
Ortam kılavuzu
Yazıcı aşağıdaki kağıt ve diğer özel ortam boyutlarını destekler. Özel boyutlar seçerken en çok Universal ayar için
belirtilmiş boyutları kullanın.

Desteklenen kağıt boyutları
Bu ölçümler yalnızca tek yüze (tek-taraflı) yazdırma için geçerlidir. Önlü arkalı yazdırma için minimum boyut
139,7 x 210 mm (5,50 x 8,27 inç).

Kağıt boyutu Boyutlar Standart
550-sayfalık
tepsi (Tepsi 1)

İsteğe bağlı
550-sayfalık
tepsi

İsteğe bağlı
2.000-sayfalık
tepsi

Çok
amaçlı
tepsi

İsteğe bağlı
550 sayfalık
özel ortam
çekmecesi

A4 210 x 297 mm
(8,27 x 11,7 inç)

A5 148 x 210 mm
(5,83 x 8,27 inç)

X

A6 105 x 148 mm (4,13
x 5,83 inç)

X X X

JIS B5 182 x 257 mm
(7,17 x 10,1 inç)

X

Letter 215,9 x 279,4 mm
(8,5 x 11 inç)

Legal 215,9 x 355,6 mm
(8,5 x 14 inç)

Executive 184,2 x 266,7 mm
(7,25 x 10,5 inç)

X

Oficio (México) 215,9 x 340,4 mm
(8,5 x 13,4 inç)

X

Folio 215,9 x 330,2 mm
(8,5 x 13 inç)

X

Statement 139,7 x 215,9 mm
(5,5 x 8,5 inç)

X X X

*Yazılım uygulaması tarafından boyut belirtilmediği sürece, bu boyut ayarı, zarfı 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inç) için
biçimlendirir.
**Yalnızca C734 model yazıcılar tarafından desteklenir.
***Yalnızca C736 model yazıcılar tarafından desteklenir.
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Kağıt boyutu Boyutlar Standart
550-sayfalık
tepsi (Tepsi 1)

İsteğe bağlı
550-sayfalık
tepsi

İsteğe bağlı
2.000-sayfalık
tepsi

Çok
amaçlı
tepsi

İsteğe bağlı
550 sayfalık
özel ortam
çekmecesi

Universal
Not: Standart
ortam boyutlarına
yakın olan
universal boyutları
desteklemek için
otomatik
algılamayı devre
dışı bırakın.

148 x 210 mm -
215,9 x 355,6 mm
(5,83 x 8,27 inç -
8,5 x 14 inç)

X

76,2 x 127 mm
(3 x 5 inç) -
215,9 x 355,6
mm (8,5 x 14 inç)

X X X

76,2 x 127 mm
(3 x 5 inç) -
215,9 x 914,4
mm (8,5 x 36 inç)**

X X X X

76.2 x 127 mm
(3 x 5 inç) -
215,9 x 1219,2
mm (8,5 x 48 inç)***

X X X X

7 3/4 Envelope
(Monarch)

98,4 x 190,5 mm
(3,875 x 7,5 inç)

X X X

9 Zarf 98,4 x 226,1 mm
(3,875 x 8,9 inç)

X X X

Com 10 Zarf 104,8 x 241,3 mm
(4,12 x 9,5 inç)

X X X

DL Zarf 110 x 220 mm
(4,33 x 8,66 inç)

X X X

C5 Zarf 162 x 229 mm
(6,38 x 9,01 inç)

X X X

B5 Zarf 176 x 250 mm
(6,93 x 9,84 inç)

X X X

Diğer Envelope* 85,7 x 165 mm -
215,9 x 355,6 mm
(3,375 x 6,50 inç -
8,5 x 14 inç)

X X X

*Yazılım uygulaması tarafından boyut belirtilmediği sürece, bu boyut ayarı, zarfı 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inç) için
biçimlendirir.
**Yalnızca C734 model yazıcılar tarafından desteklenir.
***Yalnızca C736 model yazıcılar tarafından desteklenir.
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Kağıtları saklama
Sıkışmaların ve baskı kalitesi eşitsizliklerini gidermeye katkıda bulunmak için bu kağıt saklama kurallarını uygulayın.
• En iyi sonuçlar için, kağıtlarınızı 21°C (70°F) sıcaklıkta ve bağıl nemin % 40 olduğu bir ortamda saklayın. Çoğu

etiket üreticisi 18 - 24°C (65 - 75°F) arasında bir sıcaklıkta ve bağıl nemi % 40 ile 60 derecesinde bir ortamda
yazdırmanızı önermektedir.

• Kağıtlarınızı mümkünse kartonlarında tutarak, zemin yerine bir palet veya raf üzerinde saklayın.
• Kağıt paketlerini düz bir zeminde saklayın.
• Kağıt paketlerinin üzerine hiçbir şey koymayın.

Sıkışmaları önleme
Aşağıdaki ipuçları sıkışmaları önlemenize yardımcı olabilir.
• Yalnızca önerilen kağıt veya özel ortamları kullanın.

Daha fazla bilgi için, www.lexmark.com/publications adresindeki Lexmark Web sitesinde bulunan Stok Kartı ve
Etiket Kılavuzu'na bakın.

• Çok fazla kağıt yüklemeyin. Yığın yüksekliğinin belirtilen maksimum yüksekliği aşmadığından emin olun.
• Buruşmuş, kırışmış, nemli veya bükülmüş kağıt kullanmayın.
• Kağıtları yüklemeden önce esnetin, havalandırın ve düzleştirin.
• Kesilmiş veya elle koparılmış kağıt kullanmayın.
• Aynı yığında farklı boyut, ağırlık veya türde kağıt kullanmayın.
• Kağıdı uygun bir ortamda saklayın.
• Yazıcı yazdırırken tepsileri çıkarmayın. Tepsiyi çıkarmadan önce <x> tepsisini yükleyin veya Hazır mesajının

görüntülenmesini bekleyin.
• Yazıcı yazdırırken çok amaçlı tepsiye kağıt yüklemeyin. Tepsiyi yazdırma işleminden önce yükleyin veya Çok

amaçlı tepsiye yükle: <x> mesajının görünmesini bekleyin.
• Kağıt yükledikten sonra tüm tepsileri sonuna kadar itin.
• Tepsilerdeki kılavuzların doğru konumda olduğundan emin olun.
• Yazıcı kontrol paneli menüsünde tüm kağıt boyutları ve kağıt türlerinin doğru ayarlandığından emin olun.
• Tüm yazıcı kablolarının doğru şekilde bağlandığından emin olun. Daha fazla bilgi için kurulum belgelerine bakın.
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