
Hızlı Başvuru

Kağıt ve özel ortam yükleme

Standart 250‑sayfalık tepsiyi
yükleme
Yazıcıda, takılı manuel besleyici ile standart 250‑sayfalık tepsi
(Tepsi 1) bulunur. 250‑sayfalık tepsi, 650‑sayfalık çift çekmece
ve 550‑sayfalık tepsi desteği, aynı boyut ve türde kağıtları
destekler ve kağıtlar bunlara aynı şekilde yüklenir.

Not: İsteğe bağlı 550‑sayfalık tepsi tüm yazıcı modelleri için
kullanılamaz.

1 Tepsiyi dışarı doğru çekin.

Not: Tepsileri bir iş yazdırılırken veya ekranda Meşgul
görüntülenirken çıkarmayın. Aksi takdirde kağıt sıkışabilir.

2 Uzunluk kılavuzu tırnağını gösterildiği gibi sıkıştırın ve
kılavuzu yüklenen kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın.

Not: Kılavuzun konumunu belirlemeye yardımcı olması için
tepsinin alt kısmındaki boyut göstergelerini kullanın.

3 Kağıt A4 veya letter boyutundan uzunsa, tepsinin arkasındaki
yeşil tırnağı bastırarak tepsiyi uzatın.

4 Kağıtları ileri geri esnetip gevşetin ve ardından havalandırın.
Kağıtları katlamayın veya buruşturmayın. Kenarları düz bir
yüzeyde düzleştirin.

5 Kağıt yığınını yazdırma yüzü yukarı bakacak şekilde yükleyin.

6 Kağıt kılavuzlarının kağıdın kenarlarına sabitlendiğinden
emin olun.

Not: Resmin sayfaya düzgün şekilde hizalanması için,
kenar kılavuzlarının kağıt kenarlarına sıkıca dayandığından
emin olun.

7 Tepsiyi yerine yerleştirin.

8 Tepside daha önce yüklenenden farklı bir kağıt türü veya
boyutu yüklüyse, yazıcı kontrol panelinden tepsinin Kağıt
Türü ya da Kağıt Boyutu ayarını değiştirin.

Not: Bir tepside aynı anda çeşitli kağıt boyutları veya
türlerinin kullanılması sıkışmalara neden olur.

 

1



650‑sayfalık çift çekmeceye kağıt
yükleme
650‑sayfalık çift çekmece (Tepsi 2), 550‑sayfalık bir tepsi ve
tümleşik 100‑sayfalık bir çok amaçlı besleyici içerir. Çekmece,
250‑sayfalık tepsi ve isteğe bağlı 550‑sayfalık tepsi ile aynı
şekilde yüklenir ve aynı boyut ve türde kağıtları destekler. Tek
fark, şekilde gösterildiği gibi kılavuz çıkıntılarının görünümü ve
kağıt göstergelerinin konumudur.

Not: İsteğe bağlı 550‑sayfalık tepsi tüm yazıcı modelleri için
kullanılamaz.

1

2

3

1 Uzunluk kılavuz çıkıntıları

2 Boyut göstergeleri

3 Genişlik kılavuz çıkıntıları

Çok amaçlı besleyiciyi kullanma
1 Çok amaçlı besleyiciyi açmak için besleyici açma mandalını

sola itin.

2 Uzatmayı tutun ve tamamen açılana kadar dümdüz dışarı
çekin.

3 Kağıdı yerleştirme için hazırlayın.
• Kağıtları ileri geri esnetip gevşetin ve ardından

havalandırın. Kağıtları katlamayın veya buruşturmayın.
Kenarları düz bir yüzeyde düzleştirin.

• Saydam ortamları kenarlarından tutun ve havalandırın.
Kenarları düz bir yüzeyde düzleştirin.

Not: Saydam ortamların yazdırma yüzlerine
dokunmaktan kaçının. Ortamı çizmemeye dikkat edin.

• Zarf yığınını ileri geri esneterek gevşetin ve ardından
havalandırın. Kenarları düz bir yüzeyde düzleştirin.

4 Yığın yüksekliği sınırlayıcısını ve çıkıntısını bulun.

Not: Kağıdı yığın yükseklik sınırlayıcısının altına zorla
sokarak maksimum yığın yüksekliğini aşmayın.

1

2

3

4

1 Sekme

2 Yığın yükseklik sınırlayıcısı

3 Genişlik kılavuzları

4 Boyut göstergeleri
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5 Kağıdı yükleyin ve ardından genişlik kılavuzunu kağıt
yığınının kenarına hafifçe değene kadar kaydırın.
• Kağıt, stok kartı ve saydam ortamları önerilen yazdırma

yüzleri alta bakacak ve üst kenarları önce girecek şekilde
yükleyin.

• Zarfları kapak tarafları yukarı bakacak şekilde yükleyin.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Asla pullu, çıtçıtlı, kopçalı,
pencereli, astarlı veya kendiliğinden yapışan yapışkanlı
kağıtları kullanmayın. Bu zarflar yazıcıya ciddi bir
şekilde zarar verebilir.

Notlar:

• Çok amaçlı besleyiciyi bir iş yazdırılırken açmayın veya
kapatmayın.

• Bir seferde yalnızca bir kağıt boyutu veya türü yükleyin.

6 Kağıdın hafifçe itilerek çok amaçlı besleyicide gidebileceği
yere kadar gittiğinden emin olun. Kağıtlar çok amaçlı
besleyicide düz durmalıdır. Kağıdın çok amaçlı besleyicide
gevşek bir şekilde yerleştiğinden ve kıvrılmadığından veya
bükülmediğinden emin olun.

Sıkışmaları giderme

200–202 ve 230 kağıt sıkışmaları
1 Sıkışma kağıt tepsisindeyse:

a Tutma yerinden kavrayın ve standart 250 yapraklık tepsiyi
(Tepsi 1) ve elle besleyiciyi dışarı çekerek çıkarın.

b Sıkışmayı giderin.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.
c Tepsiyi takın.

d  düğmesine basın.

2 Sıkışma yazıcının içindeyse:
a Ön kapağı yandaki tutma yerlerinden kavrayın ve

ardından kendinize doğru çekerek çıkarın.

DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak
olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir
yaralanma riskini azaltmak için, dokunmadan
önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

b Sıkışma görünüyorsa, sıkışan kağıdı çıkarın.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.
c Sıkışma ısıtıcı alanındaysa, yeşil kolu tutun ve ısıtıcı

kapağını kendinize doğru çekin.
d Isıtıcı kapağını aşağıda tutun ve sıkışan kağıdı çıkarın.
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Isıtıcı kapağı serbest bırakıldığında kapanır.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.
e Ön kapağı kapatın.

f  düğmesine basın.

231 ve 235 kağıt sıkışmaları
1 Ön kapağı yandaki tutma yerlerinden kavrayın ve ardından

kendinize doğru çekerek çıkarın.

2 Sıkışmayı giderin.

3 Tepsiye doğru boyutta kağıt yerleştirin.

4 Tepsiyi takın.

5 Ön kapağı kapatın.

6  düğmesine basın.

24x kağıt sıkışması
1 Kolu tutun ve isteğe bağlı 550 yapraklık tepsiyi dışarı çekin.

Not: İsteğe bağlı 550 yapraklık tepsi tüm yazıcı
modellerinde yoktur.

2 Sıkışan kağıdı çıkarın.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

3 Tepsiyi içeri sokun.

4  düğmesine basın.

250 kağıt sıkışması
1 Sıkışan kağıda erişmek için çok amaçlı besleyicideki kolu

aşağı bastırın.
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2 Sıkışmayı giderin.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

3 Tepsiyi takın.

4  düğmesine basın.

 

5


	Kağıt ve özel ortam yükleme
	Standart 250-sayfalık tepsiyi yükleme
	650-sayfalık çift çekmeceye kağıt yükleme
	Çok amaçlı besleyiciyi kullanma

	Sıkışmaları giderme
	200–202 ve 230 kağıt sıkışmaları
	231 ve 235 kağıt sıkışmaları
	24x kağıt sıkışması
	250 kağıt sıkışması



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


