu, bilgisayarınızın erişim noktasına bağlı olduğundan emin olmanızı sağlar.
Kablosuz erişim noktası yanıt vermezse, hiçbir şey görüntülenmez. Sorunun çözülmesine yardım etmesi
için Ağ Tanıları'nı kullanabilirsiniz.

KABLOSUZ AĞ KURULUMUNU TEKRAR ÇALIŞTIRIN

1 Finder masaüstünden, yazıcı klasörünü çift tıklatın.

2 Lexmark Kablosuz Kurulum Yardımcısı'nı çift tıklatın.

3 Bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.

Wi-Fi gösterge lambası turuncu yanıyor
Wi-Fi gösterge lambası turuncuysa şunları gösterebilir:
• Yazıcının altyapı modunda yapılandırılmadığını
• Bir başka kablosuz cihazla özel bağlantı kurmayı beklediğini

Yazıcı enterferans veya kablosuz erişim noktasına (kablosuz yönlendirici) olan uzaklığı nedeniyle ağa
bağlanamıyor veya ağa bağlanabilmesi için ayarlarının değiştirilmesi gerekiyor olabilir.

Bunlar olası çözümlerdir. Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

AĞ ADINI DENETLEYİN

Ağınızın yakınınızdaki başka bir ağ ile aynı adı taşımadığından emin olun. Örneğin siz ve komşunuz
üreticinin varsayılan ağ adını kullanıyorsanız, yazıcınız komşunuzun ağına bağlanıyor olabilir.

Benzersiz bir ağ adı kullanmıyorsanız, ağ adı belirleme konusunda bilgi için kablosuz erişim noktanızla
(kablosuz yönlendirici) birlikte gelen belgelere başvurun.

Ağınıza yeni bir ağ adı verirseniz, yazıcı ve bilgisayar SSID'sini de aynı ağ adına sıfırlamanız gerekir.
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GÜVENLİK ANAHTARLARINI KONTROL EDİN

WEP güvenliğini kullanıyorsanız
Geçerli bir WEP anahtarı:
• Tam olarak 10 veya 26 onaltılık karakter. Onaltılık karakterler A - F, a-f ve 0 - 9 arasındaki karakterlerdir.

veya
• Tam olarak 5 veya 13 ASCII karakter. ASCII karakterleri, klavyedeki harfler, rakamlar ve sembollerdir.

WPA güvenliği kullanıyorsanız
Geçerli bir WEP parolası:
• 8 ile 63 arasında ASCII karakter. Bir WPA anahtarındaki ASCII karakterler büyük küçük harf duyarlıdır.

veya
• Tam olarak 64 onaltılık karakter. Onaltılık karakterler A - F, a-f ve 0 - 9 arasındaki karakterlerdir.

Kablosuz ağınızda güvenlik kullanılmıyorsa, sizin de bir güvenlik şifreniz olmaz. Güvenli olmayan bir
kablosuz ağ kullanılması önerilmez; çünkü bu davetsiz misafirlerin izniniz olmadan ağ kaynaklarınızı
kullanmalarına neden olabilir.

YAZICINIZIN YERİNİ DEĞİŞTİRİN

Yazıcıyı kablosuz erişim noktasının (kablosuz yönlendirici) yakınına taşıyın. 802.11b veya 802.11g
ağlarındaki olası mesafenin 90 metre olmasına karşın, en uygun performansı sağlayacak maksimum
mesafe aralığı 30-45 metredir.

Ağın sinyal gücünü yazıcı ağ kurulum sayfasında bulabilirsiniz.

MAC ADRESİNİ KONTROL EDİN

Ağınız MAC adres filtrelemesi kullanıyorsa, MAC adresi filtre listesinde yazıcının MAC adresinin
bulunduğundan emin olun. Bu, yazıcının ağda çalışmasına olanak verir.

Kablosuz yazdırma sunucusu yüklenmiyor
Kurulum sırasında, yazıcıda kablosuz yazdırma sunucusunun yüklü olmadığını belirten bir mesaj
görüntülenebilir. Yazıcıda kablosuz yazdırma özelliği olduğundan eminseniz, şunları deneyin:

GÜCÜ DENETLEYİN

 ışığının yandığından emin olun.

Kablosuz olarak yazdırırken, "İletişim kurulamıyor" mesajı
görüntüleniyor
Bir dizüstü bilgisayar kullanıyor ve güç tasarruf ayarlarınız etkinse, kablosuz olarak yazdırmaya çalıştığınızda,
bilgisayarınızın ekranında İletişim kurulamıyor mesajı görüntülenebilir. Dizüstü bilgisayarın sabit diski
kapatılırsa, bu sorun oluşabilir.

Bu mesajı görüyorsanız, birkaç saniye bekleyin ve tekrar yazdırmayı deneyin. Dizüstü bilgisayar ile yazıcının
yeniden açılması ve kablosuz ağa yeniden bağlanması için bir kaç saniye geçmesi gerekir.

Sorun Giderme

144



Yazıcı ile dizüstü bilgisayarın ağa bağlanması için yeterince bekledikten sonra hala bu mesajı görüyorsanız,
kablosuz ağınızda bir sorun olabilir. Dizüstü bilgisayar ve yazıcının IP adresi aldıklarından emin olun. IP
adreslerini bulma hakkında daha fazla bilgi için, bkz. “IP adreslerini nasıl bulabilirim?”, sayfa 64 .

Yazıcı ve/veya dizüstü bilgisayarın bir IP adresi yok veya ikisinden birinin adresi 169.254.x.y (x ve y 0 ile 255
arasında herhangi iki rakamdır) değilse:

1 Geçerli bir IP adresi olmayan cihazı kapatın (dizüstü bilgisayar, yazıcı veya her ikisi)

2 Cihazı/cihazları açın.

3 IP adreslerini yine kontrol edin.

Dizüstü bilgisayar ve/veya yazıcının hala geçerli bir IP adresi yoksa, kablosuz ağınızda bir sorun var demektir.
Kablosuz erişim noktanızın (kablosuz yönlendirici) çalışır durumda olduğundan emin olun ve kablosuz sinyali
engelliyor olabilecek tüm nesneleri kaldırın.

Çoğu Sanal Özel Ağ'a (VPN) bağlandığınızda yazıcı iletişimi kaybolur
Çoğu Sanal Özel Ağ'a (VPN'ler) bağlandığınızda, yerel ağınızdaki kablosuz yazıcı bağlantınız kaybolacaktır.
Çoğu VPN, kullanıcıların yalnızca VPN ile iletişim kurmasına izin verir; diğer ağlarla aynı anda iletişim
kurmasına izin vermez. Yerel ağınıza ve VPN'e aynı anda bağlanabiliyorsanız, VPN sistem destek
sorumlusunun bölünmüş tünellemeyi etkinleştirmesi gerekir. Bazı kuruluşların güvenlik veya teknik kaygılar
dolayısıyla bölünmüş tünellemeye izin vermediğini unutmayın.

Dahili kablosuz yazdırma sunucusunu varsayılan fabrika ayarlarına
sıfırlama
1 Yazıcı kontrol panelinde,  düğmesine basın.

2 Ağ Kurulumu seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından da  düğmesine basın.

3 Ağ Bağdaştırıcısını Varsayılan Ayarlara Sıfırla seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve
ardından  düğmesine basın.

4 Evet seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.
Dahili kablosuz yazdırma sunucusuna varsayılan ayarları geri yüklenir. Doğrulamak için, bir ağ kurulum
sayfası yazdırın.

Faks sorunlarını giderme

Faks alınıp gönderilemiyor
Bunlar olası çözümlerdir. Aşağıdakilerden birini deneyin:

MESAJLARI DENETLEYİN

Hata mesajı görüntülenirse, hata mesajı iletişim kutusundaki yönergeleri izleyin.

GÜCÜ DENETLEYİN

 lambası kapalıysa, güç kablosunun yazıcıya düzgün bir biçimde takıldığından ve diğer cihazlarla birlikte
kullanmış olduğunuz bilinen çalışır durumdaki bir elektrik prizine takıldığından emin olun.
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KABLO BAĞLANTILARINI KONTROL EDİN

Aşağıdaki donanım için kablo bağlantılarının düzgün yapıldığından emin olun:
• Güç kaynağı
• Telefon
• Ahize
• Telesekreter

TELEFON PRİZİNİ KONTROL EDİN

1 Telefonu duvardaki prize bağlayın.

2 Çevir sesi dinleyin. Çevir sesi duyarsanız, priz çalışıyor demektir.

3 Çevir sesi duyamazsınız prize başka bir telefon bağlayın.

4 Çevir sesini hala duymadıysanız telefonu başka bir prize bağlayın.

5 Çevir sesini duyduğunuzda yazıcıyı prize bağlayın.

AFİŞ YAZDIRMA DENETİM LİSTESİNİ GÖZDEN GEÇİRİN

Faks modem analog bir cihazdır. Dijital telefon servislerinin kullanılabilmesi için bazı cihazlar yazıcıya
bağlanabilir.
• ISDN telefon servislerini kullanıyorsanız yazıcıyı ISDN terminal adaptöründeki analog telefon bağlantı

noktasına (R-interface bağlantı noktası) bağlayın. Daha fazla bilgi ve R-interface bağlantı noktası
istemek için ISDN sağlayıcınızla temasa geçin.

• DSL kullanıyorsanız, analog kullanımını destekleyecek bir DSL filtresi ve yönlendirici bağlayın. Daha
fazla bilgi için, DSL sağlayıcınızla temasa geçin.

• PBX telefon hizmeti kullanıyorsanız PBX üzerindeki analog bağlantıya bağladığınızdan emin olun.
Hiçbiri yoksa, faks cihazı için analog telefon hattı kurmayı düşünün. PBX telefon servisini kullanırken
yazıcının faks göndermesiyle ilgili daha fazla bilgi için PBX üzerinden faks göndermek için ayarlar
yönergelerine bakın.

ÇEVRİME SESİ GELDİĞİNDEN EMİN OLUN
• Düzgün çalışıp çalışmadığını denetlemek üzere faks göndermek istediğiniz bir telefon numarasını

arayın.
• Telefon hattı başka bir aygıt tarafından kullanılmaktaysa, faksı göndermeden önce diğer aygıtın işinin

bitmesini bekleyin.
• Sürekli Arama özelliğini kullanıyorsanız, çevirme sesini doğrulamak için ses düzeyini artırın.

DİĞER CİHAZLARI GEÇİCİ OLARAK AYIRIN

Yazcının düzgün çalıştığından emin olmak için doğrudan telefon hattına bağlayın. Bağlı tüm
telesekreterlerin, modemli bilgisayarların veya hat bölücülerin bağlantısını kesin.

KAĞIT SIKIŞMASI OLUP OLMADIĞINI KONTROL EDİN

Kağıt sıkışmalarını denetleyip temizleyin.
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ÇAĞRI BEKLEME ÖZELLİĞİNİ GEÇİCİ OLARAK DEVRE DIŞI BIRAKIN

Çağrı Bekleme faks iletimini bozabilir. Faks göndermeden veya almadan önce bu özelliği devre dışı bırakın.
Çağrı Bekleme özelliğini geçici olarak devre dışı bırakmak üzere tuş takımı dizisi edinmek için telefon
şirketinizle görüşün.

SESLİ POSTA SERVİSİ VAR MI?
Yerel telefon şirketiniz aracılığıyla sağlanan Sesli Posta faks iletimini bozabilir. Hem Sesli Posta hem de
yazıcı ile aramaları yanıtlamak için:
• Benzersiz zil sesi ayarlama ile ilgili yönergelere bakın. Bir, iki, üç ve daha fazla çalmayı da içeren

seçimleri ayarlayın.
• Yazıcı için ikinci bir telefon hattı ekleyin.

ÜLKE KODUNU KONTROL EDİN

Yazıcıyı kullandığınız ülke veya bölge için ülke kodunun ayarlandığından emin olun:

1 Yazıcı kontrol panelinde  düğmesine basın.

2 Aygıt Kurulumu seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.

3 Ülke seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.
Ekrandaki ülke veya bölge adını kontrol edin.

4 Ülke veya bölge adı yanlışsa, ekranda yazıcıyı kullanmakta olduğunuz ülke veya bölge adı
görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.

YAZICININ BELLEĞİ DOLU MU?
1 Alıcı numarayı çevirin.

2 Özgün belgeyi bir defada bir sayfaya tarayın.

Faks gönderilebiliyor, ancak alınamıyor
Bunlar olası nedenler ve çözümlerdir. Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

KAĞIT YÜKLEYİN

Yazıcıda saklanan faksları yazdırmak için kağıt yerleştirin.

OTOMATİK YANIT ÖZELLİĞİNİN AÇIK OLMASINA DİKKAT EDİN

Otomatik Yanıtlama düğmesi ışığı açıksa:
• Önceden ayarlanan telefon zili sayısının ardından yazıcı yanıtlayacaktır.
• Farklı bir zil kullanıyorsanız, yazıcı için benzersiz bir sil sesi ayarlama yönergelerine bakın.

1 Yazıcı kontrol panelinde,  düğmesine basın.

2 Faks Ayarları seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.

3 Zil ve Yanıtlama seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.
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4  düğmesine tekrar basın.
Otomatik Yanıt özelliğinin Açık olarak ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.

5 Otomatik Yanıtlama seçili değilse, Açıkseçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine basın ve
ardından ayarı kaydetmek için  düğmesine basın.

MÜREKKEBİ DENETLEYİN

Mürekkep düzeylerini kontrol edin ve gerekiyorsa yeni bir kartuş takın.

FAKS İLETME SEÇENEĞİNİN İŞARETLİ OLUP OLMADIĞINI DENETLEYİN

1 Yazıcı kontrol panelinde,  düğmesine basın.

2 Faks Ayarları seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.

3 Zil ve Yanıtlama seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.

4 Faks İletme seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.
Faks İletme seçeneğinin İlet veya Yazdır ve İlet olarak ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.

5 Faks iletme seçeneği açık olarak ayarlanmışsa, Kapalı seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine
ve ardından  düğmesine basın.

Faks alabiliyor, ancak gönderemiyor
Bunlar olası çözümlerdir. Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

MOD SEÇİMİNİ DENETLEYİN

Yazıcının faks için ayarlanmasını kesinleştirmek için  göstergesinin yandığını kontrol edin.

 ışığı yanmıyorsa, yazıcı kontrol panelinde  düğmesine basın.

YERLEŞTİRİLEN BELGEYİ DENETLEYİN

Özgün belgeyi baskı yüzü yukarı dönük olarak Otomatik Belge Besleyicisine (ADF) veya aşağı dönük olarak
tarayıcı camına yerleştirin.

ÇEVİRME ÖNEKİ AYARINI DENETLEYİN

1 Yazıcı kontrol panelinde,  düğmesine basın.

2 Faks Ayarları seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.

3 Çevirme ve Gönderme seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine
basın.

4 Çevirme Öneki seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.

5 Ayarı değiştirmek için, istediğiniz önek görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine
basın.
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6 Henüz çevirme öneki için bir ayar oluşturmadıysanız:
a Oluştur seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.
b Tuş takımını kullanarak her telefon numarasından önce çevrilecek öneki girin ve ardından ayarı

kaydetmek için  düğmesine basın.

HIZLI ARAMA NUMARASINI DENETLEYİN
• Hızlı Arama'nın aramak istediğiniz numaraya programlandığından emin olun Daha fazla bilgi için, Hızlı

Aramayı ayarlama yönergelerine bakın.
• Alternatif olarak, telefon numarasını el ile çevirin.

YAZICININ ÇEVİR SESİ ALGILADIĞINDAN EMİN OLUN.
• Görüşme sırasında faks gönderme (Sürekli Arama) yönergelerine bakın.
• Çevirme Yöntemi ayarını denetleme:

1 Çevir sesi dinleyin. Çevir sesini duyarsanız ve yazıcı çevirmeden telefonu kapatırsa, bu çevir sesini
tanımadığı anlamına gelir.

2 Yazıcı kontrol panelinde,  düğmesine basın.
3 Faks Ayarları seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.
4 Çevirme ve Gönderme seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine

basın.
5 Çevirme Yöntemi seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.
6 PBX Arkasında seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine basın ve ardından da ayarı

kaydetmek için  düğmesine basın.

Yazıcı boş faks alıyor
Bunlar olası nedenler ve çözümlerdir. Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

ÖZGÜN BELGEYİ DENETLEYİN

Gönderen kişiden özgün belgenin doğru yüklendiğini doğrulamasını isteyin.

MÜREKKEBİ DENETLEYİN

Mürekkep düzeylerini kontrol edip gerekiyorsa yeni bir kartuş takın.

KARTUŞLARI DENETLEYİN

1 Yazıcı kartuşlarını çıkarın.

2 Etiket ve bandın çıkarılmış olduğundan emin olun.

1 2
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3 Yazıcı kartuşlarını yeniden takın.

Alınan faksın baskı kalitesi düşük
Bunlar olası çözümlerdir. Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

DENETİM LİSTESİNDEN GÖNDERİCİYE BAKIN
• Özgün belge kalitesinin yeterli olup olmadığını denetleyin.
• Faksı yeniden gönderin. Sorun telefon hattı bağlantısının kalitesiyle ilgili olabilir.
• Faks tarama çözünürlüğünü artırın.

MÜREKKEBİ DENETLEYİN

Mürekkep düzeylerini kontrol edip gerekiyorsa yeni bir kartuş takın.

AKTARIM HIZINI DÜŞÜRÜN

1 Yazıcı kontrol panelinde,  düğmesine basın.

2 Faks Ayarları seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.

3 Çevirme ve Gönderme seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine
basın.

4 Maks Gönderim Hızı seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.

5 Daha düşük bir aktarım hızı seçmek için ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.

6 Faksı yeniden gönderin.

7 Sorun devam ederse, adım 1 ve adım 5 arasında belirtilen işlemleri tekrar uygulayın ve faksı daha düşük
aktarım hızında yeniden gönderin.

Not: 2400 bps en düşük aktarım hızıdır.

Notlar:

• Aktarım hızı ne kadar düşük olursa, faksın yazdırılması o kadar uzun sürer.
• Bu çözüm yöntemi siz aktarım hızını sıfırlayana kadar, gelecekte alacağınız faksların hızını düşürür.

Arayan Kimliği bilgisi görüntülenmiyor

ARAYAN KİMLİĞİ MODELİ DOĞRU ŞEKİLDE AYARLANMAYABİLİR

Yazıcı iki farklı Arayan Zil Sesi düzenlerini destekler: Model 1 (FSK) ve Model 2 (DTMF). Bulunduğunuz
ülke ve bölgenin yanı sıra kayıtlı olduğunuz telekomünikasyon şirketine de bağlı olarak yazıcının Arayan
Kimliği bilgisini görüntülemesi için modeli değiştirmeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için, Arayan Kimliğini
ayarlama yönergelerine bakın.

Faks Hatası
Faks makinesi iletişimi durdurdu.
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Faksın yeniden gönderilmesi. Sorun telefon hattı bağlantısının kalitesiyle ilgili olabilir.

Desteklenmeyen Faks Modu
Alıcının faks makinesi legal boyutlu kağıdı, rengi veya gönderdiğiniz faksın çözünürlüğünü desteklemiyor.

Bunlar olası çözümlerdir. Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

BELGENİN BOYUTUNU LETTER BOYUTU OLARAK DEĞİŞTİRİN

TARAMA ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNÜ DÜŞÜRÜN

1 Yazıcı kontrol panelinde,  düğmesine basın.

2 Ekranda Kalite seçeneği görüntülenene kadar  düğmesine basın.

3 Daha düşük bir kalite görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.

OTOMATİK FAKS DÖNÜŞTÜRME'Yİ ETKİNLEŞTİRME

1 Yazıcı kontrol panelinde,  düğmesine basın.

2 Faks Ayarları seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.

3 Çevirme ve Gönderme seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine
basın.

4 Otomatik Faks Dönüştürme seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine
basın.

5 Otomatik faks dönüştürme açık olarak ayarlanmamışsa, Açık seçeneği görüntülenene kadar ok
düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.

Uzak Faks Hatası
Bunlar olası çözümlerdir. Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

TELEFON HATTINI DENETLEYİN

Faksı yeniden gönderin. Sorun telefon hattı bağlantısının kalitesiyle ilgili olabilir.

AKTARIM HIZINI DÜŞÜRÜN

1 Yazıcı kontrol panelinde,  düğmesine basın.

2 Faks Ayarları seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.

3 Çevirme ve Gönderme seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine
basın.

4 Maks Gönderim Hızı seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.

5 Daha düşük bir aktarım hızı seçmek için ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.
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6 Faksı yeniden gönderin.

7 Sorun devam ederse, adım 1 ve adım 5 arasında belirtilen işlemleri tekrar uygulayın ve faksı daha düşük
aktarım hızında yeniden gönderin.

Not: 2400 bps en düşük aktarım hızıdır.

Notlar:

• Aktarım hızı ne kadar düşük olursa, faksın yazdırılması o kadar uzun sürer.
• Bu çözüm yöntemi siz aktarım hızını sıfırlayana kadar, gelecekte alacağınız faksların hızını düşürür.

Telefon Hattı Meşgul
Bunlar olası nedenler ve çözümlerdir. Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

YENİDEN ARAMA AYARLARINI DEĞİŞTİRME

Yazıcı otomatik olarak, iki dakikalık aralıklarla üç kere arar. Varsayılan ayarın çevirme sayısını en çok beş,
arama süresini de en çok sekiz dakika olarak değiştirebilirsiniz.

Çevirme ayarlarını değiştirmek için:

1 Yazıcı kontrol panelinde,  düğmesine basın.

2 Çevirme ve Gönderme seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine
basın.

3 Yazıcının çevirme sayısını değiştirmek için:
a Yeniden Çevirme Denemeleri seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından 

düğmesine basın.
b İstediğiniz ayar görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.

4 Çevirmeler arasındaki sürenin uzunluğunu değiştirmek için:
a Yeniden Çevirme Zamanı seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından 

düğmesine basın.
b İstediğiniz ayar görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.

FAKSI İLERİ BİR ZAMANDA TEKRAR GÖNDERMEK ÜZERE PROGRAMLAMA

Önceden programlanan bir zamanda toplu faks gönderme ile ilgili yönergelere bakın.
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Telefon Hattı Hatası
Bunlar olası nedenler ve çözümlerdir. Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

AFİŞ YAZDIRMA DENETİM LİSTESİNİ GÖZDEN GEÇİRİN

Faks modem analog bir cihazdır. Dijital telefon servislerinin kullanılabilmesi için bazı cihazlar yazıcıya
bağlanabilir.
• ISDN telefon servislerini kullanıyorsanız yazıcıyı ISDN terminal adaptöründeki analog telefon bağlantı

noktasına (R-interface bağlantı noktası) bağlayın. Daha fazla bilgi ve R-interface bağlantı noktası
istemek için ISDN sağlayıcınızla temasa geçin.

• DSL kullanıyorsanız, analog kullanımını destekleyecek bir DSL filtresi ve yönlendirici bağlayın. Daha
fazla bilgi için, DSL sağlayıcınızla temasa geçin.

• PBX telefon hizmeti kullanıyorsanız PBX üzerindeki analog bağlantıya bağladığınızdan emin olun.
Hiçbiri yoksa, faks cihazı için analog telefon hattı kurmayı düşünün. PBX telefon servisini kullanırken
faks göndermeyle ilgili daha fazla bilgi için PBX üzerinden faks göndermek için ayarlar yönergelerine
bakın.

TELEFON HATTINI DENETLEYİN

Telefon hattı başka bir aygıt tarafından kullanılmaktaysa, faksı göndermeden önce diğer aygıtın işinin
bitmesini bekleyin.

KABLO BAĞLANTILARINI KONTROL EDİN

Aşağıdaki donanım için kablo bağlantılarının düzgün yapıldığından emin olun:
• Güç kaynağı
• Telefon
• Ahize
• Telesekreter

Yanıt Yok
Bunlar olası çözümlerdir. Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

TELEFON HATTI DENETİM LİSTESİNİ KULLANMA
• Faksı yeniden gönderin. Sorun telefon hattı bağlantısının kalitesiyle ilgili olabilir.
• Düzgün çalışıp çalışmadığını denetlemek üzere faks göndermek istediğiniz bir telefon numarasını

arayın.

YAZICININ ÇEVİR SESİ ALGILADIĞINDAN EMİN OLUN.
• Görüşme sırasında faks gönderme (Sürekli Arama) yönergelerine bakın.
• Çevirme Yöntemi ayarını denetleme:

1 Çevir sesi dinleyin. Çevir sesini duyarsanız ve yazıcı çevirmeden telefonu kapatırsa, bu çevir sesini
tanımadığı anlamına gelir.

2 Yazıcı kontrol panelinde,  düğmesine basın.
3 Faks Ayarları seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.
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4 Çevirme ve Gönderme seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine
basın.

5 Çevirme Yöntemi seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.
6 İstediğiniz çevirme yöntemi görüntülenene kadar ok düğmelerine basın ve ardından ayarı kaydetmek

için  düğmesine basın.

Bağlantı Kurulamadı
Bunlar olası çözümlerdir. Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

TELEFON HATTI DENETİM LİSTESİNİ KULLANMA
• Faksı yeniden gönderin. Sorun telefon hattı bağlantısının kalitesiyle ilgili olabilir.
• Düzgün çalışıp çalışmadığını denetlemek üzere faks göndermek istediğiniz bir telefon numarasını

arayın.
• Telefon hattı başka bir aygıt tarafından kullanılmaktaysa, faksı göndermeden önce diğer aygıtın işinin

bitmesini bekleyin.

YAZICININ ÇEVİR SESİ ALGILADIĞINDAN EMİN OLUN.
• Görüşme sırasında faks gönderme (Sürekli Arama) yönergelerine bakın.
• Çevirme Yöntemi ayarını denetleme:

1 Çevir sesi dinleyin. Çevir sesini duyarsanız ve yazıcı çevirmeden telefonu kapatırsa, bu çevir sesini
tanımadığı anlamına gelir.

2 Yazıcı kontrol panelinde,  düğmesine basın.
3 Faks Ayarları seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.
4 Çevirme ve Gönderme seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine

basın.
5 Çevirme Yöntemi seçeneği görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.
6 İstediğiniz çevirme yöntemi görüntülenene kadar ok düğmelerine basın ve ardından ayarı kaydetmek

için  düğmesine basın.
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Bildirimler

Ürün bilgileri
Ürün adı:

Lexmark 5600 Series

Makine türü:

4437

Modeller:

001, 002

Ürün adı:

Lexmark 6600 Series

Makine türü:

4437

Model numarası 2:

W02, WE2, WE3

Sürüm bildirimi
Temmuz 2008

Aşağıdaki paragraf bu tür şartların yasalara aykırı olduğu ülkeler için geçersizdir. LEXMARK
INTERNATIONAL, INC. BU YAYINI, “OLDUĞU GİBİ”, TİCARİ YA DA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GİBİ
HERHANGİ BİR KONUDA DOLAYLI VEYA DOĞRUDAN GARANTİ VERMEKSİZİN SAĞLAMAKTADIR.
Bazı ülkelerde, belirli konularda dolaylı ya da doğrudan garantilerin reddedilmesine izin verilmez; bu nedenle,
bu bildirim sizin için geçerli olmayabilir.

Bu yayın, teknik yanlışlıklar ya da yazım hataları içerebilir. Bu yayında açıklanan bilgilerde düzenli olarak
değişiklik yapılmaktadır; bu değişiklikler sonraki basımlara yansıtılacaktır. Hakkında bilgi verilen ürünler ya
da programlar üzerinde herhangi bir zamanda geliştirme çalışmaları ya da değişiklikler yapılabilir.

Bu yayında belirli ürünlerden, programlardan ya da hizmetlerden söz edilmesi, bu ürünlerin, programların ya
da hizmetlerin sizin ülkenizde de kullanıma sunulacağı anlamına gelmez. Herhangi bir ürün, program ya da
hizmetten söz edilmesi, yalnızca o ürünün, programın ya da hizmetin kullanılabileceği anlamına gelmez.
Geçerli fikri mülkiyet haklarına aykırı olmayan ve işlevsel olarak eşit herhangi bir ürün, program ya da hizmet
kullanılabilir. Üretici tarafından açıkça belirtilenler dışında, diğer ürünlerle, programlarla ya da hizmetlerle
birlikte kullanım olanaklarının değerlendirilmesi ve doğrulanması kullanıcının sorumluluğundadır.

Lexmark teknik desteği için support.lexmark.com adresini ziyaret edin.

Sarf malzemeleri ve yüklemeler için, www.lexmark.com adresini ziyaret edin.
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İnternet erişiminiz yoksa, posta yoluyla Lexmark ile iletişim kurabilirsiniz:

Lexmark International, Inc.
Bldg 004-2/CSC
740 New Circle Road NW
Lexington, KY 40550
USA

© 2008 Lexmark International, Inc.

Tüm hakları saklıdır.

Markalar
Lexmark ve elmas tasarımlı Lexmark, Lexmark International, Inc.'in ticari markalarıdır ve ABD ve/veya diğer
ülkelerde kayıtlıdır.

evercolor ve PerfectFinish, Lexmark International, Inc.'ın ticari markalarıdır.

Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerine aittir.

Lisans uyarıları
Aşağıdaki belge kurulum yazılımı CD'sindeki \Drivers\XPS dizininden görülebilir: Zopen.PDF.

Radyo frekans radyasyonuna maruz kalma
Aşağıdaki bildirim, yazıcınıza bir kablosuz ağ kartı takılıysa geçerlidir

Bu aygıtın ışın yayma gücü, FCC ve diğer düzenleyici organların radyo frekansına maruz kalma sınırlarının
çok altındadır. FCC ve diğer düzenleyici organların radyo frekansına maruz kalma gereksinimlerini
karşılayabilmek için, anten ile bu aygıtı kullanacak kişiler arasında en az 20cm (8inç) aralık bırakılmalıdır.

Avrupa Birliği (AB) yönergelerine uygunluk
Bu ürün Üye Ülkelerin belirli voltaj sınırları içinde kullanılmak üzere tasarlanan elektrikli aygıtların
elektromanyetik uyumluluğu ve güvenliğine ilişkin yasaların birbiriyle benzer ve uyumlu olanlarının
sağlanmasına ilişkin 2004/108/EC ve 2006/95/EC numaralı AB Konseyi yönergelerine uygundur.

Bu yönergelerin koşullarına uyulduğuna ilişkin bir bildirim, Lexmark International, S.A., Boigny, Fransa,
Director of Manufacturing and Technical Support (Üretim ve Teknik Destek Müdürü) tarafından imzalanmıştır.

Bu ürün, B Sınıfı EN 55022 ve EN 60950 sayılı güvenlik gereksinimlerini karşılar.

Radyo ürünleri için Avrupa EC direktifi uyumluluk bildirgesi
Aşağıdaki bildirimler yazıcınıza bir kablosuz ağ kartı takılıysa geçerlidir
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Bu ürün Üye Ülkelerin radyo ekipmanları ile telekomünikasyon terminal ekipmanlarında, belirli voltaj sınırları
içinde kullanılmak üzere tasarlanan elektrikli aygıtların elektromanyetik uyumluluğu ve güvenliğine ilişkin
yasaların birbiriyle benzer ve uyumlu olanlarının sağlanmasına ilişkin 2004/108/EC, 2006/95/EC ve
1999/5/EC numaralı AB Konseyi yönergelerine uygundur.

Uyumluluk CE işaretiyle belirtilir.

Uyarı işareti bazı üye ülkelerde sınırlamalar olduğunu gösterir.

Bu yönergelerin koşullarına uyulduğunda ilişkin bir bildirim Lexmark International, S.A., Boigny, Fransa,
Üretim ve Teknik Destek Müdüründen edinilebilir.

Aşağıdaki sınırlamalar uygulanmaktadır:

Ülke/bölge Sınırlama

Tüm ülkeler/bölgeler Bu ürün yalnızca kapalı alanlarda kullanılmaya uygundur. Bu ürün açık alanlarda
kullanılamaz.

L'Italia Si fa presente inoltre che l'uso degli apparati in esame è regolamentato da:

• D.Lgs 1.8.2003, n.259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) e 105
(libero uso), per uso privato;

• D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell'accesso R-LAN alle reti e ai servizi di teleco-
municazioni.

Bu ürün EN 55022 sınırlarına; EN 60950 güvenlik gereklerine;ETSI EN 300 328'in radyo spektrumu
gereklerine ve EN 55024, ETSI EN 301 489-1 ve ETSI EN 301 489-17'nin EMC gereklerine uygundur.

Česky Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se
základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Dansk Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Deutsch Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit
den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie
1999/5/EG befindet.

Ελληνική ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

English Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the
essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Español Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requi-
sitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Eesti Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi
1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.

Suomi Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaati-
musten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.

Bildirimler

157



Français Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux
exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Magyar Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvetõ
követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.

Íslenska Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og
aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.

Italiano Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo questo prodotto è conforme ai requisiti
essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Latviski Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtis-
kajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Lietuvių Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoja, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir
kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.

Malti Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet
essenzjali u ma dispożizzjonijiet oħrajn relevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.

Nederlands Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de
essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Norsk Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende
krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Polski Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadni-
czymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

Português A Lexmark International Inc. declara que este este produto está conforme com os requisitos essenciais
e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.

Slovensky Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a
všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.

Slovensko Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi
relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

Svenska Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de
väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Ses emisyon seviyeleri
Aşağıdaki ölçümler ISO 7779’a uygun olarak yapılmış ve ISO 9296’ya uygun oldukları bildirilmiştir.

Not: Bazı modlar ürününüzde bulunmuyor olabilir.

1 metredeki ortalama ses basıncı, dBA

Yazdırma 50

Tarama 40

Kopyalama 50

Hazır duyulamaz

Değerler değiştirilebilir. Geçerli değerler için, bkz: www.lexmark.com.
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Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar (WEEE) direktifi

WEEE logosu, Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan elektronik ürünleri geri dönüştürme programları ve
prosedürlerini belirtir. Ürünlerin geri dönüştürülmesi gerektiğine inanıyoruz. Geri dönüştürme seçenekleri
hakkında sorularınız olursa, Lexmark web sitesini ziyaret edin: www.lexmark.com Burada en yakın satış
mağazasının telefon numarasını bulabilirsiniz.

Ürünü elden çıkarma
Yazıcı veya sarf malzemelerini normal ev atıklarıyla aynı şekilde elden çıkarmayın. Elden çıkarma ve geri
dönüşüm seçenekleriyle ilgili olarak yerel yetkililerinize danışın.

Sıcaklık bilgileri
Ortam sıcaklığı 15-32° C (60-90° F)

Nakliye sıcaklığı -40-60° C (-40-140° F)

Saklama sıcaklığı 1-60° C (34-140° F)

ENERGY STAR

Güç tüketimi

Ürünün güç tüketimi
Aşağıdaki tabloda ürünün güç tüketim özellikleri açıklanmaktadır.

Not: Bazı modlar ürününüzde bulunmuyor olabilir.
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Mod Açıklama Güç Tüketimi (Watt)

Yazdırma Ürün, elektronik girişlerden basılı kopya çıktı-
larını oluşturuyor.

Lexmark 5600 Series: 23,4; Lexmark 6600
Series: 23.89

Kopyalama Ürün özgün basılı belgelerden basılı kopya
çıktısı oluşturuyor.

Lexmark 5600 Series: 18,42; Lexmark 6600
Series: 20.53

Tarama Ürün basılı kopya belgelerini tarıyor. Lexmark 5600 Series: 9,67; Lexmark 6600
Series: 11.80

Hazır Ürün yazdırma işi bekliyor. Lexmark 5600 Series: 7,4; Lexmark 6600
Series: 9.84

Power Saver Ürün güç tasarruf modunda. Lexmark 5600 Series: 3,94; Lexmark 6600
Series: 5.89

Kapalı Ürün prize takılı ama güç düğmesi kapalı. Lexmark 5600 Series 0.27; Lexmark 6600
Series 0.29

Önceki tablodaki güç tüketim seviyeleri zaman göre ortalama değerleri göstermektedir. Anlık güç tüketimi
ortalama değerlerin oldukça üzerinde olabilir.

Değerler değiştirilebilir. Geçerli değerler için, bkz: www.lexmark.com.

Power Saver
Bu ürün bir enerji tasarrufu modu olan Power Saver ile tasarlanmıştır. Power Saver Modu EPA Sleep Moduna
eşdeğerdir. Power Saver Modu yazıcının uzun süre kullanılmadığı zamanlarda güç tüketimini azaltarak enerji
tasarrufu sağlar. Power Saver Modu, bu ürün Power Saver Süresi adı verilen belirli sürede kullanılmadığında
otomatik olarak devreye girer.

Bu ürünün Power Saver Süresi fabrika ayarı (dakika olarak): 60

Kapalı modu
Bu üründe, ürünün tamamen kapalıyken harcadığı güçle kıyasla az miktarda güç tüketen kapalı modu varsa,
güç kaynağı kablosunu prizden çekin.

Toplam enerji kullanımı
Ürünün toplam enerji kullanımının hesaplanması bazen yararlı olabilir. Güç tüketimi değerlerinin Watt ölçü
birimine göre sağlanmış olması nedeniyle, enerji kullanımını hesaplarken, güç tüketimi ürünün tüm modlarda
geçirdiği süre ile çarpılmalıdır. Ürünün toplam enerji kullanımı, tüm modların enerji kullanımının toplamıdır.

LEXMARK LİSANS SÖZLEŞMELERİ
LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN: BU ÜRÜNÜ KULLANARAK BU LİSANS SÖZLEŞMELERİNİN TÜM HÜKÜM
VE ŞARTLARINA TABİ OLMAYI KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. BU LİSANS SÖZLEŞMELERİNİN
HÜKÜMLERİNİ KABUL ETMİYORSANIZ, ÜRÜNÜ KULLANMADAN HEMEN GÖNDERİN VE ÖDEDİĞİNİZ
TUTARIN İADE EDİLMESİNİ TALEP EDİN. BU ÜRÜNÜ BAŞKA TARAFLARIN KULLANMASI İÇİN
YÜKLÜYORSANIZ, ÜRÜNÜ KULLANMANIN BU HÜKÜMLERİN KABULÜ ANLAMINA GELDİĞİ
KONUSUNDA KULLANICILARI BİLGİLENDİRMEYİ KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ.
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KARTUŞ LİSANS SÖZLEŞMESİ
Bu yazdırma aygıtıyla birlikte gelen patentli yazıcı kartuşunun veya kartuşlarının aşağıdaki
lisansa/sözleşmeye tabi olarak satıldığını kabul ediyorum: Paketteki patentli yazıcı kartuşu veya kartuşları tek
kullanım için lisanslanmıştır ve belirli bir miktar mürekkep kullandıktan sonra çalışmayı durduracak şekilde
tasarlanmıştır. Değişiklik gerektiğinde kartuşta değişebilen miktarda mürekkep kalır. Bu tek kullanımdan sonra
yazdırma kartuşunun kullanım lisansı sona erer ve kullanılan kartuş yeniden üretim, doldurma veya geri
dönüşüm için yalnızca Lexmark'a geri gönderilmelidir. Gelecekte, yukarıdaki hükümlere tabi olarak başka bir
kartuş satın alırsam, söz konusu hükümlerin bu kartuş için geçerli olduğunu kabul ediyorum. Bu tek kullanım
lisansını/sözleşmesini kabul etmiyorsanız, bu ürünü orijinal ambalajı içinde satın aldığınız yere iade edin. Bu
hükümlerin kapsamına girmeyen yedek kartuşlar www.lexmark.com adresinden satın alınabilir.

LEXMARK YAZILIM LİSANS SÖZLEŞMESİ
Bu Yazılım Lisans Sözleşmesi (“Lisans Sözleşmesi”), (birey ya da münferit kişilik olarak) tarafınız ile Lexmark
International, Inc. (“Lexmark”) arasında yasal bir sözleşme olup, Lexmark ürününüz ya da Yazılım
Programınız, tarafınız ile Lexmark veya tedarikçileri arasında yapılan başka bir yazılı bir yazılım lisans
anlaşmasına tabi olmadığı sürece, Lexmark ürününüz ile bağlantılı olarak kullanılmak üzere kurulan veya
Lexmark tarafından tedarik edilen her türlü Yazılım Programına ilişkin kullanımı düzenler. “Yazılım Programı”
terimi, Lexmark ürününe yerleşik, Lexmark ürünüyle birlikte satılan, birlikte dağıtımı yapılan veya birlikte
kullanım için tasarlanmış, makine tarafından algılanabilen komutları, sesli/görsel içeriği (görüntüler ve kayıtlar
gibi) ve ilişkili ortamları, basılı materyalleri ve elektronik belgeleri içermektedir.
1 SINIRLI GARANTİ BİLDİRİMİ. Lexmark, Yazılım Programının (varsa) kayıtlı olduğu ortamın (örneğin,

disket veya CD), garanti süresi içinde normal kullanım şartlarında malzeme ve işçilik bakımından hatasız
olduğu garantisini vermektedir. Garanti süresi (90) gündür ve Yazılım Programının ilk baştaki son
kullanıcıya teslim edildiği tarihte başlamaktadır. Bu sınırlı garanti yalnızca Lexmark'tan ya da Yetkili bir
Lexmark Satıcısından veya dağıtımcısından yeni olarak satın alınan Yazılım Programı için geçerlidir.
Ortamın bu sınırlı garantiye uymadığının saptanması halinde, Lexmark Yazılım Programını değiştirecektir.

2 YASAL UYARI VE GARANTİ SINIRLAMASI. İŞBU LİSANS SÖZLEŞMESİNDE AKSİ BELİRTİLMEDİĞİ
SÜRECE VE UYGULANACAK HUKUKUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ DERECEDE LEXMARK VE
TEDARİKÇİLERİ, YAZILIM PROGRAMINI “OLDUĞU ŞEKLİYLE” SUNMAKTA OLUP, TÜMÜ YAZILIM
PROGRAMINA İLİŞKİN OLMAK ÜZERE, MÜLKİYET, İHLALSİZLİK, SATILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR
AMACA UYGUNLUK VE VİRÜS BULUNMAMASI DA DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK
ÜZERE AÇIK YA DA ZIMNİ TÜM GARANTİ VE ŞARTLARI KABUL ETMEMEKTEDİR. İşbu sözleşme,
Lexmark üzerinde hariç bırakılamayacak ya da değiştirilemeyecek olan yükümlülükler uygulayan veya
garanti ya da şartlar getiren, zaman zaman yürürlükte olabilecek belirli yasal düzenlemelerle ilintili olarak
anlaşılmalıdır. Söz konusu hükümlerin geçerli olması durumunda ve yapabileceği ölçüde, Lexmark bu
hükümlerin ihlali karşılığındaki sorumluluğunu aşağıdakilerden biriyle sınırlamaktadır: Yazılım
Programının değiştirilmesi veya Yazılım Programı için ödenen fiyatın geri ödenmesi.
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3 LİSANSIN VERİLMESİ. Lexmark, işbu Lisans Sözleşmesinin tüm hüküm ve şartlarına uymanız koşuluyla
tarafınıza aşağıdaki hakları vermektedir:
a Kullanım. Yazılım Programının bir (1) adet kopyasını Kullanabilirsiniz. “Kullanım” terimi Yazılım

Programının saklanması, yüklenmesi, kurulumu, yürütülmesi ya da görüntülenmesi anlamına gelir.
Lexmark Yazılım Programı lisansını size eş zamanlı kullanım için verdiyse, yetkili kullanıcı sayısını
Lexmark ile yaptığınız sözleşmede belirtilen sayıyla sınırlamanız gerekir. Yazılım Programının
bileşenlerini, birden fazla bilgisayarda kullanmak için ayıramazsınız. Yazılım Programının tamamını ya
da bir kısmını, normalde Yazılım Programı tarafından oluşturulan ya da Yazılım Programından dolayı
her türlü bilgisayar ekranında görülen her türlü ticari marka, ticari isim, ticari şeklin görünüşünü ya da
fikri mülkiyet uyarısını geçersiz kılacak, değiştirecek, kaldıracak, engelleyecek, tahrif edecek ya da
daha az görünür şekle getirecek şekilde kullanmayacağınızı kabul ediyorsunuz.

b Kopyalama. Yazılım Programının, söz konusu kopyanın Yazılım Programının tüm mülkiyet uyarılarını
içermesi koşuluyla, sadece yedekleme, arşivleme ya da kurulum amacı için bir (1) adet kopyası
çıkarabilirsiniz. Yazılım Programını kamuya açık ya da dağıtımı yapılan hiçbir ağa kopyalayamazsınız.

c Hakların Muhafazası. Tüm yazı tipleri de dahil olmak üzere Yazılım Programının telif hakkı ve mülkiyeti
Lexmark International, Inc. ve/veya tedarikçilerine aittir. Lexmark, işbu Lisans Sözleşmesinde
tarafınıza verildiği açıkça belirtilmeyen tüm hakları saklı tutar.

d Ücretsiz Dağıtım Yazılımları (Freeware). İşbu Lisans Sözleşmesinin hüküm ve şartlarına rağmen,
Yazılım Programının, üçüncü taraflarca kamu lisansı kapsamında sunulan yazılımları teşkil eden tüm
parçaları ya da bu parçalardan herhangi biri (“Freeware”), münferit sözleşme, paketten çıkan lisans ya
da yükleme sırasında elektronik lisans şartları şeklinde olduğuna bakılmaksızın, ilgili Ücretsiz Dağıtım
Yazılımlarıyla beraber gelen lisans sözleşmesinin şartlarına bağlı olarak tarafınıza lisanslanmıştır.
Ücretsiz Dağıtım Yazılımlarının tarafınızca kullanımı yalnızca ilgili lisansın şartlarına tabi olacaktır.

4 DEVİR. Yazılım Programını başka bir son kullanıcıya devredebilirsiniz. Her türlü devir, tüm yazılım
bileşenlerini, araçları, basılı materyalleri ve işbu Lisans Sözleşmesini içermelidir ve bu durumda Yazılım
Programı ya da bileşenlerinin kopyalarını elinizde bulunduramazsınız. Devir, konsinye satış gibi, dolaylı
devir olamaz. Devirden önce, devredilen Yazılım Programını alan son kullanıcı Lisans Sözleşmesinin tüm
şartlarını kabul etmelidir. Yazılım Programının devrini takiben lisansınız otomatikman sona ermektedir.
Yazılım Programını, bu Lisans Sözleşmesinde belirtilen kapsam dışında kiralayamaz, alt lisansını veremez
veya devredemezsiniz; bu doğrultudaki her türlü girişim geçersiz sayılacaktır.

5 YÜKSELTMELER. Yükseltme olarak tanımlanan bir Yazılım Programını kullanmak için öncelikle, Lexmark
tarafından yükseltmeye uygun olarak tanımlanan orijinal Yazılım Programının lisansını almanız
gerekmektedir. Yükseltmeden sonra, yükseltme uygunluğunun esasını teşkil eden orijinal Yazılım
Programını kullanamazsınız.

6 TERSİNE MÜHENDİSLİK FAALİYETLERİNİN SINIRLANMASI. Birlikte işlerlik, hataların düzeltilmesi ve
güvenlik testi amaçları doğrultusunda yürürlükteki yasalarca açıkça izin verilen durumlar dışında Yazılım
Programında değişiklik, kod çözme, ters mühendislik, tersine birleştirme, tersine derleme işlemleri ya da
başka türlü dönüştürme işlemleri yapamazsınız. Bu yönde yasal haklarınız bulunması durumunda yapmayı
düşündüğünüz tüm ters mühendislik, tersine birleştirme ya da tersine derleme işlemlerinden Lexmark’ı
yazılı olarak haberdar edeceksiniz. Yazılım Programının yasal Kullanımı için gerekli olmadığı sürece
Yazılım Programını kodunu çözemezsiniz.

7 İLAVE YAZILIM. Lexmark tarafından güncelleme ya da ilave ile birlikte başka şartlar öngörülmediği sürece
işbu Lisans Sözleşmesi, Lexmark tarafından sağlanan orijinal Yazılım Programına yapılacak güncelleme
ya da ilavelere uygulanacaktır.

8 TELAFİLERİN SINIRLANDIRMASI. Yürürlükteki yasalarca izin verilen azami ölçüde, Lexmark'ın,
tedarikçilerinin, yan kuruluşlarının ve satıcılarının tüm sorumluluğu ve sizin münhasır telafi hakkınız
aşağıdaki gibidir: Lexmark yukarıdaki açıklana açık sınırlı garantiyi vermektedir. Lexmark, arızalı ortamı
garanti edildiği şekilde telafi etmezse, lisansınızı iptal edebilirsiniz ve Yazılım Programının tüm kopyalarını
geri verdiğinizde paranız iade edilir.
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9 SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI. Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Lexmark’ın sınırlı
garantisinden kaynaklanan her türlü hukuki talep ya da işbu Sözleşmenin konusuyla ilgili herhangi bir
başka hukuki taleple ilgili olarak Lexmark’ın ve tedarikçilerinin (sözleşme, ihlal, dava engeli, ihmal, yanlış
beyan ya da haksız fiil de dahil olmak üzere) fiilin şekline ya da esasına bağlı olmaksızın her çeşit zarardan
kaynaklanan sorumluluğu 5.000 ABD Doları veya zarara neden olan ya da hukuki işlemin konusunu
oluşturan ya da bununla doğrudan bağlantısı olan Yazılım Programının lisansı için bu kapsamda
Lexmark’a ya da Yetkili pazarlamacılarına ödenen bedel arasından daha yüksek olanıyla sınırlanacaktır.
LEXMARK, TEDARİKÇİLERİ, BAĞLI KURULUŞLARI YA DA BAYİLERİ HİÇBİR ŞEKİLDE (KAYBEDİLEN
KAR YA DA GELİR, KAYBEDİLEN TASARRUFLAR, KULLANIM KESİNTİSİ YA DA VERİ VEYA
KAYITLARIN KAYBI, TAHRİFATI YA DA ZARAR GÖRMESİ, ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN HUKUKİ
TALEPLERİ YA DA GAYRİMENKULLER VEYA MADDİ VARLIKLARA VERİLEN ZARAR, YAZILIM
PROGRAMININ KULLANIMI YA DA KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN YA DA İŞBU LİSANS
SÖZLEŞMESİNİN HERHANGİ BİR HÜKMÜ İLE BAĞLANTILI GİZLİLİK KAYBI DA DAHİL ANCAK
BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN) ÖZEL, ARIZİ, DOLAYLI, YAPTIRIM YA DA CEZA ÖNGÖREN VEYA
DOLAYLI ZARARLARDAN, GARANTİ YA DA SÖZLEŞME İHLALİ HAKSIZ FİİL (İHMAL YA DA TAM
SORUMLULUK DA DAHİL OLMAK ÜZERE) DE DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA SINIRLI
OLMAKSIZIN TALEBİN DOĞASINA BAKILMAKSIZIN, VE HATTA LEXMARK YA DA TEDARİKÇİLERİ,
BAĞLI KURULUŞLARI YA DA PAZARLAMACILARI SÖZ KONUSU ZARARLARIN YA DA ÜÇÜNCÜ
TARAFLARIN TALEPLERİNE DAYANARAK TARAFINIZCA YAPILACAK HER TÜRLÜ TALEBİN
OLUŞMA İHTİMALİNDEN HABERDAR EDİLMİŞ OLSA BİLE, İLGİLİ ZARARI HARİÇ TUTMA HÜKMÜ
YASAL OLARAK GEÇERSİZ KILINMADIĞI SÜRECE, SORUMLU TUTULMAYACAKTIR. YUKARIDA
BELİRTİLEN SINIRLAMALAR, YUKARIDA YAZILI HUKUKİ YOLLAR ESAS AMACINDAN SAPSA DAHİ
GEÇERLİDİR.

10 SÜRE. İşbu Lisans Sözleşmesi, feshedilmediği veya reddedilmediği sürece yürürlüktedir. Yazılım
Programının tüm kopyalarını, tüm değişiklikler, belgeler ve şekli ne olursa olsun birleştirilmiş tüm kısımlarla
birlikte imha ederek ya da burada belirtilen diğer yollarla bu lisansı her zaman ret ya da fesih edebilirsiniz.
Lexmark, işbu Lisans Sözleşmesinin şartlarından herhangi birine uymamanız durumunda ihbar vererek
lisansınızı feshedebilir. İlgili fesih üzerine Yazılım Programının tüm kopyalarını, tüm değişiklikler, belgeler
ve şekli ne olursa olsun birleştirilmiş tüm kısımlarla birlikte imha etmeyi kabul ediyorsunuz.

11 VERGİLER. İşbu Sözleşmeden ya da Yazılım Programının tarafınızca Kullanımından kaynaklanan her
türlü mal, hizmet ve kişisel mülkiyet vergileri de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tüm vergileri
ödemekle yükümlü olduğunuzu kabul ediyorsunuz.

12 DAVALARIN SINIRLANMASI. Ne şekilde olursa olsun, işbu Sözleşmeden kaynaklanan hiçbir dava,
uygulanacak hukuk tarafından aksi öngörülmediği sürece, dava esasının meydana gelmesinden iki yıldan
fazla süre geçtikten sonra hiçbir tarafça açılamaz.

13 UYGULANACAK HUKUK. İşbu Sözleşme, Amerika Birleşik Devletleri Kentucky Eyaleti kanunlarına
tabidir. Herhangi bir yargı alanındaki hukuk seçimi kuralları uygulanmayacaktır. Uluslararası Mal Satışına
ilişkin BM Konvansiyonu uygulanmayacaktır.

14 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ HÜKÜMETİNİN SINIRLANAN HAKLARI. Yazılım Programı
masraflar tamamen özel bütçeden karşılanarak geliştirilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin
Yazılım Programını kullanmaya yönelik hakları işbu Sözleşmede belirtildiği şekilde olup DFARS
252.227-7014 ve benzer FAR hükümleri (ya da benzer bir kurum düzenlemesi ya da sözleşme hükmü)
sınırlamalarına tabidir.

15 VERİLERİN KULLANIMINA MUVAFAKAT. Lexmark’ın, bağlı kuruluşlarının ve temsilcilerinin, Yazılım
Programıyla bağlantılı olarak gerçekleştirilen ve tarafınızdan talep edilen destek hizmetlerine ilişkin olarak
bilgi toplayabileceğini ve vermiş olduğunuz bilgileri kullanabileceğini kabul ediyorsunuz. Lexmark, söz
konusu bilgileri, hizmetlerin sunumu için gerekli olan haller dışında, kimliğinizi ortaya çıkaracak şekilde
kullanmamayı kabul eder.

Bildirimler

163



16 İHRACAT SINIRLAMALARI. (a) Yazılım Programını ya da bunun doğrudan bir ürününü, uygulanabilir
herhangi bir ihracat yasasını ihlal edecek şekilde, doğrudan ya da dolaylı olarak, iktisap edemez, sevk
edemez, aktaramaz veya yeniden ihraç edemezsiniz ya da (b) Yazılım Programının, nükleer, kimyasal
veya biyolojik silah yaygınlaşması da dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, söz konusu ihracat yasaları
tarafından yasaklanan herhangi bir amaç doğrultusunda kullanımına izin veremezsiniz.

17 SÖZLEŞMENİN ELEKTRONİK ORTAMDA AKDEDİLMESİNİN KABULÜ. Tarafınız ile Lexmark işbu
Lisans Sözleşmesini elektronik ortamda oluşturmayı kabul ediyorsunuz. Bu, bu sayfada yer alan “Kabul
Ediyorum” ya da “Evet” düğmesini tıklattığınızda veya bu ürünü kullandığınızda işbu Lisans Sözleşmesinin
hüküm ve şartlarını kabul ettiğiniz ve bunu Lexmark’la sözleşme “imzalama” niyeti ile yaptığınız anlamına
gelir.

18 SÖZLEŞME İMZALAMA SALAHİYETİ. İşbu Lisans Sözleşmesini imzaladığınız yerde yasal rüşt yaşında
olduğunuzu ve, uygulanabilir olduğu takdirde, işbu sözleşmeyi akdetmek için işvereniniz ya da temsil
ettiğiniz tarafça verilen, gerekli yetkiye sahip olduğunuzu beyan ediyorsunuz.

19 SÖZLEŞMENİN BÜTÜNÜ. İşbu Lisans Sözleşmesi (işbu Lisans Sözleşmesine yapılan ve Yazılım
Programına dahil olan her türlü ek ya da değişiklik de dahil olmak üzere), Yazılım Programına ilişkin olarak
tarafınız ile Lexmark arasında yapılan akdin tamamını teşkil eder. Burada aksi belirtilmediği sürece, söz
konusu hüküm ve şartlar, (söz konusu konu dışı şartlar, işbu Lisans Sözleşmesinin ve Yazılım Programının
tarafınızca Kullanımına ilişkin tarafınız ile Lexmark arasında imzalanan başka bir yazılı sözleşmenin
şartlarına muhalefet etmediği sürece) Yazılım Programına ya da işbu Lisans Sözleşmesinde düzenlenen
diğer bir konuya ilişkin daha önce ya da eşzamanlı olarak yapılmış sözlü ya da yazılı tüm iletişim, teklif ve
beyanların yerine geçer. Lexmark’ın destek hizmetlerine yönelik politikalarının ya da programlarının işbu
Lisans Sözleşmesinin şartlarına muhalefet ettiği ölçüde işbu Lisans Sözleşmesinin şartları uygulanacaktır.
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varsayılan fabrika ayarlarına
sıfırlama  145

değiştirme 
geçici ayarlar  28
Power Saver zaman aşımı  28
varsayılan ayarlar  28

denetleme 
mürekkep düzeyleri  116

dergi makalesi, tarayıcı camına
yerleştirme  70
desteklenmeyen faks modu
hatası mesajı  151
dil 

değiştirme  122
dizin kartı 

yükleme  66
düğmeler, yazıcı kontrol paneli 

Adres Defteri  23
Aşağı ok  23
Ayarlar  23
Başlat  23
Çevir sesi  23
Ekran  23
Fotoğraf  23
Geri  23
Güç  23
İki taraflı (Dupleks)  23
İptal  23
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Kopyala  23
Renkli/Siyah  23
Sağ ok  23
Sol ok  23
Tamam  23
Tara  23
Tuş takımı  23
Yeniden Ara / Duraklat  23
Yukarı ok  23

E
ek bilgisayarlar 

kablosuz yazıcı yükleme  47
ekranda yanlış dil
görüntüleniyor  122
emisyon bildirimi  156, 157, 158
Ethernet  63
etiket, yazdırma  79
etiket, yükleme  66
etkileşim 

kablosuz ağ  62

F
faks 

el ile alma  105
elle yanıtlama kodu

ayarlama  108
etkinlik raporları  109
iletme  106
otomatik olarak alma  105

faks alabiliyor, ancak
gönderemiyor  148
faks alınıp gönderilemiyor  145
faks alma 

elle  105
faks iletme  106
otomatik olarak  105
telesekreter kullanma  106

faks alt bilgisi, ayarlama  109
faks ayarları 

istenmeyen değişiklikleri
engelleme  111

Faks Ayarları Listesi,
yazdırma  110
faks gönderebiliyor, ancak
alamıyor  147
faks gönderme ve alma 

Adres Defteri  106
çevirme önekini ayarlama  107
dijital telefon servisi

kullanma  45

DSL kullanma  45
faks bağlantısı seçme  38
görüşmeyi dinlerken  104
ISDN kullanma  45
istenmeyen faksları

engelleme  110
kontrol panelini kullanarak  103
kontrol panelini kullanarak

gönderme  103
önceden programlanan bir

zamanda toplu faks
gönderme  104

PBX üzerinden gönderme  108
toplu faksı hemen

gönderme  103
faks hatası  150
faks iletme  106
faks sorunlarını giderme 

alınan faksın baskı kalitesi
düşük  150

Arayan Kimliği
görüntülenmiyor  150

faks alabiliyor, ancak
gönderemiyor  148

faks alınıp gönderilemiyor  145
faks gönderebiliyor, ancak

alamıyor  147
yazıcı boş faks alıyor  149

FCC bildirimi  156
fotoğraf 

DPOF özelliğini kullanarak dijital
fotoğraf makinesinden
yazdırma  92

düzenleme için tarama  95
fotoğrafları kopyalama  98
kenarlıksız kopya yapma  98
prova sayfası kullanarak

yazdırma  91
tarayıcı camına yerleştirme  70
yazıcı yazılımını kullanarak

yazdırma  88
fotoğraf kağıdı, yükleme  66
fotoğraf kartı, yükleme  66
fotoğraf makinesi 

bağlama  90
fotoğraf, yazdırma 

yazıcının kontrol panelini
kullanarak  87

Fransa 
özel kablosuz kurulum

yönergeleri  48
FreeBox  48

G
gazete, tarayıcı camına
yerleştirme  70
geçiş yapma 

masaüstü bilgisayardan dizüstü
bilgisayara  34

gereksiz fakslar, engelleme  110
geri dönüşüm 

WEEE bildirimi  159
görüntü büyütme  99
görüntü küçültme  99
görüntü yineleme  101
güç düğmesi ışığı yanmıyor  123
güç kaynağı bağlantı noktası  20
güvenlik 

kablosuz ağ  56
güvenlik anahtarı  57
güvenlik bilgileri  9, 13

kablosuz ağ  57

H
hata mesajları 

bağlantı kurulamadı  154
faks hatası  150
faks modu desteklenmiyor  151
telefon hattı hatası  153
telefon hattı meşgul  152
uzak faks hatası  151
yanıt yok  153

Hizmet Merkezi  122

I
IP adresi  64

yapılandırma  49
IP adresi atama  65
IP adresi, atama  65

İ
İletişim kurulamıyor 

mesajı  144
İngiltere 

özel kablosuz kurulum
yönergeleri  48

iptal etme 
kopyalama  102
tarama işi  97
yazdırma işleri  83

istenmeyen fakslar,
engelleme  110
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K
kablo 

USB  60
yükleme  59, 60

kablosuz  50, 63
Macintosh  51
sorun giderme  136, 145
yazıcı yazdırmıyor  135

kablosuz ağ 
ağ üzerinde çalışmaya genel

bakış  56
etkileşim  62
güvenlik  56
güvenlik bilgileri  57
kablosuz ağ türleri  60
kablosuz yazdıracak şekilde

ağda kurmak için gereken
bilgiler  46

Macintosh kullanarak özel ağ
oluşturma  52

mevcut bir özel ağa yazıcı
ekleme  54

sinyal gücü  61
sorun giderme  129
SSID  55
Windows kullanarak özel ağ

oluşturma  52
yaygın ev yapılandırmaları  57
yazıcıyı yükleme

(Macintosh)  46
yazıcıyı yükleme (Windows)  46

kablosuz ağ uyumluluğu  46
kablosuz ağ yok  52
kablosuz ayarları 

yüklemeden sonra değiştirme
(Mac)  49

kablosuz bağlantı sorunlarını
giderme 

kurulum sırasında ağ yazıcısı
yazıcı seçim listesinde
görünmüyor (Windows)  131

Wi-Fi gösterge ışığı
yanmıyor  136

Wi-Fi gösterge lambası turuncu
renkte yanıp
sönüyor  138, 141

Wi-Fi gösterge lambası turuncu
yanıyor  143

yazıcı kablosuz ağa
bağlanamıyor  132

yüklemeden sonra kablosuz
ayarlarını değiştirme (Mac)  49

yüklemeden sonra kablosuz
ayarlarını değiştirme
(Windows)  49

kablosuz kurulum 
gereken bilgiler  46

kablosuz sinyal 
gücü  61

kablosuz sinyal emilimi  62
kablosuz yazdırma sunucusu 

yüklü değil  144
kablosuz yazıcı yükleme 

ek bilgisayarlar  47
kablosuz yükleme 

USB kablosu takıldıktan sonra
devam etmiyor  130

kablosuzdan geçiş 
USB'ye  50
USB'ye, Mac OS X

kullanarak  51
kağıt 

özel tür seçme  78
kağıt ayar kolu  20
kağıt besleme koruyucusu  20
kağıt çıkış tepsisi  20
kağıt desteği  20
kağıt kılavuzları  20
kağıt türü 

otomatik olarak seçme  73
kağıt ve diğer sarf malzemeleri 

sipariş etme  120
kağıt ve diğer sarf malzemelerini
sipariş etme  120
kağıt, yükleme  66, 74
kart 

bellek kartı  85
yükleme  66

kartpostal 
yükleme  66

kartuş, yazıcı 
çıkarma  113
hizalama  115
koruma  118
özgün Lexmark kullanma  114
silme  117
sipariş etme  119
temizleme  116
yükleme  112

kaydetme 
ayarlar  28

kopyalama  98
Aynı sayfada çoklu baskı  101
bir sayfada birden fazla sayfa

görüntüsü  101
fotoğraf  98
görüntü büyütme  99
görüntü küçültme  99
görüntü yineleme  101
kaliteyi ayarlama  99
kopyaları harmanlama  100
kopyanın rengini açma veya

koyulaştırma  100
yapma  98

kopyalama kalitesi,
düzenleme  99
kopyaları harmanlama  100
kullanma 

Mac yazıcı yazılımı  33
yazıcı menüleri  26

kurma 
Adres Defteri  106

Kurulum menüsü 
Faks Ayarları Listesi  110

kurulum sırasında ağ yazıcısı
yazıcı seçim listesinde
görünmüyor (Windows)  131
kurulum sorunlarını giderme 

ekranda yanlış dil
görüntüleniyor  122

güç düğmesi ışığı
yanmıyor  123

sayfa yazdırılmıyor  124
yazılım yüklenmedi  123

kurulum, yazıcı  13

L
LiveBox  48

M
MAC adresi  63
MAC adresi filtreleme  63
MAC adresi, bulma  63
Mac yazıcı yazılımı 

kullanma  33
Macintosh 

kablosuz  51
USB  51
yazıcıyı kablosuz ağa

yükleme  46
menüler 
şema  26
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menüler listesi  26
mulaj kağıdı, yükleme  66
mürekkep düzeyleri,
denetleme  116

N
N9UF Box  48

O
Otomatik Belge Besleyicisi 

tepsi  20
Otomatik Belge Besleyicisi
(ADF)  20

çıkış tepsisi  20
kağıt kılavuzu  20

Ö
önlü arkalı ünite kapağı  20
özel 

SSID  52
WEP  52

özel ağ  60
özel boyutlu kağıt, yazdırma  80
özel boyutlu kağıt,
yükleme  66, 80
özel kablosuz ağ 

Macintosh kullanarak
oluşturma  52

Windows kullanarak
oluşturma  52

yazıcı ekleme  54

P
parçalar 

bellek kartı yuvaları  20
güç kaynağı bağlantı

noktası  20
kağıt ayar kolu  20
kağıt besleme koruyucusu  20
kağıt çıkış tepsisi  20
kağıt desteği  20
kağıt kılavuzları  20
Otomatik Belge Besleyicisi

(ADF)  20
Otomatik Belge Besleyicisi

(ADF) çıkış tepsisi  20
Otomatik Belge Besleyicisi

(ADF) kağıt kılavuzu  20
Otomatik Belge Besleyicisi

(ADF) tepsisi  20
önlü arkalı ünite kapağı  20

PictBridge bağlantı noktası  20
tarayıcı camı  20
tarayıcı ünitesi  20
USB bağlantı noktası  20
üst kapak  20
Wi-Fi göstergesi  20
yazıcı kartuşu taşıyıcısı  20
yazıcı kontrol paneli  20

parlak kağıt, yükleme  66
parlak ve fotoğraf kağıdı,
yükleme  74
parola  57
PBX 

faks ayarlama  108
PictBridge bağlantı noktası  20
PictBridge etkin dijital fotoğraf
makinesi, bağlama  90
protokol  64
prova sayfası, kullanma  91

Q
Quick Connect (Hızlı Bağlantı)
dizüstü bilgisayar bağlantı
noktası  34

R
raporlar, faks etkinliği  109
RJ11 adaptörü  35
RJ11 adaptörü kullanma  35

S
Sanal Özel Ağ  145
sayfa yazdırılmıyor  124
ses emisyon düzeyleri  158
sıfırlama 

dahili kablosuz yazdırma
sunucusuna varsayılan fabrika
ayarlarını geri yükleme  145

son sayfayı önce, yazdırma  76
sorun giderme 

Hizmet Merkezi  122
kablosuz ağ  129
yazıcı iletişim sorunları  127

sorun giderme, faks 
alınan faksın baskı kalitesi

düşük  150
Arayan Kimliği

görüntülenmiyor  150
faks alabiliyor, ancak

gönderemiyor  148
faks alınıp gönderilemiyor  145

faks gönderebiliyor, ancak
alamıyor  147

yazıcı boş faks alıyor  149
sorun giderme, hata mesajları 

bağlantı kurulamadı  154
faks hatası  150
faks modu desteklenmiyor  151
telefon hattı hatası  153
telefon hattı meşgul  152
uzak faks hatası  151
yanıt yok  153

sorun giderme, kablosuz bağlantı 
kurulum sırasında ağ yazıcısı

yazıcı seçim listesinde
görünmüyor (Windows)  131

Wi-Fi gösterge ışığı
yanmıyor  136

Wi-Fi gösterge lambası turuncu
renkte yanıp
sönüyor  138, 141

Wi-Fi gösterge lambası turuncu
yanıyor  143

yazıcı kablosuz ağa
bağlanamıyor  132

yüklemeden sonra kablosuz
ayarlarını değiştirme (Mac)  49

yüklemeden sonra kablosuz
ayarlarını değiştirme
(Windows)  49

sorun giderme, kurulum 
ekranda yanlış dil

görüntüleniyor  122
güç düğmesi ışığı

yanmıyor  123
sayfa yazdırılmıyor  124
yazılım yüklenmedi  123

SSID 
bulma  56
kablosuz ağ  55
özel  52

sürdürme 
yazdırma işleri  82

Sürekli Arama özelliği  104

T
takma 

bellek kartları  85
çıkarılabilir sürücüler  86

tarama 
ağa  93
ağda  96
bellek kartına  93
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bilgisayara  93, 96
bir tarama işlemini iptal

etme  97
çıkarılabilir sürücüye  93
düzenleme için fotoğraf  95
renkli veya siyah beyaz tarama

yapma  95
yazıcının kontrol panelini

kullanma  93
tarayıcı camı  20

belge yükleme  70
temizleme  118

tarayıcı ünitesi  20
TCP/IP  64
tebrik kartı 

yükleme  66
telefon hattı hatası  153
telefon hattı meşgul hata
mesajı  152
telesekreter 

ile faks alma  106
temizleme 

yazıcının dışı  118
ters sayfa sırası  76
toplu faks, gönderme 

hemen  103
programlanan zamanda  104

U
USB  50, 63

kablo  60
Macintosh  51

USB bağlantı noktası  20
etkinleştirme  128

USB bağlantısı 
ağ bağlantısı ile  63

USB'den geçiş 
kablosuza  50
kablosuza, Mac OS X

kullanarak  51
uzak faks hatası  151

Ü
üst kapak  20

V
varsayılan fabrika ayarları 

dahili kablosuz yazdırma
sunucusunu sıfırlama  145

varsayılan fabrika ayarları,
sıfırlama  120

varsayılanlar 
fabrika varsayılanlarına

sıfırlama  120
VPN 

yazıcı bağlantısı
kayboluyor  145

W
Web sayfası 

yazdırma  74
Web sitesi 

bulma  10
WEP  56

özel  52
WEP anahtarı 

anahtar dizini  65
bulma  55

Wi-Fi gösterge lambası turuncu
renkte yanıp sönüyor  138, 141
Wi-Fi gösterge lambası turuncu
yanıyor  143
Wi-Fi gösterge lambası yeşil 

yazıcı yazdırmıyor  136
Wi-Fi göstergesi  20
ışık yanmıyor  136
renkleri yorumlama  48
renklerin tanımı  48

Wi-Fi Protected Setup  55
Windows 

yazıcıyı kablosuz ağa
yükleme  46

Windows yazılımı 
Abbyy Sprint OCR  32
Araç Çubuğu  32
Faks Ayarları Programı  32
Faks Çözümleri yazılımı  32
Fast Pics  32
Hizmet Merkezi  32
Kablosuz Kurulum

Programı  32
Office Araçları  32
Productivity Studio  32
Yazdırma Tercihleri  32

WPA  56
WPA anahtarı 

bulma  55
WPA2  56
WPS  55

X
XPS sürücüsü 

yükleme  31

Y
yanıt hatası yok mesajı  153
yapılandırma 

IP adresi  49
yayınlar, bulma  10
yazdırma 

ağ kurulum sayfası  130
belge  74
bellek kartı veya flash

sürücüdeki belgeler  77
bir yaprağa birden fazla

sayfa  76
birden fazla kopya  75
DPOF özelliğini kullanarak dijital

fotoğraf makinesindeki
fotoğrafları  92

engellenen faks numaraları
listesi  110

etiket  79
harmanla  75
önce son sayfa  76
özel boyutlu kağıt  80
prova sayfası kullanarak

fotoğraf  91
ters sayfa sırası  76
Web sayfası  74
yazıcı yazılımını kullanarak

fotoğraflar  88
yazıcının kontrol panelini

kullanarak fotoğraf  87
zarf  79

yazdırma işleri, iptal etme  83
yazdırma işleri, sürdürme  82
yazıcı 

bilgisayar olmadan kurma  13
yazıcı boş faks alıyor  149
yazıcı iletişim sorunlarını
giderme  127
yazıcı kablosuz ağa
bağlanamıyor  132
yazıcı kablosuz olarak
yazdırmıyor  136
yazıcı kartuşları 

çıkarma  113
doldurma  114
hizalama  115
koruma  118
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özgün Lexmark kullanma  114
silme  117
sipariş etme  119
temizleme  116
yükleme  112

yazıcı kartuşlarını çıkarma  113
yazıcı kartuşlarını doldurma  114
yazıcı kartuşlarını hizalama  115
yazıcı kartuşu püskürtme uçları,
temizleme  116
yazıcı kartuşu püskürtme uçlarını
temizleme  116
yazıcı kartuşu taşıyıcısı  20
yazıcı kontrol paneli  20

kullanma  23
yazıcı kurma 

kablosuz ağ üzerinde
(Macintosh)  46

kablosuz ağ üzerinde
(Windows)  46

yazıcı menüleri  26
yazıcı yazdırmıyor 

kablosuz  135
yazıcı yazılımı 

çıkarma  127
yeniden yükleme  127
yükleme  30

yazıcı yükleme 
kablosuz ağ üzerinde

(Macintosh)  46
kablosuz ağ üzerinde

(Windows)  46
yazıcının dışı 

temizleme  118
yazıcıyı bağlama 

Almanya'da telefon prizine  41
bilgisayar modemi  42
telefon  43
telefon prizi  40
telesekreter  39

yazıcıyı kablosuz ağda kurmak
için gereken bilgiler  46
yazılım 

Hizmet Merkezi  122
kaldırma ve yeniden

yükleme  127
XPS sürücüsü  31

yazılım yüklenmedi  123
yükleme 

afiş kağıdı  66
ağ yazıcısı  65
ağır mat kağıt  66

asetat  66
belgeleri Otomatik Belge

Besleyici'ye (ADF)  71
belgeleri tarayıcı camına  70
dizin kartı  66
etiket  66
fotoğraf kağıdı  66
fotoğraf kartı  66
kablo  59, 60
kağıt  66, 74
kartpostal  66
mulaj kağıdı  66
özel boyutlu kağıt  66, 80
parlak kağıt  66
parlak ve fotoğraf kağıdı  74
tarayıcı camında  93
tarayıcı camında fotoğraf  70
tebrik kartı  66
yazıcı kartuşları  112
yazıcı yazılımı  30, 127
zarf  66, 79

yüklemeden sonra kablosuz
ayarlarını değiştirme (Mac)  49
yüklemeden sonra kablosuz
ayarlarını değiştirme
(Windows)  49

Z
zarf 

yazdırma  79
yükleme  66, 79

zil sesi düzenleri, ayar  108
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