
Yazdırma kılavuzu
Tepsileri düzgün yükleyerek ve ortam türleriyle boyutlarını doğru ayarlayarak yazıcınızdan en iyi sonucu alabilirsiniz.

Standart veya isteğe bağlı 550 sayfalık tepsiye ortam yüklemek için
Yazıcıda bir standart 550 sayfalık tepsi (Tepsi 1) vardır ve isteğe bağlı üç adede kadar 550 sayfalık tepsi de olabilir.
Tüm 550 sayfalık tepsiler aynı kağıt boyutlarını ve türlerini destekler.

DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ: Donanımın arızalanma riskini azaltmak için her kağıdı çekmeceye veya
tepsiye ayrı ayrı koyun. Diğer tüm çekmeceleri veya tepsileri kullanılmadıkları sürece kapalı tutun.

1 Tepsiyi tamamen dışarı çekin.

Notlar:

• Tepsileri bir iş yazdırılırken veya yazıcı ekranında Meşgul görüntülenirken çıkarmayın. Aksi takdirde kağıt
sıkışabilir.

• Standart 550 sayfalık tepsi (Tepsi 1) kağıt boyutunu otomatik olarak algılamaz.

2 Genişlik kılavuzunu sıkıştırıp yüklediğiniz kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın.

Notlar:

• Genişlik ve uzunluk kılavuzunun konumunu belirlemeye yardımcı olması için tepsinin alt kısmındaki kağıt
boyut göstergelerini kullanın.

• Genişlik kılavuzunun yanlış yüklenmesi, kağıt sıkışmalarına neden olabilir.
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3 Uzunluk kılavuzunu sıkıştırın ve yüklediğiniz kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın.

Notlar:

• Letter, legal ve A4 gibi bazı kağıt boyutlarında, kılavuzları sıkıştırın ve yüklediğiniz kağıdın boyuna uygun
şekilde arkaya kaydırın.

• Uzunluk kılavuzunun bir kilitlenme mekanizması vardır. Kilidi açmak için, uzunluk kılavuzunun üst kısmındaki
düğmeyi sola kaydırın. Kilitlemek için, bir uzunluk seçildiğinde düğmeyi sağa kaydırın.

3

1

2

4 Kağıtları ileri geri esnetip gevşetin. Kağıtları katlamayın veya buruşturmayın. Kenarları düz bir yüzeyde düzleştirin.
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5 Kağıt yığınını yazdırma yüzü yukarı bakacak şekilde yükleyin.

Notlar:

• Tek yüze yazdırmak için matbu antetli kağıt yüklerken, anteti tepsinin önüne bakacak şekilde yerleştirin.

• İki yüze yazdırmak için matbu antetli kağıt yüklerken, anteti tepsinin arkasına bakacak şekilde yerleştirin.

Tek taraflı yazdırma Çift taraflı yazdırma

LETTERHEAD LETTERHEAD

Not: Kağıdın, tepsinin solunda bulunan maksimum doldurma göstergesini aşmadığından emin olun.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Tepsinin aşırı doldurulması kağıt sıkışmasına ve olası yazıcı hasarına neden olabilir.

6 Tepsiyi takın.

Not: Bazı kağıt boyutlarında, tepsi yazıcının arkasına geçecek şekilde uzayabilir.

7 Yazıcı kontrol panelinde, yüklediğiniz kağıda göre tepsi için kağıt boyutu ve kağıt türü ayarını doğrulayın.

Not: Yüklenen kağıdın boyutu ve tür ayarları uyuşmazsa kağıt sıkışmaları meydana gelebilir.
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Kağıt boyutunu ve türünü ayarlama

1 Yazıcı kontrol panelinden şuraya gidin:

 >Ayarlar >  >Kağıt Menüsü >  >Kağıt Boyutu/Türü >

2 Doğru kağıt tepsisi veya besleyicisini bulmak için yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından  düğmesine
basın.

3 Kağıt Boyutu seçeneğinin üzerine gitmek için yukarı ya da aşağı düğmesine, ardından  düğmesine basın.

4 Yazıcınızın varsayılan kağıt türünü seçmek için yukarı veya aşağı ok düğmesine, ardından da ayarları değiştirmek

için  düğmesine basın.
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