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1 Hoş geldiniz
HP Deskjet D730 Yazıcı Yardım'a hoş geldiniz. Bilgisayarınızla yazıcıyı birlikte nasıl
kullanacağınız hakkında bilgi için aşağıdaki tabloya bakın ve ilgili konuyu seçin. Bilgi
bulmak için sol taraftaki içindekiler bölmesini de kullanabilirsiniz.
Ürünü Windows 2000 ile çalışan bir bilgisayarda kullanıyorsanız bazı özellikler
kullanılamayabilir. Daha fazla bilgi için bkz. “Windows 2000 kullanıcılarına bildirim”
sayfa 109.

Not Yazılımı yükleme hakkında bilgi için yazıcıyla birlikte verilen Buradan Başlayın
kılavuzuna bakın.

Bölüm Açıklama

“Özel işlevler” sayfa 7 Yazıcının bazı özel nitelikleri hakkında bilgi edinin.

“Başlarken” sayfa 8 Yazıcının nasıl çalıştırılacağını ve yazıcı kartuşlarının nasıl
değiştirileceğini öğrenin.

“Yazıcıyı bağlama” sayfa 17 Yazıcının bilgisayara nasıl bağlandığını öğrenin.

“Fotoğraf yazdırma”
sayfa 18

Nasıl fotoğraf yazdırılacağını, yazdırmadan önce fotoğrafların
görünümünü ayarlamayı, yazıcı kartuşu takmayı, fotoğraf
kağıtlarını kullanmayı ve fotoğrafları ailenizle ve arkadaşlarınızla
nasıl paylaşacağınızı öğrenin.

“Diğer belgeleri yazdırma”
sayfa 25

E-posta, tebrik kartı, zarf, etiket, poster, kitapçık, asetat ve ütüyle
baskı ortamı gibi değişik türdeki belgelerin nasıl yazdırılacağını
öğrenin.

“Yazdırma ipuçları” sayfa 38 Yazdırma kısayollarını kullanmayı, kağıt türü seçmeyi, baskı
çözünürlüğünü değiştirmeyi, sayfa sırasını ayarlamayı, tek
yaprakta çok sayfa yazdırmayı, belgeyi önizlemeyi ve iki taraflı
yazdırma özelliğini kullanmayı öğrenin.

“Yazıcı yazılımı” sayfa 48 HP Deskjet aygıtını varsayılan yazıcı olarak ayarlamayı,
varsayılan yazıcı ayarlarını belirlemeyi ve yazıcı yazılımı
güncelleştirmelerini yüklemeyi öğrenin.

“Bakım” sayfa 51 Yazıcı kartuşlarını takmayı ve bakımını yapmayı, yazıcı
kartuşunda kalan mürekkep miktarını görüntülemeyi, test
sayfası yazdırmayı ve mürekkep lekelerini temizlemeyi öğrenin.

“Sorun giderme” sayfa 59 Donanım veya yazılım sorununun çözümünü bulun.

“HP destek” sayfa 107 HP desteğe nasıl başvuracağınızı öğrenin.
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Bölüm Açıklama

“Mürekkep sarf malzemeleri
satın alma” sayfa 58

Yazıcı için sarf malzemesi siparişi verin.

“Yazıcı belirtimleri” sayfa 109 Kağıt kapasitesi, gereksinimleri ve yazıcının diğer özellikleri
hakkında bilgi edinin.

“HP inkjet sarf malzemeleri
geri dönüşüm programı”
sayfa 110

Yazıcı kartuşlarının nasıl geri dönüştürüleceğini öğrenin.

Bölüm 1
(devamı)

6 Hoş geldiniz

H
oş geldiniz



2 Özel işlevler
Tebrikler! HP Deskjet aygıtında birçok yeni özellik bulunuyor:

• Kullanım kolaylığı: Kolayca takılıp kullanılabilir.
• Kenarlıksız yazdırma: Kenarlıksız yazdırma özelliğini kullanarak 4 x 6 inç

fotoğrafları, kağıdın tamamını kaplayacak biçimde yazdırabilirsiniz. Bilgi için bkz.
“Kenarlıksız fotoğraf yazdırma” sayfa 18.

• Tahmini mürekkep düzeyleri: Yazıcı Araç Kutusundaki Tahmini Mürekkep
Düzeyleri seçeneğiyle her yazıcı kartuşundaki yaklaşık mürekkep düzeyini öğrenin.
Bilgi için bkz. “Tahmini mürekkep düzeylerini görüntüleme” sayfa 54.

• Yedek mürekkep modu: Tek yazıcı kartuşuyla yazdırın. Bilgi için bkz. “Yedek
mürekkep modu” sayfa 15.

Özel işlevler 7
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3 Başlarken
• Bir bakışta yazıcı
• Düğmeler ve ışıklar
• Kağıt tepsisi
• Yazıcı kartuşları
• Yedek mürekkep modu

Bir bakışta yazıcı
Yazıcı özellikleri hakkında bilgi edinmek için aşağıdaki bağlantıları tıklatın.

1 “Düğmeler ve ışıklar” sayfa 9

2 “Kağıt tepsisi” sayfa 12

1 “Yazıcı kartuşları” sayfa 14
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1 “Yazıcıyı bağlama” sayfa 17 bağlantı noktası

Düğmeler ve ışıklar
Yazıcıyı açıp kapatmak, baskı işini iptal etmek ve bir işi yeniden başlatmak için yazıcı
düğmelerini kullanın. Yazıcı ışıkları, yazıcının durumu hakkında görsel işaretler verir.

1 “Güç düğmesi ve ışığı” sayfa 9

2 “İptal düğmesi” sayfa 10

3 “Devam düğmesi ve ışığı” sayfa 10

4 “Yazıcı Kartuşu Durumu ışıkları” sayfa 11

Güç düğmesi ve ışığı
Yazıcıyı açıp kapamak için Power (Güç) düğmesini kullanın. Power (Güç) düğmesine
basıldıktan sonra yazıcının açılması birkaç saniye sürebilir.

Düğmeler ve ışıklar 9
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1 Güç düğmesi ve ışığı

Güş ışığı yazıcı işlediği sırada yanıp söner.

Dikkat uyarısı Yazıcıyı, açıp kapamak için her zaman Power (Güç) düğmesini
kullanın. Yazıcıyı açıp kapatmak için güç kesici, akım regülatörü veya duvara takılan
bir güç anahtarı kullanmak yazıcının arızalanmasına neden olabilir.

İptal düğmesi
Geçerli yazdırma işini iptal etmek için Cancel (İptal) düğmesine basın.

1 İptal düğmesi

Devam düğmesi ve ışığı
Devam ışığı, kağıt yerleştirme ya da kağıt sıkışmasını giderme gibi bir işlem gerektiğinde
yanıp söner. Sorun çözüldüğünde yazdırmaya devam etmek için Resume (Devam)
düğmesine basın.

Bölüm 3
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1 Devam düğmesi ve ışığı

Yazıcı Kartuşu Durumu ışıkları
Yazıcı Kartuşu Durumu ışıkları kontrol panelinin önünde bulunur.

1 Yazıcı Kartuşu Durumu ışıkları

1 Üç renkli yazıcı kartuşu ışığı

Düğmeler ve ışıklar 11
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2 Siyah yazıcı kartuşu ışığı

1. Soldaki durum ışığı, taşıyıcının sol tarafına takılan üç renkli yazıcı kartuşunun
durumunu gösterir.
• Üç renkli yazıcı kartuşunda mürekkep azaldığında ışık sürekli olarak yanar.
• Üç renkli yazıcı kartuşu servis gerektirdiğinde ışık yanıp söner.

2. Sağ durum ışığı, taşıyıcının sağ tarafındaki bölmeye takılı olan siyah kartuşu gösterir.
• Siyah yazıcı kartuşunda mürekkep azaldığında ışık sürekli olarak yanar.
• Siyah yazıcı kartuşuna servis gerektirdiğinde ışık yanıp söner.

Daha fazla bilgi için bkz. “Yazıcı Kartuşu Durumu ışıkları yanıyor ya da yanıp sönüyor”
sayfa 67.

Kağıt tepsisi
Kağıt tepsisiyle ilgili bilgi için, bu konulardan birini seçin:

• Kağıt tepsisini açma
• Kağıt tepsisini kullanma
• Kağıt tepsisini kapatma

Kağıt tepsisini açma

Kağıt tepsisini açmak için
1. Kağıt tepsisini aşağı indirin.

2. Tepsi uzantısını dışarı doğru çekin.

3. Hızlı Taslak modunda yazdırırken, tepsi uzantısı durdurucusunu çıkartın.

Bölüm 3
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Kağıt tepsisini kullanma
Kağıt kılavuzunu sağa veya sola doğru kaydırarak farklı boyutlarda ortamlara yazdırma
yapabilirsiniz. Yazıcı, yazdırılan sayfaları kağıt tepsisinin üstüne bırakır.

Kağıt tepsisini kapatma

Kağıt tepsisini kapatmak için
1. Kağıt tepsisindeki kağıtları veya diğer ortamları çıkarın.
2. Tepsi uzantısı durdurucusu açılmışsa kapatın.

Kağıt tepsisi 13
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3. Tepsi uzantısını kağıt tepsisinin içine doğru itin.

4. Kağıt tepsisini kaldırın.

Yazıcı kartuşları
Yazıcıda iki yazıcı kartuşu kullanılabilir.

1 Siyah yazıcı kartuşu

2 Üç renkli yazıcı kartuşu

Not Yazıcınız yalnızca üç renkli yazıcı kartuşuyla paketlenmiş olabilir. Daha iyi
sonuçlar elde etmek için, üç renkli yazıcı kartuşuna ek olarak siyah yazıcı kartuşu
takın. Siyah yazıcı kartuşu olmadan çıktı alabilirsiniz, ancak bu, yazıcınızın daha
yavaş yazdırmasına ve basılan renklerin siyah ve üç renkli yazıcı kartuşu birlikte takılı
olduğunda basılanlardan daha farklı görünmesine neden olabilir.

Yazıcı kartuşlarının siparişi hakkında bilgi için bkz. “Mürekkep sarf malzemeleri satın
alma” sayfa 58.

İlgili konular
• “Mürekkep sarf malzemeleri satın alma” sayfa 58
• “Yazıcı kartuşlarının bakımı” sayfa 57
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Yedek mürekkep modu
Yedek mürekkep modunda yazıcı yalnızca tek bir yazıcı kartuşuyla çalışır. Yedek
mürekkep modu, herhangi bir yazıcı kartuşu taşıyıcıdan çıkarıldığında başlatılır.

Not Yazıcı yedek mürekkep modunda çalışırken, ekranda bir ileti görüntülenir. İleti
görüntülenirse ve yazıcıda iki kartuş takılıysa, yazıcı kartuşlarından koruyucu plastik
bant parçasının çıkarıldığını doğrulayın. Plastik bant yazıcı kartuşunun temas
noktalarını kapadığında, yazıcı, kartuşların takıldığını algılayamaz.

Yazıcı katuşundaki plastik bantı çıkarmak için
▲ Yazıcı kartuşunu, bakır şeritler alta gelecek ve yazıcıya dönük olacak şekilde

tuttuktan sonra dikkatle plastik bandı çıkarın.

1 Plastik bandı çıkarın

Dikkat uyarısı Yazıcı kartuşunun mürekkep püskürtme uçlarına ve bakır temas
noktalarına dokunmayın. Bu parçalara dokunma tıkanmaya, mürekkep veya
elektrik bağlantılarıyla ilgili sorunlara neden olabilir. Bakır şeritleri çıkarmayın.
Bunlar elektrik bağlantısı için gereklidir.

Yedek mürekkep modu hakkında daha fazla bilgi için, aşağıdaki konulara bakın:

• Yedek mürekkep modu çıkışı
• Yedek mürekkep modundan çıkma

Yedek mürekkep modu çıkışı
Yedek mürekkep modunda yazdırma, yazıcıyı yavaşlatır ve çıkışın kalitesini etkiler.

Yüklü yazıcı kartuşu Sonuç

Siyah yazıcı kartuşu Renkler gri tonlamalı yazdırılır.

Üç renkli yazıcı kartuşu Renkler yazdırılır, ancak siyah grileşmiş olarak
görünür.

Yedek mürekkep modundan çıkma
Yedek mürekkep modundan çıkmak için yazıcıya iki kartuş takın.

Yedek mürekkep modu 15
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Yazıcı kartuşunu takma hakkında bilgi için bkz. “Yazıcı kartuşlarını değiştirme”
sayfa 52.
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4 Yazıcıyı bağlama
• USB

USB
Yazıcı bilgisayara evrensel seri veri yolu (USB) kablosu ile bağlanır.

Not Yazdırmada en iyi performansı elde etmek için USB 2.0 uyumlu kablo kullanın.

Yazıcıyı USB kablosuyla bağlama hakkında yönergeler için yazıcınızla birlikte verilen
Buradan Başlayın kılavuzuna bakın.

Not USB kablosu yazıcınızla birlikte verilmeyebilir.

USB 17
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5 Fotoğraf yazdırma
Yazıcı yazılımı, dijital fotoğraf yazdırmayı kolaylaştıran ve fotoğraf kalitesini artıran çeşitli
özellikler sağlar.

Fotoğraf yazdırmayı öğrenin

“Kenarlıksız fotoğraf yazdırma” sayfa 18. “Kenarlıklı fotoğraf yazdırma” sayfa 20.

Diğer fotoğraf yazdırma işlemlerini gerçekleştirmeyi öğrenin
• Exif Baskı özelliği olan bir yazılım kullanıyorsanız, Exif Baskı biçiminde fotoğraf

yazdırın. Daha fazla bilgi için bkz. “Exif Baskı” sayfa 22.
• Kusursuz fotoğraflar için her seferinde fotoğraf kağıdının kıvrılmamasına dikkat edin.

Fotoğraf kağıdının depolanması hakkında daha fazla bilgi için bkz. “Fotoğraf kağıdını
saklama ve kullanma” sayfa 23.

• HP Gündelik Fotoğraf Kağıdı kullanarak daha fazla tasarruf edin. Daha fazla bilgi için
bkz. “Fotoğraf yazdırırken hem mürekkepten hem paradan tasarruf edin”
sayfa 23.

Kenarlıksız fotoğraf yazdırma
Kenarlıksız yazdırmayı, belirli kağıt türlerinin kenarlarına kadar ve belirli kağıt boyutu
aralığındakilere yazdırmak için kullanın.

Not Ürünü Windows 2000 ile çalışan bir bilgisayarda kullanıyorsanız bazı özellikler
kullanılamayabilir. Daha fazla bilgi için bkz. “Windows 2000 kullanıcılarına bildirim”
sayfa 109.

Yönergeler
• Uygun bir kenarlıksız kağıt boyutu kullanın. Desteklenen ortam boyutlarının tam

listesi için yazıcı yazılımına bakın.
• Yedek mürekkep modunda kenarlıksız fotoğraf bastırmayın. Her zaman yazıcıya

yerleştirilmiş iki yazıcı kartuşunuz olsun.
Daha fazla bilgi için bkz: “Yedek mürekkep modu” sayfa 15.

• Dosyayı HP Photosmart Yazılımı gibi bir yazılım programında açın ve fotoğraf
boyutunu yeniden ayarlayın. Boyutun, kullanmak istediğiniz kağıt boyutuyla aynı
olmasına dikkat edin.

• Solmaya karşı maksimum dayanıklılık için HP Advanced Fotoğraf Kağıdı kullanın.
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• Kullandığınız fotoğraf kağıdının düz olduğundan emin olun. Fotoğraf kağıdının
kıvrılmasını engellemeyle ilgili bilgi için bkz. “fotoğraf kağıdı saklama yönergeleri”
sayfa 23.

• Kağıt tepsisi kapasitesini aşmayın: 30 sayfa fotoğraf kağıdı.

Yazdırmaya hazırlanma
1. Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
2. Fotoğraf kağıdının düz olduğundan emin olun.
3. Fotoğraf kağıdını tepsinin sağ tarafına yerleştirin. Yazdırılacak yüzleri aşağıya dönük,

kısa kenarları da yazıcının iç tarafına doğru olmalıdır.
4. Kağıdı yazıcının içine doğru gidebildiği kadar itin.
5. Kağıt kılavuzunu tam olarak kağıtların kenarına yaslayın.

Yazdır

Not Yazılım programınız fotoğraf yazdırma özelliği içeriyorsa, programda sağlanan
yönergeleri uygulayın. Aksi taktirde, şu yönergeleri izleyin:

1. Fotoğrafı, HP Photosmart Yazılımı gibi düzenleme olanağı sağlayan bir yazılım
programında açın.

2. “Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu” sayfa 49 iletişim kutusunu açın.
3. Yazdırma Kısayolları sekmesini kullanın.
4. Yazdırma Kısayolları listesinde Fotoğraf Yazdırma-Kenarlıksız seçeneğini tıklatın

ve ardından aşağıdaki seçenekleri belirleyin:
• Baskı Kalitesi: Normal veya En iyi

Not Maksimum dpi kalitesi için Gelişmiş sekmesine gidip Maksimum dpi
açılan listesinden Etkin öğesini seçin. Daha fazla bilgi için bkz. “En fazla
dpi” sayfa 44.

• Kağıt Türü: Uygun bir fotoğraf kağıdı türü
• Kağıt Boyutu: Uygun bir kenarlıksız fotoğraf kağıdı boyutu
• Yönlendirme: Dikey veya Yatay

5. Gerekirse, HP Real Life Technologies ayarını değiştirin. Daha fazla bilgi için bkz. “HP
Real Life Technologies fotoğraf onarma” sayfa 22.

6. İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra Tamam seçeneğini tıklatın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusundaki özellikler hakkında bilgi edinmek için Bu Nedir?
yardımını kullanın. Daha fazla bilgi için bkz. “Bu Nedir? yardımı” sayfa 49.

Kenarlıksız fotoğraf yazdırma 19
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Kenarlıklı fotoğraf yazdırma
Not Ürünü Windows 2000 ile çalışan bir bilgisayarda kullanıyorsanız bazı özellikler
kullanılamayabilir. Daha fazla bilgi için bkz. “Windows 2000 kullanıcılarına bildirim”
sayfa 109.

Yönergeler
• Solmaya karşı maksimum dayanıklılık için HP Advanced Fotoğraf Kağıdı kullanın.
• Kullandığınız normal kağıdın düz olduğundan emin olun.
• Kağıt tepsisi kapasitesini aşmayın: 80 sayfa kağıt.

Yazdırmaya hazırlanma
1. Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
2. Fotoğraf kağıdının düz olduğundan emin olun.
3. Fotoğraf kağıdını tepsinin sağ tarafına yerleştirin. Yazdırılacak yüzleri aşağıya dönük,

kısa kenarları da yazıcının iç tarafına doğru olmalıdır.
4. Kağıdı yazıcının içine doğru gidebildiği kadar itin.
5. Kağıt kılavuzunu tam olarak kağıtların kenarına yaslayın.

1 Küçük fotoğraflar

2 Büyük fotoğraflar

Yazdır

Not Yazılım programınız fotoğraf yazdırma özelliği içeriyorsa, programda sağlanan
yönergeleri uygulayın. Aksi taktirde, şu yönergeleri izleyin:

1. Fotoğrafı, HP Photosmart Yazılımı gibi düzenleme olanağı sağlayan bir yazılım
programında açın.

2. “Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu” sayfa 49 iletişim kutusunu açın.
3. Yazdırma Kısayolları sekmesini tıklatın.

Bölüm 5
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4. Yazdırma Kısayolları listesinde Fotoğraf Yazdırma-beyaz kenarlıklarla
seçeneğini tıklatın ve ardından aşağıdaki seçenekleri belirleyin:
• Baskı Kalitesi: Normal veya En iyi

Not Maksimum dpi kalitesi için Gelişmiş sekmesine gidip Maksimum dpi
açılan listesinden Etkin öğesini seçin. Daha fazla bilgi için bkz. “En fazla
dpi” sayfa 44.

• Kağıt Türü: Uygun bir fotoğraf kağıdı türü
• Kağıt Boyutu: Uygun bir fotoğraf kağıdı boyutu
• Yön: Dikey ya da Yatay

5. Gerekirse, HP Real Life Technologies ayarını değiştirin. Daha fazla bilgi için bkz. “HP
Real Life Technologies fotoğraf onarma” sayfa 22.

6. İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra Tamam seçeneğini tıklatın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusundaki özellikler hakkında bilgi edinmek için Bu Nedir?
yardımını kullanın. Daha fazla bilgi için bkz. “Bu Nedir? yardımı” sayfa 49.

Fotorafları düz kağıda yazdırma

Yönergeler
• Solmaya karşı maksimum dayanıklılık için HP Advanced Fotoğraf Kağıdı kullanın.
• Kullandığınız normal kağıdın düz olduğundan emin olun.
• Kağıt tepsisi kapasitesini aşmayın: 80 sayfa kağıt.

Yazdırmaya hazırlanma
1. Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
2. Düz kağıdı tepsinin sağ tarafına yerleştirin. Yazdırılacak taraf aşağıya dönük

olmalıdır.
3. Kağıdı yazıcının içine doğru gidebildiği kadar itin.

Not Kağıt boyutuna bağlı olarak, kağıt tepsisinin kenarından dışarıya taşabilir.

4. Kağıt kılavuzunu tam olarak kağıtların kenarına yaslayın.

Yazdır

Not Yazılım programınız fotoğraf yazdırma özelliği içeriyorsa, programda sağlanan
yönergeleri uygulayın. Aksi taktirde, şu yönergeleri izleyin:

Fotorafları düz kağıda yazdırma 21
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1. Fotoğrafı, HP Photosmart Yazılımı gibi düzenleme olanağı sağlayan bir yazılım
programında açın.

2. “Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu” sayfa 49 iletişim kutusunu açın.
3. Yazdırma Kısayolları sekmesini tıklatın.
4. Yazdırma Kısayolları listesinde Fotoğraf Yazdırma-Düz Kağıt seçeneğini tıklatın

ve ardından aşağıdaki seçenekleri belirleyin:
• Baskı Kalitesi: Normal, En iyi veya Hızlı Taslak
• Kağıt Türü: Uygun bir düz kağıt türü
• Kağıt Boyutu: Letter ya da A4
• Yönlendirme: Dikey veya Yatay

5. Gerekirse, “HP Real Life Technologies fotoğraf onarma” sayfa 22 ayarını değiştirin.
6. İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra Tamam seçeneğini tıklatın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda görüntülenen özellikler hakkında bilgi edinmek için
“Bu Nedir? yardımı” sayfa 49 yardımını kullanın.

HP Real Life Technologies fotoğraf onarma
HP Real Life Technologies yazdırdığınız fotoğrafların kalitesini artırır.

Çoğu durumda, Temel varsayılan yazdırma ayarını değiştirmeniz gerekmez. Temel ayar,
yazdırdığınız görüntüleri keskinleştirir ve Internet'ten yüklenenlerde olduğu gibi düşük
çözünürlükteki görüntülerin kalitesini ve netliğini geliştirir.

Yazdırdığınız görüntülerin pozu az veya fazlaysa, karanlık alanlar veya kırmızı göz varsa
ya da renkler soluk görünüyorsa, ayarı Tam olarak değiştirebilirsiniz.

Görüntüyü HP Photosmart Yazılımı gibi bir yazılım programında el ile düzenlemeyi tercih
ediyorsanız Kapalı ayarını da seçebilirsiniz.

İpucu Kapalı veya Temel modunu kullanırken Kırmızı gözü gider onay kutusunu
seçerek fotoğraftaki kırmızı göz rengini giderebilirsiniz.

HP Real Life Technologies ayarını değiştirmek için
1. “Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu” sayfa 49 iletişim kutusunu açın.
2. Özellikler sekmesini tıklatın.
3. HP Real Life Technologies Fotoğraf onarma açılan listesinde yazdırdığınız fotoğraf

için uygun olan ayarı seçin.

Exif Baskı
Exif Baskı (Exchangeable Image File Format 2.2), dijital fotoğrafçılığı kolaylaştıran ve
yazdırılan fotoğrafların kalitesini artıran, uluslararası bir dijital görüntüleme standardıdır.
Exif Baskı özelliği olan dijital bir fotoğraf makinesiyle fotoğraf çekildiğinde, Exif Baskı
özelliği poz süresi, flaş türü, renk doygunluğu gibi bilgileri alır ve görüntü dosyasında
saklar. Yazıcı yazılımı daha sonra bu bilgileri kullanarak görüntünün özelliklerini otomatik
olarak iyileştirir ve mükemmel fotoğraflar elde etmenizi sağlar.
Exif Baskı özellikli fotoğraf yazdırmak için aşağıdaki öğeler gereklidir:
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• Exif Baskı özelliğini destekleyen bir dijital fotoğraf makinesi
• HP Photosmart Yazılımı gibi, Exif Baskı özelliği olan fotoğraf yazılımı

Exif Baskı özelliği olan fotoğraflar yazdırmak için
1. Fotoğrafı, HP Photosmart Yazılımı gibi düzenleme olanağı sağlayan Exif Baskı

özelliği olan bir yazılımda açın.
2. “Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu” sayfa 49 iletişim kutusunu açın.
3. Özellikler sekmesini tıklatın.
4. Kağıt Türü açılan listesinde, Tümü seçeneğini tıklatıp uygun fotoğraf kağıdı türünü

seçin.
5. Baskı Kalitesi aşağı açılan listesinde Normal veya En iyi seçeneğini tıklatın.

Not Maksimum dpi kalitesi için Gelişmiş sekmesine gidip Maksimum dpi açılan
listesinden Etkin öğesini seçin. Daha fazla bilgi için bkz. “En fazla dpi”
sayfa 44.

6. İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra Tamam seçeneğini tıklatın.
Yazıcı yazılımı, yazdırılan görüntüyü otomatik olarak en iyi duruma getirir.

Fotoğraf kağıdını saklama ve kullanma
HP marka fotoğraf kağıdının kalitesini korumak için aşağıdaki yönergeleri izleyin.

Saklama
• Kullanılmamış fotoğraf kağıtlarını plastik torba içinde tutun. Paketli fotoğraf kağıtlarını

serin ve düz bir yüzey üzerinde depolayın.
• Yazdırmaya hazır olduğunuzda, plastik torbadan sadece hemen kullanmayı

planladığınız kağıdı çıkarın. Yazdırmayı bitirdiğinizde, kullanılmayan tüm fotoğraf
kağıtlarını plastik torbaya geri koyun.

• Kullanılmayan fotoğraf kağıtlarını kağıt tepsisinde bırakmayın. Kağıt zamanla kıvrılıp
bükülerek fotoğraf kalitesinin düşmesine neden olabilir.

Kullanma
• Fotoğraf kağıdını her zaman kenarlarından tutun. Fotoğraf kağıdındaki parmak izleri

baskı kalitesini düşürebilir.
• Fotoğraf kağıdının köşeleri 10 mm'den (0,4 inç) fazla kıvrılmışsa, kağıdı saklama

torbasına koyup düzleştirin ve büküldüğü yönün ters yönünde dikkatlice bükerek
kıvrımların düzleşmesini sağlayın.
Fotoğraf kağıdı yazdırılmadan önce düz olmalıdır.

Fotoğraf yazdırırken hem mürekkepten hem paradan
tasarruf edin

Fotoğraf yazdırırken maliyet ve mürekkep tasarrufu yapmak içinHP Gündelik Fotoğraf
Kağıdı kullanın ve baskı kalitesini Normal olarak ayarlayın.

HP Gündelik Fotoğraf Kağıdı, daha az mürekkeple kaliteli fotoğraflar yazdırmak üzere
tasarlanmıştır.

Fotoğraf yazdırırken hem mürekkepten hem paradan tasarruf edin 23
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Not Yüksek kaliteli fotoğraflar için HP Advanced Fotoğraf Kağıdı kullanın ve baskı
çözünürlüğünü En iyi veya Maksimum dpi olarak ayarlayın. Maksimum dpi modunu
etkinleştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. “En fazla dpi” sayfa 44.
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6 Diğer belgeleri yazdırma

“E-posta” sayfa 25 “Belgeler” sayfa 26 “Mektuplar”
sayfa 27

“Zarflar” sayfa 28

“Kartpostallar”
sayfa 29

“Dizin kartları”
sayfa 29

“Etiketler” sayfa 30 “Asetatlar” sayfa 31

“Broşürler” sayfa 32 “Tebrik kartları”
sayfa 32

“Kitapçıklar”
sayfa 33

“Posterler” sayfa 35

   

“Ütüyle baskı kağıdı”
sayfa 36

   

“Yazdırma ipuçları” sayfa 38: Yazdırma ipuçlarıyla maliyet ve emekten tasarruf ederken
çıktılarınızın kalitesini en üst düzeye yükseltebilirsiniz.

“Yazıcı yazılımı” sayfa 48: Yazıcı yazılımı hakkında bilgi edinin.

E-posta yazdırma

Yönergeler
Kağıt tepsisi kapasitesini aşmayın: 80 sayfa düz kağıt.

Yazdırmaya hazırlanma
1. Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
2. Düz kağıdı tepsinin sağ tarafına yerleştirin. Yazdırılacak taraf aşağıya dönük

olmalıdır.
3. Kağıdı yazıcının içine doğru gidebildiği kadar itin.
4. Kağıt kılavuzunu tam olarak kağıtların kenarına yaslayın.
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Yazdırma
1. “Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu” sayfa 49 iletişim kutusunu açın.
2. Yazdırma Kısayolları sekmesini kullanın.
3. Yazdırma Kısayolları listesinde Genel, Her Günkü Yazdırma İşleri veya Hızlı/

Ekonomik Yazdırma seçeneğini tıklatın ve ardından aşağıdaki yazdırma
seçeneklerini belirleyin:
• Kağıt Türü: Düz kağıt
• Kağıt Boyutu: Uygun bir kağıt boyutu

4. İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra Tamam seçeneğini tıklatın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusundaki özellikler hakkında bilgi edinmek için Bu Nedir?
yardımını kullanın. Daha fazla bilgi için bkz. “Bu Nedir? yardımı” sayfa 49.

Belge yazdırma

Yönergeler
• Taslak belgeler için “Hızlı/Ekonomik yazdırma” sayfa 40 özelliğini kullanın.
• Kağıt tasarrufu için “İki taraflı yazdırma” sayfa 42 özelliğini kullanın.
• Kağıt tepsisi kapasitesini aşmayın: 80 sayfa kağıt.

Yazdırmaya hazırlanma
1. Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
2. Düz kağıdı tepsinin sağ tarafına yerleştirin. Yazdırılacak taraf aşağıya dönük

olmalıdır.
3. Kağıdı yazıcının içine doğru gidebildiği kadar itin.

Not Kağıt boyutuna bağlı olarak, kağıt tepsisinin kenarından dışarıya taşabilir.

4. Kağıt kılavuzunu tam olarak kağıtların kenarına yaslayın.
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Yazdırma
1. “Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu” sayfa 49 iletişim kutusunu açın.
2. Yazdırma Kısayolları sekmesini kullanın.
3. Yazdırma Kısayolları listesinde, Genel Gündelik Yazdırma seçeneğini tıklatın ve

sonra aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirleyin:
• Kağıt Türü: Düz kağıt
• Kağıt Boyutu: Uygun bir kağıt boyutu

4. Aşağıdaki yazdırma seçeneklerini belirleyin:
• Baskı Kalitesi; baskı kalitesini Normal dışında bir değere ayarlamak isterseniz

kullanın
• Her İki Yüze de Yazdır, kağıdın her iki yüzüne de yazdırmak istiyorsanız kullanın

Daha fazla bilgi için, bkz: “İki taraflı yazdırma” sayfa 42.
5. İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra Tamam seçeneğini tıklatın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusundaki özellikler hakkında bilgi edinmek için Bu Nedir?
yardımını kullanın. Daha fazla bilgi için bkz. “Bu Nedir? yardımı” sayfa 49.

Mektup yazdırma

Yönergeler
• Mektubunuz için zarf yazdırma hakkında bilgi almak üzere, “zarflara” sayfa 28

bakın.
• Kağıt tepsisi kapasitesini aşmayın: 80 sayfa kağıt.

Yazdırmaya hazırlanma
1. Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
2. Düz kağıdı tepsinin sağ tarafına yerleştirin. Yazdırılacak taraf aşağıya dönük

olmalıdır.

Not Antetli kağıt kullanıyorsanız, antet kısmı aşağıya dönük ve yazıcının iç
tarafına doğru olmalıdır.

3. Kağıdı yazıcının içine doğru gidebildiği kadar itin.
4. Kağıt kılavuzunu tam olarak kağıtların kenarına yaslayın.

Yazdırma
1. “Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu” sayfa 49 iletişim kutusunu açın.
2. Yazdırma Kısayolları sekmesini kullanın.

Mektup yazdırma 27

D
iğ

er
 b

el
ge

le
ri 

ya
zd
ırm

a



3. Yazdırma Kısayolları sekmesinde, Sunu Yazdırma seçeneğini tıklatın ve sonra
aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirleyin:
• Kağıt Türü: Düz kağıt
• Kağıt Boyutu: Uygun bir kağıt boyutu

4. İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra Tamam seçeneğini tıklatın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusundaki özellikler hakkında bilgi edinmek için Bu Nedir?
yardımını kullanın. Daha fazla bilgi için bkz. “Bu Nedir? yardımı” sayfa 49.

Zarf yazdırma

Yönergeler
• Aşağıdaki özelliklere sahip zarfları kullanmayın:

◦ Üzerinde ataş veya pencere olan
◦ Kalın, eğri veya kenarları kıvrılmış
◦ Yüzeyi parlak veya kabartmalı
◦ Kırışık, yırtık veya başka bir şekilde zarar görmüş

• Bir veya birden çok zarf yazdırabilirsiniz.
• Zarfları kağıt tepsisine koymadan önce kenarlarını hizalayın.
• Kağıt tepsisi kapasitesini aşmayın: 10 zarf.

Yazdırmaya hazırlanma
1. Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
2. Zarfları tepsinin sağ tarafına yerleştirin. Yazdırılacak taraf aşağıya dönük olmalıdır.

Zarf kapağı sol tarafta olmalıdır.
3. Zarfları yazıcının içine doğru gidebildiği kadar itin.
4. Kağıt kılavuzunu tam olarak zarfların kenarına yaslayın.

Yazdırma
1. “Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu” sayfa 49 iletişim kutusunu açın.
2. Özellikler sekmesini tıklatın ve sonra aşağıdaki yazdırma ayarlarını seçin:

• Kağıt Türü: Düz kağıt
• Boyut: Uygun bir zarf boyutu

3. İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra Tamam seçeneğini tıklatın.
Yazıcı Özellikleri iletişim kutusundaki özellikler hakkında bilgi edinmek için Bu Nedir?
yardımını kullanın. Daha fazla bilgi için bkz. “Bu Nedir? yardımı” sayfa 49.
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Kartpostal yazdırma

Yönergeler
Kağıt tepsisi kapasitesini aşmayın: 20 kartpostal.

Yazdırmaya hazırlanma
1. Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
2. Kartları tepsinin sağ tarafına yerleştirin. Yazdırılacak yüzleri aşağıya dönük, kısa

kenarları da yazıcının iç tarafına doğru olmalıdır.
3. Kartları gidebildiği kadar yazıcının içine doğru itin.
4. Kağıt kılavuzunu kaydırarak, kartların kenarına tam olarak yaslayın.

Yazdırma
1. “Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu” sayfa 49 iletişim kutusunu açın.
2. Özellikler sekmesini tıklatın ve sonra aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirleyin:

• Kağıt Türü: Tümü ve Özel Kağıtlar seçeneğini tıklatıp, uygun bir kart türü seçin.
• Baskı Kalitesi: Normal veya En iyi
• Boyut: Uygun bir kart boyutu

3. İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra Tamam seçeneğini tıklatın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusundaki özellikler hakkında bilgi edinmek için Bu Nedir?
yardımını kullanın. Daha fazla bilgi için bkz. “Bu Nedir? yardımı” sayfa 49.

Not Kağıt bitti mesajını çözümleme hakkında bilgi için bkz. “Kağıt bitti” sayfa 83

Dizin kartlarına ve diğer küçük ortamlara yazdırma

Yönergeler
Kağıt tepsisi kapasitesini aşmayın: 30 kart.

Yazdırmaya hazırlanma
1. Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
2. Kartları tepsinin sağ tarafına yerleştirin. Yazdırılacak yüzleri aşağıya dönük, kısa

kenarları da yazıcının iç tarafına doğru olmalıdır.
3. Kartları gidebildiği kadar yazıcının içine doğru itin.
4. Kağıt kılavuzunu kaydırarak, kartların kenarına tam olarak yaslayın.
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Yazdırma
1. “Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu” sayfa 49 iletişim kutusunu açın.
2. Özellikler sekmesini tıklatın ve sonra aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirleyin:

• Kağıt Türü: Düz kağıt
• Boyut: Uygun bir kart boyutu

3. İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra Tamam seçeneğini tıklatın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusundaki özellikler hakkında bilgi edinmek için Bu Nedir?
yardımını kullanın. Daha fazla bilgi için bkz. “Bu Nedir? yardımı” sayfa 49.

Not Kağıt bitti mesajını çözümleme hakkında bilgi için bkz. “Kağıt bitti” sayfa 83

Etiket yazdırma

Yönergeler
• Yalnızca, mürekkep püskürtmeli yazıcılar için özel olarak üretilmiş kağıt, plastik veya

şeffaf etiketleri kullanın.
• Eksiksiz etiket kağıtlarını kullanın.
• Yapışkan, kırışık veya arkasındaki koruyucu tabakadan çıkarılmış etiketleri

kullanmayın.
• Kağıt tepsisi kapasitesini aşmayın: 20 sayfa etiket (yalnızca Letter veya A4 boyutunda

sayfa kullanın).

Yazdırmaya hazırlanma
1. Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
2. Etiket kağıtlarını ayırmak için kenarlarını havalandırın ve sonra hizalayın.
3. Etiket sayfalarını tepsinin sağ tarafına yerleştirin. Etiket tarafı aşağıya dönük

olmalıdır.
4. Kağıtları yazıcının içine doğru gidebildiği kadar itin.
5. Kağıt kılavuzlarını sayfaların kenarına tam olarak yaslayın.
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Yazdırma

Not Yazılım programınız etiket yazdırma özelliği içeriyorsa, programda sağlanan
yönergeleri uygulayın. Aksi takdirde aşağıdaki yönergeleri izleyin.

1. “Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu” sayfa 49 iletişim kutusunu açın.
2. Yazdırma Kısayolları sekmesini kullanın.
3. Yazdırma Kısayolları listesinde, Genel, Her Günkü Yazdırma İşleri seçeneğini

tıklatın ve sonra aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirleyin:
• Kağıt Türü: Düz kağıt
• Kağıt Boyutu: Uygun bir kağıt boyutu

4. Tamam düğmesini tıklatın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusundaki özellikler hakkında bilgi edinmek için Bu Nedir?
yardımını kullanın. Daha fazla bilgi için bkz. “Bu Nedir? yardımı” sayfa 49.

Asetat üzerine yazdırma
Yönergeler
• Mükemmel sonuçlar için, HP Premium Inkjet Asetat Film kullanın.
• Kağıt tepsisi kapasitesini aşmayın: 30 asetat.

Yazdırmaya hazırlanma
1. Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
2. Asetatları tepsinin sağ tarafına yerleştirin. Yazdırılacak yüz aşağıya dönük olmalı ve

yapışkan bant üstte kalacak şekilde yazıcıya doğru yerleştirilmelidir.
3. Yapışkan bantların birbirine yapışmamasına dikkat ederek, asetatları yazıcının içine

doğru gidebildiği kadar itin.
4. Kağıt kılavuzlarını asetatların kenarına tam olarak yaslanacak şekilde kaydırın.

Yazdırma
1. “Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu” sayfa 49 iletişim kutusunu açın.
2. Yazdırma Kısayolları sekmesini kullanın.
3. Yazdırma Kısayolları sekmesinde, Sunu Yazdırma seçeneğini tıklatın ve sonra

aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirleyin:
• Kağıt Türü: Tümü seçeneğini tıklatıp, uygun asetatı seçin.
• Kağıt Boyutu: Uygun bir kağıt boyutu

4. İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra Tamam seçeneğini tıklatın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusundaki özellikler hakkında bilgi edinmek için Bu Nedir?
yardımını kullanın. Daha fazla bilgi için bkz. “Bu Nedir? yardımı” sayfa 49.
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Broşür yazdırma

Yönergeler
• Dosyayı bir yazılım programından açın ve broşür boyutunu belirleyin. Seçtiğiniz

boyutun, broşürü yazdıracağınız kağıdın boyutuna uygun olduğundan emin olun.
• Kağıt tepsisi kapasitesini aşmayın: 30 sayfa broşür kağıdı..

Yazdırmaya hazırlanma
1. Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
2. Kağıdı tepsinin sağ tarafına yerleştirin. Yazdırılacak taraf aşağıya dönük olmalıdır.
3. Kağıdı yazıcının içine doğru gidebildiği kadar itin.
4. Kağıt kılavuzunu tam olarak kağıtların kenarına yaslayın.

Yazdırma
1. “Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu” sayfa 49 iletişim kutusunu açın.
2. Özellikler sekmesini tıklatın.
3. Aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirtin:

• Baskı Kalitesi: En İyi
• Kağıt Türü: Tümü seçeneğini tıklatıp, uygun HP inkjet kağıdını seçin.
• Yön: Dikey veya Yatay
• Boyut: Uygun bir kağıt boyutu
• İki taraflı yazdırma: El ile

Daha fazla bilgi için, bkz: “İki taraflı yazdırma” sayfa 42.
4. Yazdırmak için Tamam'ı tıklatın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusundaki özellikler hakkında bilgi edinmek için Bu Nedir?
yardımını kullanın. Daha fazla bilgi için bkz. “Bu Nedir? yardımı” sayfa 49.

Tebrik kartı yazdırma

Tebrik kartları
• Önceden katlanmış kartları, kağıt tepsisine koymadan önce açın.
• Mükemmel sonuçlar için HP Tebrik Kartı Kağıdı kullanın.
• Kağıt tepsisi kapasitesini aşmayın: 20 kart.
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Yazdırmaya hazırlanma
1. Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
2. Tebrik kartları statik elektrikten dolayı birbirine yapışmış olabileceğinden bunları

ayırmak için kenarlarından yelpazeleyip, kenarları aynı hizaya getirin.
3. Tebrik kartlarını tepsinin sağ tarafına yerleştirin. Yazdırılacak taraf aşağıya dönük

olmalıdır.
4. Kartları gidebildiği kadar yazıcının içine doğru itin.
5. Kağıt kılavuzunu kaydırarak, kartların kenarına tam olarak yaslayın.

Yazdırma

Not Yazılım programınız tebrik kartı yazdırma özelliği içeriyorsa, programda
sağlanan yönergeleri uygulayın. Aksi takdirde aşağıdaki yönergeleri izleyin.

1. “Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu” sayfa 49 iletişim kutusunu açın.
2. Özellikler sekmesini tıklatın ve sonra aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirleyin:

• Baskı Kalitesi: Normal
• Kağıt Türü: Tümü seçeneğini tıklatıp, uygun bir kart türü seçin.
• Boyut: Uygun bir kart boyutu

3. İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra Tamam seçeneğini tıklatın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusundaki özellikler hakkında bilgi edinmek için Bu Nedir?
yardımını kullanın. Daha fazla bilgi için bkz. “Bu Nedir? yardımı” sayfa 49.

Kitapçık yazdırma
Kitapçık yazdırma özelliği belgenin sayfalarını otomatik olarak yeniden boyutlandırıp
düzenlediği için, belge kitapçık olarak katlandığında sayfa sırası doğru olur.

Örneğin, dört sayfalık bir kitapçık kağıdın her iki yüzüne yazdırıldığında, sayfalar
aşağıdaki düzene göre yeniden sıralanarak yazdırılır:
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Yönergeler
Kağıt tepsisi kapasitesini aşmayın: 80 sayfa kağıt.

Yazdırmaya hazırlanma
1. Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
2. Düz kağıdı tepsinin sağ tarafına yerleştirin. Yazdırılacak taraf aşağıya dönük

olmalıdır.
3. Kağıdı yazıcının içine doğru gidebildiği kadar itin.
4. Kağıt kılavuzunu tam olarak kağıtların kenarına yaslayın.

Yazdırma
1. “Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu” sayfa 49 iletişim kutusunu açın.
2. Yazdırma Kısayolları sekmesini kullanın.
3. Yazdırma Kısayolları listesinde, İki taraflı (Dupleks) Yazdırma seçeneğini tıklatın.
4. Her İki Yüze de Yazdır aşağı açılan listesinde, aşağıdaki ciltleme seçeneklerinden

birini belirleyin:
• Sol Kenardan Kitapçık
• Sağ Kenardan Kitapçık

5. İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra Tamam seçeneğini tıklatın.
6. İstendiğinde, yazdırılan sayfaları, aşağıda gösterildiği şekilde kağıt tepsisine yeniden

yerleştirin.

7. Kitapçık yazdırmayı tamamlamak için Devam Et düğmesini tıklatın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusundaki özellikler hakkında bilgi edinmek için Bu Nedir?
yardımını kullanın. Daha fazla bilgi için bkz. “Bu Nedir? yardımı” sayfa 49.
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Poster yazdırma

Yönergeler
• Poster yazdırmada, posterin bölümleri daha sonra birleştirilecek sayfalarda tek tek

otomatik olarak düzenlenir. Posterin bütün bölümleri yazdırıldığında, yaprakların
kenarlarındaki boşlukları kesin ve hepsini birleştirip bantlayın.

• Kağıt tepsisi kapasitesini aşmayın: 80 sayfa kağıt.

Yazdırmaya hazırlanma
1. Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
2. Düz kağıdı tepsinin sağ tarafına yerleştirin. Yazdırılacak taraf aşağıya dönük

olmalıdır.
3. Kağıdı yazıcının içine doğru gidebildiği kadar itin.
4. Kağıt kılavuzunu tam olarak kağıtların kenarına yaslayın.

Yazdırma
1. “Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu” sayfa 49 iletişim kutusunu açın.
2. Özellikler sekmesini tıklatın ve sonra aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirleyin:

• Kağıt Türü: Düz kağıt
• Yön: Dikey ya da Yatay
• Boyut: Uygun bir kağıt boyutu

3. Gelişmiş sekmesini ve ardından Yazıcı Özellikleri düğmesini tıklatın.
4. Poster Yazdırma açılan listesinde, posterin sayfa sayısını seçin.
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5. Döşeme Seç düğmesini tıklatın.
6. Seçilen döşeme sayısının posterin yaprak sayısıyla eşleştiğini kontrol edip,

Tamam'ı tıklatın.
7. İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra Tamam seçeneğini tıklatın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusundaki özellikler hakkında bilgi edinmek için Bu Nedir?
yardımını kullanın. Daha fazla bilgi için bkz. “Bu Nedir? yardımı” sayfa 49.

Ütü baskı kağıdına yazdırma

Yönergeler
• Yansıtılmış görüntü yazdırılırken, metin ve resimler ekrandaki görüntülerinin yatay

olarak tersine çevrilir.

• Kağıt tepsisi kapasitesini aşmayın: 10 ütüyle baskı kağıdı.

Yazdırmaya hazırlanma
1. Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
2. Ütüyle baskı kağıdını tepsinin sağ tarafına yerleştirin. Yazdırılacak taraf aşağıya

dönük olmalıdır.
3. Kağıdı yazıcının içine doğru gidebildiği kadar itin.
4. Kağıt kılavuzunu tam olarak kağıtların kenarına yaslayın.

Yazdırma

Not Yazılım programınızda ütüyle aktarma özelliği varsa, yazılımla birlikte verilen
yönergeleri uygulayın. Aksi takdirde aşağıdaki yönergeleri izleyin.
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1. “Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu” sayfa 49 iletişim kutusunu açın.
2. Özellikler sekmesini tıklatın ve sonra aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirleyin:

• Baskı Kalitesi: Normal veya En iyi
• Kağıt Türü: Tümü, Özel Kağıtlar ve ardından Diğer özel kağıtlar seçeneğini

tıklatın.
• Boyut: Uygun bir kağıt boyutu

3. Gelişmiş sekmesini tıklatın.
4. Yazıcı Özellikleri'ni tıklatın ve sonra Yansıtılmış Görüntü ayarını Açık olarak

ayarlayın.

Not Bazı ütüyle baskı yazılım programlarında yansıtılmış görüntü yazdırmanız
gerekmez.

5. İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra Tamam seçeneğini tıklatın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusundaki özellikler hakkında bilgi edinmek için Bu Nedir?
yardımını kullanın. Daha fazla bilgi için bkz. “Bu Nedir? yardımı” sayfa 49.
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7 Yazdırma ipuçları
Yazdırma kısayollarını kullanmayı, kağıt türü seçmeyi, baskı çözünürlüğünü değiştirmeyi,
sayfa sırasını ayarlamayı, tek yaprakta çok sayfa yazdırmayı, belgeyi önizlemeyi ve iki
taraflı yazdırma özelliğini kullanmayı öğrenin. Aşağıdaki bağlantılardan birini tıklatın:
Yazıcınızı denetleyin
• “Yazıcıyı bağlama” sayfa 17.
• “Test sayfası yazdırma” sayfa 38.

Zaman kazanın
• “Yazdırma Kısayolları” sayfa 38.
• “Sayfa sırasını ayarlama” sayfa 40.

Tasarruf edin
• “Hızlı/Ekonomik yazdırma” sayfa 40.
• “Tek kağıda çok sayfa yazdırma” sayfa 40.
• “Gri tonlamalı yazdırma” sayfa 41.
• “İki taraflı yazdırma” sayfa 42.

Baskıların kalitesini artırın
• “Özel kağıt boyutu ayarlama” sayfa 43.
• “Kağıt türü seçme” sayfa 43.
• “Yazdırma hızını veya kalitesini değiştirme” sayfa 44.
• “Baskı çözünürlüğü” sayfa 44.
• “En fazla dpi” sayfa 44.
• “Belgeyi yeniden boyutlandırma” sayfa 45.

Test sayfası yazdırma
Yazıcının bilgisayardan hatasız yazdırdığını doğrulamak için test sayfası yazdırabilirsiniz.

Test sayfası yazdırmak için
1. Kağıt tepsisine Letter veya A4 boyutunda kullanılmamış düz beyaz kağıt yükleyin.
2. Yazıcı “Araç Kutusu” sayfa 57'nu açın.
3. Aygıt Hizmetleri sekmesinde Test Sayfası Yazdır düğmesini tıklatın.

Test Sayfası Yazdır iletişim kutusu görüntülenir.
4. Sayfa Yazdır düğmesini tıklatın.

Test sayfasını geri dönüştürün veya atın.

Yazdırma Kısayolları
Sık kullandığınız yazdırma ayarlarıyla yazdırmak için yazdırma kısayollarını kullanın.
Yazıcı yazılımının Yazdırma Kısayolları listesinde özel olarak tasarlanmış yazdırma
kısayolları vardır.
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Not Bir Yazdırma kısayolunu seçtiğinizde, ilgili yazdırma seçenekleri otomatik
olarak görüntülenir. Oldukları gibi bırakabilir veya değiştirebilirsiniz.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

• Yazdırma kısayollarını kullanma
• Yazdırma kısayolları oluşturma
• Yazdırma kısayollarını silme

Yazdırma kısayollarını kullanma
Aşağıdaki yazdırma görevleri için Yazdırma Kısayolları sekmesini kullanın:

• “Genel Gündelik yazdırma” sayfa 42
• “Fotoğraf Yazdırma-Düz Kağıda” sayfa 21
• “Fotoğraf Yazdırma-Kenarlıksız” sayfa 18
• “Fotoğraf Yazdırma-beyaz kenarlıklarla” sayfa 20
• “İki taraflı yazdırma” sayfa 42
• “Sunu yazdırma” sayfa 47
• “Hızlı/Ekonomik yazdırma” sayfa 40
• “Kitapçık Yazdırma” sayfa 33

Yazdırma kısayolları oluşturma
Yazdırma Kısayolları listesinde bulunan yazdırma kısayollarına ek olarak, kendi yazdırma
kısayollarınızı da oluşturabilirsiniz.

Örneğin, asetata sıkça yazdırıyorsanız Sunu Yazdırma kısayolunu seçip kağıt türünü
HP Premium Inkjet Asetat olarak değiştirdikten sonra değiştirilen kısayolu Asetat Sunuları
gibi yeni bir adla kaydederek yazdırma kısayolu oluşturabilirsiniz. Yazdırma kısayolunu
oluşturduktan sonra her seferinde yazdırma ayarlarını yapmak yerine bu kısayolu
seçmeniz yeterli olur.

Yazdırma kısayolu oluşturmak için
1. “Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu” sayfa 49 iletişim kutusunu açın.
2. Yazdırma Kısayolları sekmesini tıklatın.
3. Yazdırma Kısayolları listesinde, bir yazdırma kısayolunu tıklatın.

Seçili yazdırma kısayolunun yazdırma ayarları görüntülenir.
4. Yeni yazdırma kısayolunda, yazdırma ayarlarını istediğiniz biçimde değiştirin.
5. Buraya yeni kısayolun adını yazın kutusuna, yeni yazdırma kısayolunun adını yazın

ve sonra Kaydet'i tıklatın.
Yazdırma kısayolu listeye eklenir.

Yazdırma kısayollarını silme
Artık kullanmadığınız yazdırma kısayollarını silmek isteyebilirsiniz.

Not Yalnızca kendi oluşturduğunuz kısayollar silinebilir. Özgün HP kısayolları
silinemez.
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Yazdırma kısayolunu silmek için
1. “Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu” sayfa 49 iletişim kutusunu açın.
2. Yazdırma Kısayolları sekmesini tıklatın.
3. Yazdırma Kısayolları listesinde, silmek istediğiniz yazdırma kısayolunu tıklatın.
4. Sil'i tıklatın.

Yazdırma kısayolu listeden kaldırılır.

Sayfa sırasını ayarlama
Sayfa sırası, çok sayfalı belgenizin hangi sırayla yazdırılacağını belirler.

Sayfa sırasını ayarlamak için
1. “Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu” sayfa 49 iletişim kutusunu açın.
2. Gelişmiş sekmesini tıklatın.
3. Sırasıyla Belge Seçenekleri ve Düzen Seçenekleri'ni tıklatın.
4. Aşağıdaki Sayfa Sırası seçeneklerinden birini belirleyin:

• Önden arkaya: Belgenin ilk sayfasını en son yazdırır. Yazılan sayfaları yeniden
düzenlemeniz gerekmeyeceğinden bu ayar size zaman kazandırır. Pek çok
yazdırma işi için uygun bir ayardır.

• Arkadan öne: Belgenin son sayfasını en son yazdırır.
5. İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra Tamam seçeneğini tıklatın.

Hızlı/Ekonomik yazdırma
Taslak kalitesindeki çıkışları hızlı bir şekilde üretmek için Hızlı/Ekonomik yazdırmayı
kullanın.

Hızlı/Ekonomik yazdırmayı kullanmak için
1. “Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu” sayfa 49 iletişim kutusunu açın.
2. Yazdırma Kısayolları sekmesini kullanın.
3. Yazdırma Kısayolları listesinde, Hızlı/Ekonomik Yazdırma'yı tıklatın.
4. İstediğiniz yazdırma ayarlarını seçin ve sonra Tamam seçeneğini tıklatın.

Tek kağıda çok sayfa yazdırma
Tek bir yaprağa, en fazla 16 olmak üzere birden fazla sayfa yazdırabilirsiniz.
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Tek yaprak kağıda birden çok sayfa yazdırmak için
1. “Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu” sayfa 49 iletişim kutusunu açın.
2. Özellikler sekmesini tıklatın.
3. Kağıt Başına Sayfa Sayısı açılan listesinde, her kağıda yazdırılmasını istediğiniz

sayfa sayısını seçin.
4. Sayfa Sırası açılan listesinde, sayfalar için bir yerleşim düzeni seçin.

Sayfa sırasının önizlemesi, Özellikler sekmesinin üst kısmında görüntülenir.
5. İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra Tamam seçeneğini tıklatın.

Gri tonlamalı yazdırma
Bir fotoğrafı renkli yerine siyah beyaz da yazdırabilirsiniz.

Gri tonlamalı yazdırmak için
1. “Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu” sayfa 49 iletişim kutusunu açın.
2. Renk sekmesini tıklatın.
3. Gri Tonlamalı Yazdır'ı tıklatın.
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4. Gri Tonlamalı Yazdır açılan listesinde aşağıdaki seçeneklerden seçim yapın:
• Yüksek Kalite: fotoğrafınızı gri tonlamalı yazdırmak için kullanılabilir tüm renkleri

kullanır. Bu, düzgün ve doğal gri tonları oluşturur.
• Yalnızca Siyah Mürekkep: fotoğrafınızı gri tonlamalı yazdırmak için siyah

mürekkep kullanır. Gri tonlama, grenli bir görüntüye neden olabilen çeşitli siyah
noktalarla oluşturulur.

5. İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra Tamam seçeneğini tıklatın.

İki taraflı yazdırma
Kağıdın her iki yüzüne de yazdırmak için, dupleksleme olarak da adlandırılan iki taraflı
yazdırma özelliğini kullanın. Kağıdın her iki yüzüne yazdırma yalnızca ekonomik değil,
çevreye karşı duyarlılık açısından da önemlidir.

İki taraflı ciltli bir belge oluşturmak için bkz. “İki taraflı belgeleri birleştirme” sayfa 45.

Belgelerinizi iki taraflı yazdırmak için
1. “Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu” sayfa 49 iletişim kutusunu açın.
2. Yazdırma Kısayolları sekmesini kullanın.
3. Yazdırma Kısayolları listesinde, İki taraflı (Dupleks) Yazdırma seçeneğini tıklatın.
4. Her İki Yüze de Yazdır aşağı açılan listesinde El ile'yi tıklatın.
5. İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra Tamam seçeneğini tıklatın.

Yazıcı önce tek numaralı sayfaları yazdırır.
6. Tek numaralı sayfalar yazdırıldıktan sonra, sayfaları, yazdırılmış yüzleri yukarı

bakacak şekilde yeniden Giriş tepsisine yerleştirin.

7. Çift numaralı sayfaları yazdırmak için Devam'ı tıklatın.

Genel Gündelik yazdırma
Belgeleri hızla yazdırmak için Genel Gündelik yazdırma özelliğini kullanın. Daha fazla
bilgi için bkz.

• “Belge yazdırma” sayfa 26
• “E-posta yazdırma” sayfa 25

Baskı önizleme
Bir belgeyi yazdırmadan önce çıktıyı bilgisayarınızda görüntülemek için baskı önizleme
işlevini kullanın. Çıktının görünümünü doğru değilse, yazdırma işini iptal edip yazdırma
ayarlarını istediğiniz gibi düzeltebilirsiniz.
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Yazdırılmış bir belgeyi önizlemek için
1. “Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu” sayfa 49 iletişim kutusunu açın.
2. Özellikler'i veya Renkli sekmesini tıklatın.
3. Yazdırmadan önce önizlemeyi göster onay kutusunu seçin.
4. İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra Tamam seçeneğini tıklatın.

Belge yazdırılmadan önce, bir önizleme görüntülenir.
5. Aşağıdakilerden birini yapın:

• Belgeyi yazdırmak için Tamam'ı tıklatın.
• Yazdırma işini iptal etmek için İptal'i tıklatın. Belgeyi yazdırmadan önce yazdırma

ayarlarını gerektiği gibi ayarlayın.

Özel kağıt boyutu ayarlama
Özel kağıt boyutuna yazdırmak için Özel Kağıt Boyutu iletişim kutusunu kullanın.

Not Bu özellik tüm kağıt türleri için kullanılamaz.

Özel kağıt boyutu belirlemek için
1. “Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu” sayfa 49 iletişim kutusunu açın.
2. Özellikler sekmesini tıklatın.
3. Boyut açılan listesinden Özel'i seçin.

Özel Kağıt Boyutu iletişim kutusu görüntülenir.
4. Adı kutusunda, özel kağıt boyutunun adını yazın.
5. Genişlik ve Uzunluk kutularına, özel kağıt boyutunun boyut bilgilerini yazın.

En küçük ve en büyük boyutlar, Genişlik ve Uzunluk öğelerinin altında görüntülenir.
6. Ölçü birimini tıklatın: İnç veya Milimetre.
7. Özel kağıt boyutunu kaydetmek için Kaydet düğmesini tıklatın.
8. Özel Kağıt Boyutu iletişim kutusundan çıkmak için Tamam düğmesini tıklatın.
9. Özel kağıt boyutunu kullanmak için Boyut açılan listesinde adını seçin.

Kağıt türü seçme
HP, yüksek kaliteli belgeleri yazdırırken belirli bir kağıt türü seçmenizi önerir.

Belirli bir kağıt türü seçmek için
1. “Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu” sayfa 49 iletişim kutusunu açın.
2. Özellikler sekmesini tıklatın.
3. Kağıt Türü açılan listesinde Tümü öğesini tıklatın ve ardından kullanmak istediğiniz

kağıt türünü seçin.
4. Tamam’ı tıklatın.
5. İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra Tamam seçeneğini tıklatın.
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Yazdırma hızını veya kalitesini değiştirme
HP Deskjet, seçtiğiniz kağıt türü ayarına bağlı olarak bir baskı kalitesini ve hız ayarını
otomatik olarak seçer. Baskı kalitesi ayarını, yazdırma işinin hızını ve kalitesini istediğiniz
gibi özelleştirmek için de değiştirebilirsiniz.

Baskı kalitesi ayarları
• Hızlı Taslak en az miktarda mürekkep kullanarak, en yüksek yazdırma hızında, taslak

kalitesinde çıktı sağlar.
• Normal, baskı kalitesi ve hızı arasındaki en iyi dengeyi sağlar ve çoğu belge için

uygundur.
• En İyi, yüksek kalite ve hız arasındaki en iyi dengeyi saplar ve yüksek kaliteli çıktılar

için kullanılabilir. Birçok belgede En iyi ayarı, Normal ayardan daha yavaş yazdırmaya
neden olur.

Not Maksimum dpi kalitesi için Gelişmiş sekmesine gidip Maksimum dpi açılan
listesinden Etkin öğesini seçin. Daha fazla bilgi için bkz. “En fazla dpi” sayfa 44.

Baskı kalitesi ve hızını seçmek için
1. “Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu” sayfa 49 iletişim kutusunu açın.
2. Özellikler sekmesini tıklatın.
3. Kağıt Türü açılan listesinde, yerleştirdiğiniz kağıt türünü seçin.
4. Yazdırma Kalitesi açılan listesinde, projeniz için uygun kalite ayarını seçin.

Baskı çözünürlüğü
Yazıcı yazılımı baskı çözünürlüğünü inç başına nokta (dpi) olarak görüntüler. Dpi yazıcı
yazılımında seçtiğiniz kağıt türüne ve baskı kalitesine göre değişir.

Baskı çözünürlüğünü görüntülemek için
1. “Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu” sayfa 49 iletişim kutusunu açın.
2. Özellikler sekmesini tıklatın.
3. Kağıt Türü açılan listesinde, yerleştirdiğiniz kağıt türünü seçin.
4. Yazdırma Kalitesi açılan listesinde, projeniz için uygun yazdırma kalitesi ayarını

seçin.
5. Baskı çözünürlüğü dpi ayarını görüntülemek için Çözünürlük düğmesini tıklatın.

En fazla dpi
Yüksek çözünürlüklü ve net görüntüler için maksimum dpi modunu kullanın.

Maksimum dpi modundan en fazla yararı sağlamak için bu modu, dijital fotoğraf gibi
yüksek çözünürlüklü görüntüleri yazdırırken kullanın. Maksimum dpi ayarını seçtiğinizde
yazıcı yazılımı, HP Deskjet aygıtının yazdıracağı en iyileştirilmiş nokta/inç (dpi) ayarını
görüntüler. Maksimum dpi modunda yazdırma yalnızca HP Advanced Fotoğraf
Kağıdında desteklenir.

Maksimum dpi ayarıyla yapılan yazdırma, diğer ayarlarla yazdırmaya oranla daha uzun
sürer ve daha fazla disk alanı gerektirir.
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En yüksek dpi modunda yazdırmak için
1. “Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu” sayfa 49 iletişim kutusunu açın.
2. Gelişmiş sekmesini tıklatın.
3. Yazıcı Özellikleri alanında Maksimum dpi açılan listesinden Etkin öğesini seçin.

Not Maksimum dpi modunu devre dışı bırakmak için açılan listeden Devre
dışı öğesini seçin.

4. Özellikler sekmesini tıklatın.
5. Kağıt Türü açılan listesinde, Tümü seçeneğini tıklatıp uygun kağıt türünü seçin.
6. Baskı Kalitesi aşağı açılan listesinde Maksimum dpi seçeneğini belirleyin.

Not HP Deskjet aygıtının yazdıracağı en yüksek dpi değerini görüntülemek için
Çözünürlük öğesini tıklatın.

7. İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra Tamam seçeneğini tıklatın.

Belgeyi yeniden boyutlandırma 
Bir kağıt boyutu için biçimlendirilmiş olan bir belgeyi farklı bir boyutta yazdırmak için yazıcı
yazılımını kullanın. Bunu yapmak, doğru boyutta kağıdınız olmadığında yararlı olabilir.

Örneğin, Letter boyutunda kağıt için biçimlendirilmiş bir belge oluşturduğunuzda hiç
Letter boyutunda kağıdınız yoksa, belgeyi kullanılabilir başka bir kağıt boyutunda
yazdırabilirsiniz.

Bir belgeyi farklı bir kağıt boyutuna göre yeniden boyutlandırmak için
1. “Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu” sayfa 49 iletişim kutusunu açın.
2. Özellikler sekmesini tıklatın.
3. Kağıt boyutuna sığacak şekilde'yi tıklatın ve sonra açılan listeden istediğiniz hedef

kağıt boyutunu seçin.
Hedef kağıt boyutu, belgenin biçimlendirildiği boyut değil, yazdıracağınız kağıt
boyutudur.

4. İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra Tamam seçeneğini tıklatın.

İki taraflı belgeleri birleştirme
Yazdırılan sayfaları bir kitap olarak ciltlemek istiyorsanız, yazdırma ayarlarını, ciltlemeye
uygunluğu sağlayacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Kitap ciltlemesi (yandan ciltli) veya bloknot ciltlemesi (üstten ciltli) yapılabilecek iki taraflı
belgeleri birleştirin. Kitap ciltleme en çok kullanılan ciltleme türüdür.

Kitap ciltli, iki taraflı belge yazdırmak için
▲ Basit düzeyde iki taraflı yazdırma yapmak için “yönergeleri” sayfa 42 izleyin.

Bloknot ciltli, iki taraflı belge yazdırmak için
1. “Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu” sayfa 49 iletişim kutusunu açın.
2. Özellikler sekmesini tıklatın.
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3. İki taraflı yazdırma aşağı açılan listesinde El ile'yi tıklatın.
4. Aşağıdaki onay kutularını işaretleyin:

• Sayfaları Yukarı Çevir
• Düzeni Koru

5. İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra Tamam seçeneğini tıklatın.
Yazıcı önce tek numaralı sayfaları yazdırır.

6. Tek numaralı sayfalar yazdırıldıktan sonra, sayfaları, yazdırılmış yüzleri yukarı
bakacak şekilde ve dikey ya da yatay belge yönüne uygun olarak yeniden yerleştirin.

Şekil 7-1 Dikey

Şekil 7-2 Yatay

7. Çift numaralı sayfaları yazdırmak için Devam'ı tıklatın.

Web sayfası yazdırma
HP Deskjet aygıtındaki Web tarayıcınızdan Web sayfası yazdırabilirsiniz.

Web taraması için Internet Explorer 6.0 veya daha yeni sürümlerinden birini
kullanıyorsanız neyi ve nasıl yazdıracağınızı kontrol etmek ve basit, ne çıktı alacağınızı
bildiğiniz web baskıları için HP Web'den Akıllı Yazdırma özelliğini kullanabilirsiniz. HP
Web'den Akıllı Yazdırma özelliğine Internet Explorer araç çubuğundan erişebilirsiriz.
HP Web'den Akıllı Yazdırma hakkında daha fazla bilgi için birlikte verilen yardım
dosyasına bakın.

Web sayfası yazdırmak için
1. Giriş tepsisinde kağıt yüklü olduğundan emin olun.
2. Web tarayıcınızın Dosya menüsünden Yazdır'ı tıklatın.

İpucu En iyi sonucu almak için Dosya menüsünden HP Web'den Akıllı
Yazdırma öğesini seçin. Seçildiğinde bir onay işareti belirir.

Yazdır iletişim kutusu açılır.
3. Ürünün seçilen yazıcı olduğundan emin olun.

Bölüm 7
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4. Web tarayıcınız destekliyorsa, çıktıda yer almasını istediğiniz Web sayfasındaki
öğeleri seçin.
Örneğin Internet Explorer'da Ekranda düzenlendiği şekilde, Yalnızca seçili
çerçeve ve Tüm bağlantılı belgeleri yazdır gibi seçenekleri belirlemek için
Seçenekler sekmesini tıklatın.

5. Web sayfasını yazdırmak için Yazdır'ı veya Tamam'ı tıklatın.

İpucu Web sayfalarını doğru yazdırmak için yazdırma yönünü Yatay olarak
ayarlamanız gerekebilir.

Sunu yazdırma
Mektup, broşür ve saydamlar dahil olmak üzere yüksek kaliteli belgeler yazdırmak için
Sunu yazdırma özelliğini kullanın. Daha fazla bilgi için bkz.

• “Mektup yazdırma” sayfa 27
• “Broşür yazdırma” sayfa 32
• “Asetat üzerine yazdırma” sayfa 31
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8 Yazıcı yazılımı
Yazdırma ayarlarının çoğu yazılım uygulaması tarafından otomatik olarak yapılır. Baskı
kalitesini değiştireceğiniz, özel türlerde kağıtlara ya da asetat filme baskı yapacağınız
veya farklı özellikler kullanacağınız zaman ayarları elle değiştirmeniz gerekir.
Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

• HP Deskjet aygıtını varsayılan yazıcı yapma
• Varsayılan yazdırma ayarlarını ayarlama
• Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu
• Bu Nedir? yardımı
• Yazıcı yazılımı güncelleştirmelerini yükleme

HP Deskjet aygıtını varsayılan yazıcı yapma
HP Deskjet aygıtınızı, herhangi bir yazılım programından varsayılan yazıcı olarak
kullanılacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu, bir yazılım programının Dosya menüsünde
Yazdır seçeneğini tıklattığınızda, HP Deskjet aygıtının yazıcı açılan listesinden otomatik
olarak seçileceği anlamına gelir.

Windows Vista kullanıcıları
1. Windows görev çubuğunda Başlat'ı ve sonra Denetim Masası'nı tıklatın.
2. Yazıcılar öğesini tıklatın.
3. HP Deskjet simgesini sağ tıklatın ve Varsayılan yazıcı olarak ayarla öğesini tıklatın.

Windows XP kullanıcıları
1. Windows görev çubuğunda Başlat'ı, sonra da Yazıcı ve Fakslar'ı tıklatın.
2. HP Deskjet simgesini sağ tıklatın ve Varsayılan Yazıcı Olarak Ayarla'yı tıklatın.

Windows 2000 kullanıcıları
1. Windows görev çubuğunda, Başlat'ı tıklatın, Ayarlar'ın üzerine gelin ve ardından

Yazıcılar'ı tıklatın.
2. HP Deskjet simgesini sağ tıklatın ve Varsayılan Yazıcı Olarak Ayarla'yı tıklatın.

Varsayılan yazdırma ayarlarını ayarlama
HP Deskjet, başka ayar belirtilmedikçe varsayılan yazdırma ayarlarını kullanır.

Yazdırırken zaman kazanmak için, varsayılan yazdırma ayarlarını sık kullandığınız
seçeneklere ayarlayın. Böylece, yazıcıyı her kullandığınızda seçenekleri belirtmek
zorunda kalmazsınız.

Varsayılan yazdırma ayarlarını değiştirmek için
1. Windows araç çubuğunun sağ tarafında bulunan Windows HP Dijital Görüntüleme

Monitörü simgesini çift tıklatın.
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1 HP Dijital Görüntüleme Monitörü simgesi

HP Çözüm Merkezi görüntülenir.
2. HP Çözüm Merkezi'nde, Ayarlar menüsünü tıklatın, imleci Yazdırma Ayarları'nın

üzerine getirin ve ardından Yazıcı Ayarları seçeneğini tıklatın.
3. Yazıcı ayarlarında değişiklik yaptıktan sonra Tamam'ı tıklatın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu
Yazıcı, bilgisayarınıza yüklenen yazılım ile kontrol edilir. Bir belge için yazdırma ayarlarını
değiştirmek istediğinizde, yazıcı sürücüsü olarak da bilinen yazıcı yazılımını kullanın.

Yazdırma ayarlarını değiştirmek için Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.

Not Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu Yazdırma Tercihleri iletişim kutusu olarak da
anılır.

İpucu Yazıcı Özellikleri iletişim kutusundaki özellikler hakkında bilgi edinmek için Bu
Nedir? yardımını kullanın. Daha fazla bilgi için bkz. “Bu Nedir? yardımı” sayfa 49.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açmak için
1. Yazdırmak istediğiniz dosyayı açın.
2. Dosya ve Yazdır'ı tıklattıktan sonra Özellikler'i veya Tercihler'i tıklatın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu görüntülenir.

Not Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunun yolu, kullandığınız yazılım programına
bağlı olarak değişebilir.

Bu Nedir? yardımı
Yazdırma seçenekleriyle ilgili daha fazla bilgi almak için, Bu Nedir? Yardımı'nı kullanın.

Bu Nedir? yardımı 49
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Bu Nedir? yardımını kullanmak için
1. İmleci hakkında daha fazla bilgi edinmek istediğiniz özelliğin üzerine götürün.
2. Fareyi sağ tıklatın.

Bu Nedir? kutusu görüntülenir.
3. İmleci Bu Nedir? kutusunun üzerine taşıyın ve sol fare düğmesini tıklatın.

Özelliğin açıklaması görüntülenir.

Yazıcı yazılımı güncelleştirmelerini yükleme
En son özellik ve geliştirmelere sahip olduğunuzdan emin olmak için en son yazıcı
yazılımı güncelleştirmesini birkaç ayda bir yükleyin.

Not HP Web sitesinden indirdiğiniz yazıcı yazılımı güncelleştirmesini yükleme,
bilgisayarınıza yüklü olabilecek HP Photosmart Yazılımı'nı güncelleştirmez.
HP Photosmart Yazılımı'nı güncelleştirme hakkında bilgi için bkz. HP Photosmart
Yardım.

Yazıcı yazılımı güncelleştirmesini yüklemek için
1. Internet'e bağlı olduğunuzdan emin olun.
2. Windows Başlat menüsünden Programlar veya Tüm Programlar öğesini tıklatın,

HP'nin üstüne gelin ve sonra HP Güncelleştirme öğesini tıklatın.
HP Güncelleştirme penceresi görüntülenir.

3. İleri seçeneğini tıklatın.
HP Güncelleştirme, yazıcı yazılımı güncelleştirmeleri için HP Web sitesini arar.
• Bilgisayarda yazıcı yazılımının en son sürümü yüklüyse, HP Güncelleştirme

penceresinde Şu anda sisteminiz için güncelleştirme yok iletisi görüntülenir.
• Bilgisayarda yazıcı yazılımının en son sürümü yüklü değilse, HP Güncelleştirme

penceresinde yazılımın daha yeni sürümlerini indirmek için seçenekler listesi
görüntülenir.

4. Bir yazıcı yazılım varsa, güncelleştirme adının yanındaki onay kutusunu seçin.
5. Yükle düğmesini tıklatın.
6. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

Bölüm 8
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9 Bakım
HP Deskjet çok az bakım gerektirir. Yazıcı kartuşlarını zaman zaman değiştirmeniz,
hizalamanız veya temizlemeniz gerekir. Bu bölümde HP Deskjet aygıtının her zaman en
iyi şekilde çalışmasını sağlamaya yönelik bakım yönergeleri verilmektedir. Gerekli
olduğunda bu basit bakım yordamlarını uygulayın.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

• Yazıcı kartuşlarıyla çalışma
• Yazıcı kartuşlarını hizalama
• Yazıcı kartuşlarını otomatik olarak temizleme
• Tahmini mürekkep düzeylerini görüntüleme
• Yazıcı gövdesinin bakımı
• Cildinize ve giysilerinize bulaşan mürekkebi temizleme
• Yazıcı kartuşlarını el ile temizleme
• Yazıcı kartuşlarının bakımı
• Yazıcı Araç Kutusu

Yazıcı kartuşlarıyla çalışma
Yazıcı kartuşlarını değiştirmeniz gerektiğinde kartuşlarınızın yazıcınıza uygun
olduğundan emin olduktan sonra bunları yazıcı kartuşu taşıyıcısına takın.

• Seçim numaraları
• Tek yazıcı kartuşuyla yazdırma
• Yazıcı kartuşlarını değiştirme

Seçim numaraları
Yeni bir yazıcı kartuşu satın alırken, yazıcı kartuşu seçim numarasına bakın.

Seçim numarasını üç yerde bulabilirsiniz:

• Seçim numarası etiketi: Değiştirdiğiniz yazıcı kartuşunun etiketine bakın.

1 Seçim numarası etiketi
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• Yazıcı belgeleri: Yazıcı kartuşu seçim numaraları listesi için yazıcıyla gelen başvuru
kılavuzuna bakın.

• Yazıcı Kartuşu Bilgileri iletişim kutusu: Yazıcı kartuşu seçim numaraları listesi için
yazıcının “Araç kutusu” sayfa 57'nu açın, Tahmini Mürekkep Düzeyi sekmesini ve
sonra Yazıcı Kartuşu Bilgileri düğmesini tıklatın.

Tek yazıcı kartuşuyla yazdırma
Yazıcı yalnızca bir yazıcı kartuşu takılıyken çalışabilir. Daha fazla bilgi için, bkz: “Yedek
mürekkep modu” sayfa 15.

Yazıcı kartuşlarını değiştirme
Yazıcı kartuşunun mürekkep düzeyi azaldığında bilgisayarınızın ekranında bir mesaj
görüntülenir. Ürünle birlikte yüklenen yazılımı kullanarak da mürekkep düzeylerini
denetleyebilirsiniz. Mürekkep düzeyi düşük olduğunda bu yönergeleri izleyin.

Not Mürekkep düzeyi uyarıları ve göstergeleri yalnızca planlama amacıyla tahminler
vermektedir. Mürekkep az uyarı iletisi aldığınızda olası yazdırma gecikmelerini
önlemek için değiştirilecek kartuşu hazır bulundurun. Baskı kalitesi kabul edilemez
düzeye gelmedikçe yazıcı kartuşlarını değiştirmeniz gerekmez.

Not Yazıcı yedek mürekkep modunda çalışabilir. Daha fazla bilgi için bkz. “Yedek
mürekkep modu” sayfa 15.

Uyarı Eski ve yeni yazıcı kartuşlarını çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.

Yazıcı kartuşunu takmak için
1. Yazıcıyı açmak için Güç düğmesine basın.
2. Yazıcı kapağını açın.

Yazıcı kartuşu taşıyıcısı yazıcının en sağ tarafına gider.
3. Yazıcı kartuşuna bastırın.
4. Yazıcı kartuşunu taşıyıcıdan dışarıya doğru kaydırın.

1 Güç düğmesine basın

2 Yazıcı kapağını açın

3 Yazıcı kartuşuna bastırın

4 Yazıcı kartuşunu taşıyıcıdan dışarıya doğru kaydırın
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5. Yeni kartuşu ambalajından çıkardıktan sonra üzerindeki koruyucu plastik bandı
dikkatli bir biçimde çıkarın. Yazıcı kartuşunu, bakır şerit alta gelecek ve yazıcıya
dönük şekilde tutun.

1 Plastik bandı çıkarın

Dikkat uyarısı Yazıcı kartuşunun mürekkep püskürtme uçlarına ve bakır temas
noktalarına dokunmayın. Bu parçalara dokunma tıkanmaya, mürekkep veya
elektrik bağlantılarıyla ilgili sorunlara neden olabilir. Bakır şeritleri çıkarmayın.
Bunlar elektrik temas noktaları için gereklidir.

1 Mürekkep püskürtme uçları

2 Bakır bağlantı noktaları

6. Kartuşu yukarı doğru hafif bir açı ile oturana kadar taşıyıcıya yerleştirin.

7. Kartuşu taşıyıcının içine itin.
Kartuş düzgün biçimde yerine oturduğunda, bir tıklama sesi duyarsınız.
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8. Yazıcı kapağını kapatın.
9. Yazıcı kartuşlarını en iyileştirilmiş baskı kalitesi için hizalayın. Daha fazla bilgi için

bkz. “Yazıcı kartuşlarını hizalama” sayfa 54.

İlgili konular
• “Mürekkep sarf malzemeleri satın alma” sayfa 58
• “Yazıcı kartuşlarının bakımı” sayfa 57
• “HP inkjet sarf malzemeleri geri dönüşüm programı” sayfa 110

Yazıcı kartuşlarını hizalama
Yazıcı kartuşunu taktıktan sonra, iyi bir baskı kalitesi elde etmek için kartuşu hizalamanız
gerekir.

Yazıcı kartuşlarını hizalamak için
1. Kağıt tepsisine Letter veya A4 boyutunda kullanılmamış düz beyaz kağıt yerleştirin.
2. Yazıcı Araç Kutusu'nu açın.

Daha fazla bilgi için bkz. “Yazıcı Araç Kutusu” sayfa 57.
3. Yazıcı Kartuşlarını Hizala düğmesini tıklatın.
4. Hizala düğmesini tıklattıktan sonra ekranda beliren adımları uygulayın.

Ürün bir test sayfası yazdırır, yazıcı kartuşlarını hizalar ve yazıcıyı kalibre eder. Test
sayfasını geri dönüştürün veya atın.

Yazıcı kartuşlarını otomatik olarak temizleme
Yazdırdığınız sayfalar solgunsa veya mürekkep çizgileri varsa, yazıcı kartuşlarında
mürekkep azalmış olabilir veya kartuşların temizlenmesi gerekiyordur. Daha fazla bilgi
için bkz. “Tahmini mürekkep düzeylerini görüntüleme” sayfa 54.

Yazıcı kartuşlarının mürekkebi azalmamışsa, kartuşları otomatik olarak temizleyin:

Temizlemeden sonra belgeleriniz halen solgunsa yazıcı kartuşu temas noktalarını el ile
temizleyin. Daha fazla bilgi için bkz. “Yazıcı kartuşlarını el ile temizleme” sayfa 56.

Dikkat uyarısı Kartuşları yalnızca gerektiği zaman temizleyin. Gereksiz yere
yapılan temizlik mürekkep israfına ve kartuş ömrünün kısalmasına yol açacaktır.

Yazıcı kartuşlarını temizlemek için
1. Yazıcı Araç Kutusu'nu açın.

Daha fazla bilgi için bkz. “Yazıcı Araç Kutusu” sayfa 57.
2. Yazıcı Kartuşlarını Temizle düğmesini tıklatın.
3. Temizle düğmesini tıklatın ve sonra ekrandaki adımları uygulayın.

Tahmini mürekkep düzeylerini görüntüleme
Yazıcıda takılı olan kartuşların tahmini mürekkep düzeylerini görüntülemek için aşağıdaki
adımları izleyin:
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Not Kartuşlardaki mürekkep, aygıtı ve kartuşları yazdırmaya hazırlayan başlatma
işlemi dahil olmak üzere mürekkep püskürtme uçlarını temizleyip mürekkebin
kesintisiz akışını sağlayan yazıcı kafası servisi gibi yazdırma işleminin farklı
aşamalarında kullanılır. Buna karşın kullanıldıktan sonra yine de kartuşta biraz
mürekkep kalır. Daha fazla bilgi için bkz. www.hp.com/go/inkusage.

Mürekkep düzeylerini denetlemek için
1. Yazıcı “Araç Kutusu” sayfa 57'nu açın.
2. Tahmini Mürekkep Düzeyleri sekmesini tıklatın.

Tahmini Mürekkep Düzeyleri sekmesi yazıcı kartuşu sipariş bilgilerini de içerir. Bu
bilgileri görüntülemek için Yazıcı Kartuşu Bilgileri düğmesini tıklatın.

Not Yazıcı kartuşları yazıcıya takılmadan önce kullanıldıysa veya yeniden
doldurulduysa Tahmini Mürekkep düzeyi sekmesindeki mürekkep düzeyi tahminleri
yanlış ya da hiç olmayabilir.

Yazıcı gövdesinin bakımı
HP Deskjet, mürekkebi kağıt üzerine serpiştirme şeklinde püskürttüğünden, mürekkep
lekeleri zaman içinde kaybolur.

Dikkat uyarısı Hiçbir tür temizlik deterjanı kullanmayın. Ev temizlik malzemeleri ve
deterjanlar yazıcının yüzeyine zarar verebilir. Her türlü sıvı maddeyi iç kısımdan uzak
tutun. Yazıcı kartuşu taşıyıcısının üzerinde kaydığı metal çubuğu yağlamayın.
Taşıyıcı ileri geri hareket ederken ses çıkması normaldir.

Dış kısımdan lekeleri, kirleri ve kurumuş mürekkebi temizlemek için
1. Ürünü kapatın ve sonra güç kablosunu çıkartın.
2. Ürünün dışını hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir bezle silin.

Cildinize ve giysilerinize bulaşan mürekkebi temizleme
Cildinize ve giysilerinize bulaşan mürekkebi temizlemek için aşağıdaki adımları izleyin:

Yüzey Çözüm

Cilt Bölgeyi güçlü bir sabunla yıkayın.

Beyaz kumaş Kumaşı soğuk suda çamaşır suyu kullanarak yıkayın.

Renkli kumaş Kumaşı soğuk suda amonyak katkılı temizleme maddesi
kullanarak yıkayın.

Dikkat uyarısı Kumaştaki mürekkep lekesini çıkarmak için mutlaka soğuk su
kullanın. Ilık veya sıcak su mürekkebin kumaşa iyice nüfuz etmesine neden olabilir.
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Yazıcı kartuşlarını el ile temizleme
Dikkat uyarısı Baskı kalitesiyle bir sorununuz olmadığı sürece ve diğer önlemler
sonuç vermedikçe yazıcı kartuşu temas noktalarını temizlemeyin. Daha fazla bilgi için
bkz. “Baskı kalitesi düşük” sayfa 90.

HP Deskjet tozlu bir ortamda kullanılıyorsa, yazıcı kartuşu temas noktalarında az da olsa
kir birikebilir. Bu kir, yazdırılan sayfalarda mürekkep çizgilerine neden olabilir. Sorun,
yazıcı kartuşu temas noktalarının el ile temizlenmesiyle düzeltilebilir.

Yazıcı kartuşlarını temizlemek için aşağıdakilere ihtiyacınız olur:

• Damıtılmış su (musluk suyu yazıcı kartuşuna zarar verebilecek pislikler içerebilir)
• Pamuklu çubuklar veya yazıcı kartuşuna yapışmayacak özellikte yumuşak ve lif

içermeyen bez.

Temizlerken ellerinize ve üstünüze mürekkep bulaştırmamaya dikkat edin. Daha fazla
bilgi için bkz. “Cildinize ve giysilerinize bulaşan mürekkebi temizleme” sayfa 55.

Temizlik işlemine hazırlık
1. HP Deskjet kapağını açın.
2. Taşıyıcı HP Deskjet aygıtının sağ tarafına kayıp tamamen hareketsiz ve sessiz

duruma gelinceye kadar bekleyin.
3. Yazıcı kartuşlarını çıkarın ve bakır şeritleri tepede kalacak şekilde bir kağıdın üzerine

koyun.

Dikkat uyarısı Yazıcı kartuşlarını 30 dakikadan fazla HP Deskjet aygıtının
dışında bırakmayın.

Yazıcı kartuşu temas noktalarını el ile temizlemek için
1. Pamuklu bir bezi damıtılmış suyla hafifçe nemlendirin ve bezdeki fazla suyu sıkın.
2. Yazıcı kartuşunun bakır temas noktalarını pamuklu bezle hafifçe silin.

Dikkat uyarısı Yazıcı kartuşunun mürekkep püskürtme uçlarına dokunmayın.
Mürekkep püskürtme uçlarına dokunulması tıkanmaya, mürekkep veya elektrik
bağlantısı sorunlarına neden olabilir.

1 Mürekkep püskürtme uçları (dokunmayın)

2 Bakır bağlantı noktaları
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3. Bezin üzerinde mürekkep kalıntısı veya toz görülmeyene kadar bu işlemi tekrarlayın.
4. Yazıcı kartuşlarını HP Deskjet aygıtına takın ve kapağı kapatın. Daha fazla bilgi için

bkz. “Yazıcı kartuşlarını değiştirme” sayfa 52.

Yazıcı kartuşlarının bakımı
Tutarlı bir baskı kalitesi sağlamak amacıyla HP yazıcı kartuşlarının bakımı ve
depolanması için bu yönergeleri kullanın.

• Yazıcıdan kartuş çıkardığınızda mürekkebin kurumasını önlemek ve kartuşu
korumak için hava geçirmez bir plastik kapta saklayın.

• Tüm kullanılmamış yazıcı kartuşlarını, kullanacağınız zamana kadar, kapalı olarak
orijinal ambalajlarında tutun. Kartuşları oda sıcaklığında (15° - 35° C veya 59° - 95°
F) muhafaza edin.

• Yazıcı kartuşunu yazıcıya takmaya hazır olana kadar mürekkep püskürtme uçlarını
kaplayan plastik bandı çıkarmayın. Yazıcı kartuşundaki plastik bant çıkarılmışsa
tekrar yerine yapıştırmaya çalışmayın. Bandı yeniden yapıştırmak yazıcı kartuşuna
zarar verir.

Dikkat uyarısı  Güç kablosunu çıkarmadan veya uzatma kordunu prizini
kapatmadan önce yazıcıyı Güç düğmesinden kapatın. Bu yazıcının kartuşları doğru
biçimde park etmesine olanak tanır. Yazıcıyı saklarken etkin yazıcı kartuşlarını her
zaman yazıcının içinde bırakın.

Yazıcı Araç Kutusu
Yazıcı Araç Kutusu, yazıcının performansını artırmaya yardımcı olan çeşitli araçlar içerir.

Aşağıdaki görevleri yerine getirmek için yazıcının Araç Kutusu'nu kullanın:

• “Yazıcı kartuşlarını hizalama” sayfa 54
• “Yazıcı kartuşlarını otomatik olarak temizleme” sayfa 54
• “Test sayfası yazdırma” sayfa 38
• “Tahmini mürekkep düzeylerini görüntüleme” sayfa 54

Yazıcı Araç Kutusu'nu açmak için
1. “Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu” sayfa 49 iletişim kutusunu açın.
2. Özellikler sekmesini ve ardından Yazıcı hizmetleri düğmesini tıklatın.

Araç Kutusu görüntülenir.
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10 Mürekkep sarf malzemeleri satın
alma
Yazıcı kartuşu sipariş numarasını bulmak için HP Deskjet ile birlite verilen basılı belgelere
bakın. Yazıcı kartuşları sipariş numaralarını bulmak için HP Deskjet ile birlikte verilen
yazılımı da kullanabilirsiniz. Yazıcı kartuşlarını HP Web sitesinden çevrimiçi olarak sipariş
edebilirsiniz. Ayrıca, aygıtınız için doğru yazıcı kartuşu sipariş numaralarını bulmak ve
yazıcı kartuşlarını satın almak için yerel HP satıcınıza da başvurabilirsiniz.

HP kağıtları ve diğer sarf malzemelerini sipariş etmek için www.hp.com/buy/supplies
adresine gidin. İstenirse, ülkenizi/bölgenizi seçin, ürün seçmek için istenenleri yapın, ve
sayfadaki alışveriş bağlantılarından birini tıklatın.

Not Şu anda HP Web sitesinin bazı bölümleri yalnızca İngilizce'dir.

Not Tüm ülkelerde/bölgelerde yazıcı kartuşları çevrimiçi olarak sipariş
edilemeyebilir. Ülkenizde/bölgenizde çevrimiçi sipariş edilemiyorsa, yazıcı kartuşu
satın alma bilgileri için yerel HP satıcınıza başvurun.

Yazıcı kartuşlarını masaüstünden sipariş etmek için
▲ HP SureSupply adresine bağlanın. İhtiyacınız olan sarf malzemelerini kolayca satın

almanın yanı sıra aygıtınızla uyumlu HP yazıcı sarf malzemelerinin bir listesini de
görürsünüz.

HP Çözüm Merkezi üzerinden HP baskı sarf malzemeleri sipariş etmek için
1. HP Çözüm Merkezi yazılımında Ayarlar'ı tıklatın, Yazdırma Ayarları'nın üzerine

gelin, ardından Yazıcı Araç Kutusu'nu tıklatın.

Not Yazıcı Araç Kutusu'nu Yazdırma Özellikleri iletişim kutusundan da
açabilirsiniz. Yazdırma Özellikleri iletişim kutusunda Özellikler sekmesini
tıklatın ve ardından Yazıcı Hizmetleri öğesini tıklatın.

2. Tahmini Mürekkep Düzeyleri sekmesini tıklatın.
3. Kartuş ayrıntıları'nı tıklatın.

Mürekkep kartuşu yeniden sipariş numarası görüntülenir.
4. Çevrimiçi Alışveriş'i tıklatın.

HP, model numarası, seri numarası ve mürekkep düzeyi bilgileri gibi ayrıntılı yazıcı
bilgilerini yetkili bir çevrimiçi satıcıya iletir. Gereksindiğiniz sarf malzemeleri önceden
seçilmiştir; miktarları değiştirebilir, öğeleri ekleyebilir veya kaldırabilir ve sonra kontrol
edebilirsiniz.
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11 Sorun giderme
• Hata iletileri
• Yükleme sorunları
• Yazıcının ışıkları açık veya yanıp sönüyor
• Yazıcı yazdırmıyor
• Belge yavaş yazdırılıyor
• Yazıcı kartuşu sorunları
• Kağıt sorunları
• Fotoğraflar düzgün yazdırılmıyor
• Kenarlıksız belgelerle sorun
• Baskı kalitesi düşük
• Belge yanlış yazdırıldı
• Sorun yaşamaya devam ederseniz

Hata iletileri
Bilgisayar ekranında hata iletisi görüntülenirse, çözüm için aşağıdaki konulara bakın:

• Yazıcı kartuşu hata iletileri
• Paper Mismatch (Kağıt Eşleşmezliği) veya Paper Size (Kağıt Boyutu)
• Kağıt yok
• USB bağlantı noktasına yazdırırken hata oluştu
• İki yönlü iletişim kurulamıyor veya Yazıcı yanıt vermiyor

Yazıcı kartuşu hata iletileri
Yazıcı kartuşu hatası mesajı alırsanız aşağıdaki konulara bakın:

• Yanlış yazıcı kartuşu veya yazıcı kartuşu yok
• Yazıcı kartuşu sorunu iletisi
• Yazıcı kartuşu taşıyıcısı sıkıştı
• Yazıcı kartuşu yanlış yuvada
• HP olmayan yazıcı kartuşları
• Daha önceden kullanılmış orijinal HP kartuşu
• Orijinal HP mürekkebi bitti
• Mürekkep az
• Yedek mürekkep modunda yazdırma

Yanlış yazıcı kartuşu veya yazıcı kartuşu yok
Yazıcı yalnızca doğru yazıcı kartuşları takıldığında yazdırabilir. Yazıcı kartuşu hata iletisi
alıyorsanız, kartuşlardan biri veya her ikisi birden yazıcıda kullanılamaz.

Sorunu çözmek için “Yazıcı kartuşu hata mesajlarını giderme” sayfa 76 bölümündeki
yönergeleri izleyin.
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Yazıcı kartuşu sorunu iletisi
Yazıcı kartuşları bozuksa veya düzgün takılmamışsa yazıcı yazdıramaz.

Yazıcı kartuşunda bir sorun olduğunu belirten bir ileti aldığınızda, sorunu çözmek için
“Yazıcı kartuşu hata mesajlarını giderme” sayfa 76 bölümündeki yönergeleri izleyin.

Yazıcı kartuşu taşıyıcısı sıkıştı
Yazıcı belge yazdırırken duruyorsa “Taşıyıcı sıkıştı” sayfa 79 bölümündeki yönergeleri
izleyin.

Yazıcı kartuşu yanlış yuvada
Çözüm: Üç renkli yazıcı kartuşunu her zaman soldaki kartuş taşıyıcı bölmesine
takın.

Siyah yazıcı kartuşunu sağdaki kartuş taşıyıcı bölmesine takın.

Neden: Bu hata iletisini alırsanız yazıcı kartuşu, kartuş taşıyıcısının yanlış tarafına
takılmıştır.

HP olmayan yazıcı kartuşları
Çözüm: Devam etmek veya belirtilen yazıcı kartuşlarını değiştirmek için bilgisayar
ekranındaki yönergeleri izleyin. Daha fazla bilgi için bkz. “Yazıcı kartuşlarını
değiştirme” sayfa 52.

HP, orijinal HP yazıcı kartuşları kullanmanızı önerir. Orijinal HP yazıcı kartuşları, her
zaman en iyi sonuçları kolaylıkla elde edebilmenize yardımcı olmak için HP yazıcıları
için tasarlanmış ve test edilmiştir.

Not HP, HP olmayan sarf malzemelerinin kalitesini ve güvenilirliğini garanti
etmez. HP olmayan malzemelerin kullanılması nedeniyle gerekli olana yazıcı
servisi veya onarımları garanti kapsamında değildir.

Orijinal HP yazıcı kartuşları satın aldığınızı düşünüyorsanız şu adrese gidin:

www.hp.com/go/anticounterfeit

Neden: Ürün HP olmayan yazıcı kartuşunun takıldığını algıladı.

Daha önceden kullanılmış orijinal HP kartuşu
Çözüm: Geçerli yazdırma işinin baskı kalitesini kontrol edin. Yeterliyse devam
etmek için bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.

Belirtilen yazıcı kartuşları için mürekkep düzeyleri olmayabilir. Mürekkep düzeyi
uyarıları ve göstergeleri yalnızca planlama amacıyla tahminler vermektedir.
Mürekkep az uyarı iletisi aldığınızda olası yazdırma gecikmelerini önlemek için
değiştirilecek kartuşu hazır bulundurun. Baskı kalitesi kabul edilemez düzeye
gelmedikçe yazıcı kartuşlarını değiştirmeniz gerekmez.

Neden: Orijinal HP yazıcı kartuşu daha önce başka bir yazıcıda kullanılmış.
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Orijinal HP mürekkebi bitti
Çözüm: Devam etmek veya belirtilen yazıcı kartuşlarını değiştirmek için bilgisayar
ekranındaki yönergeleri izleyin. Daha fazla bilgi için bkz. “Yazıcı kartuşlarını
değiştirme” sayfa 52.

Belirtilen yazıcı kartuşları için mürekkep düzeyleri olmayabilir. Mürekkep düzeyi
uyarıları ve göstergeleri yalnızca planlama amacıyla tahminler vermektedir.
Mürekkep az uyarı iletisi aldığınızda olası yazdırma gecikmelerini önlemek için
değiştirilecek kartuşu hazır bulundurun. Baskı kalitesi kabul edilemez düzeye
gelmedikçe yazıcı kartuşlarını değiştirmeniz gerekmez.

HP, orijinal HP yazıcı kartuşları kullanmanızı önerir. Orijinal HP yazıcı kartuşları, her
zaman en iyi sonuçları kolaylıkla elde edebilmenize yardımcı olmak için HP yazıcıları
için tasarlanmış ve test edilmiştir.

Not HP, HP olmayan sarf malzemelerinin kalitesini ve güvenilirliğini garanti
etmez. HP olmayan malzemelerin kullanılması nedeniyle gerekli olana yazıcı
servisi veya onarımları garanti kapsamında değildir.

Orijinal HP yazıcı kartuşları satın aldığınızı düşünüyorsanız şu adrese gidin:
www.hp.com/go/anticounterfeit

Neden: Belirtilen yazıcı kartuşlarındaki orijinal HP mürekkebi bitmiştir.

Mürekkep az
Çözüm: Mürekkep düzeyi uyarıları ve göstergeleri yalnızca planlama amacıyla
tahminler vermektedir. Mürekkep az uyarı iletisi aldığınızda olası yazdırma
gecikmelerini önlemek için değiştirilecek kartuşu hazır bulundurun. Baskı kalitesi
kabul edilemez düzeye gelmedikçe yazıcı kartuşlarını değiştirmeniz gerekmez.
Yeniden doldurulmuş veya yeniden yapılmış ya da başka bir yazıcıda kullanılmış bir
yazıcı kartuşu taktıysanız, mürekkep düzeyi göstergesi yanlış veya kullanılmaz
olabilir.

Yazıcı kartuşlarının değiştirilmesi hakkında daha fazla bilgi için bkz. “Yazıcı
kartuşlarını değiştirme” sayfa 52.

Neden: Yazıcı kartuşlarının en azından birinde mürekkebin az olduğu tahmin
edilmekte, yakında değiştirilmesi gerekebilir.

Yedek mürekkep modunda yazdırma
Çözüm: Yedek mürekkep modu iletisi alırsanız ve yazıcıda iki kartuş takılıysa,
yazıcı kartuşlarından koruyucu plastik bant parçasının çıkarıldığını doğrulayın.
Plastik bant yazıcı kartuşunun temas noktalarını kapadığında, yazıcı kartuşların
takıldığını algılayamaz.

Yazıcı katuşundaki plastik bantı çıkarmak için
▲ Yazıcı kartuşunu, bakır şeritler alta gelecek ve yazıcıya dönük olacak şekilde

tuttuktan sonra dikkatle plastik bandı çıkarın.
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1 Plastik bandı çıkarın

Dikkat uyarısı Yazıcı kartuşunun mürekkep püskürtme uçlarına ve bakır
temas noktalarına dokunmayın. Bu parçalara dokunma tıkanmaya, mürekkep
veya elektrik bağlantılarıyla ilgili sorunlara neden olabilir. Bakır şeritleri
çıkarmayın. Bunlar elektrik bağlantısı için gereklidir.

Neden: Yazıcı yalnızca bir kartuşun takılı olduğunu algılarsa, yedek mürekkep
modu başlatılır. Bu yazdırma modu tek yazıcı kartuşuyla yazdırmanızı sağlar, ancak
yazıcıyı yavaşlatır ve çıktılarınızın kalitesini etkiler.

Paper Mismatch (Kağıt Eşleşmezliği) veya Paper Size (Kağıt Boyutu)
Microsoft Word uygulamasında Zarf aracından No.10 Zarfa yazdırırken Paper
Mismatch (Kağıt Eşleşmezliği) veya Paper Size (Kağıt Boyut) hatası görüntülenir ve
Devam ve Kartuş ışıkları yanıp söner.
Aşağıdaki çözümleri deneyin:

• Çözüm 1: Devam düğmesine basın.
• Çözüm 2: Kağıt boyutunu Microsoft Word uygulamasında ayarlayın

Çözüm 1: Devam düğmesine basın.
Çözüm: Mesaj açıldıktan sonra Devam düğmesine basın. Zarf doğru biçimde
yazdırılır.

Bu sorunu çözmezse sonraki çözümü deneyin.

Çözüm 2: Kağıt boyutunu Microsoft Word uygulamasında ayarlayın
Çözüm: Microsoft Word uygulamasında zarf yazdırmadan önce kağıt boyutunu
Yazıcı Tercihleri iletişim kutusundaki Özellikler sekmesinden No. 10 Zarf olarak
ayarlayın.

Not Tüm uygulamaları etkileyeceğinden kağıt boyutunu Yazıcılar klasöründen
veya ekranın sağ alt köşesinde saatin yanındaki yazıcı simgesinden ayarlamayın.
Kağıt boyutunu yalnızca Microsoft Word uygulamasında ayarlayın.
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Microsoft Word uygulamasında kağıt boyutunu ayarlamak için
1. Microsoft Word uygulamasında Dosya öğesini, sonra da Yazdır öğesini tıklatın.
2. Doğru yazıcının seçildiğinden emin olduktan sonra Özellikler öğesini tıklatın.
3. Özellikler sekmesini tıklatın.
4. Boyut açılan listesinden No.10 Zarf öğesini seçin.
5. Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda Tamam düğmesini tıklatın.
6. Yazdır iletişim kutusunda İptal düğmesini tıklatın.
7. Zarfı, Microsoft Word uygulamasının Zarflar ve Etiketler özelliğini kullanarak

yazdırın. Zarf hatasız yazdırılır.

Not Zarf yazdırma bitince kağıt boyutunu yeniden varsayılan baskı
ayarlarına getirin.

Kağıt yok
Kağıt bitti iletisi alırsanız, “Kağıt bitti” sayfa 83 bölümündeki yönergeleri izleyin.

USB bağlantı noktasına yazdırırken hata oluştu
Yazıcı başka bir USB aygıtından ya da USB merkezinden doğru veri alamıyor olabilir.
Yazıcıyı doğrudan bilgisayarın USB bağlantı noktasına bağlayın.

İki yönlü iletişim kurulamıyor veya Yazıcı yanıt vermiyor
USB kablosu çok uzunsa, yazıcı bilgisayar ile iletişim kuramayabilir.

Bu hata iletisini alırsanız, USB kablosunun 3 metreden ( yaklaşık 9,8 feet) daha uzun
olmadığını doğrulayın.

Not Yazdırmada en iyi performansı elde etmek için USB 2.0 uyumlu kablo kullanın.

Yükleme sorunları
Yazılım yükleme programı durursa veya başarısız olursa, daha fazla bilgi için aşağıdaki
konulara bakın:

• Yükleme programı duruyor
• Bilinmeyen Aygıt mesajı görüntüleniyor
• Yazıcı adı görünmüyor

Sorununuz devam ediyorsa, www.hp.com/support konumundaki HP Technical Support'u
(HP Teknik Destek) ziyaret edin.

Yükleme programı duruyor
Neden: Yükleme programı yeni donanım ararken durursa, iletişim sorununun
nedeni aşağıdaki sorunlardan biridir:
• USB kablosu eski veya bozuktur.
• Çalışır durumda bir yazılım, örneğin bir virüsten koruma programı vardır.
• Bilgisayarınıza başka bir aygıt, örneğin bir tarayıcı bağlıdır.
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Çözüm:

Sorunu gidermek için
1. Bilgisayara yazıcı, klavye ve fare dışında başka bir USB aygıtı bağlı olmadığından

emin olun.
2. USB kablosunu çıkarıp yeniden takın.
3. Yazıcının (USB hub'ı yerine) doğrudan bilgisayardaki USB bağlantı noktasına

bağlı olduğundan emin olun.
4. Yükleme programı yazıcıyı yine de bulamıyorsa, USB kablosunu değiştirin ve

sonraki adıma geçin.
5. İptal'i tıklatın ve bilgisayarı yeniden başlatın.
6. Yazıcıyı kapatın, sonra USB ve güç kablosunu çıkarın.
7. Varsa virüsten koruma programını ve bilgisayarda çalışmakta olan diğer

programları kapatın.

Not Virüsten koruma programından çıkmak için üreticinin yönergelerini
izleyin.

8. Yazıcı yazılımını yeniden yükleyin:
a. Yazıcı yazılımı CD’sini sürücüye takın.
b. Ekranda görüntülenen yönergeleri izleyin. Yükleme programı tarafından

istendiğinde, USB ve güç kablosunu yazıcıya bağlayın ve yazıcının açık
olduğundan emin olun.

Not Yapmanız isteninceye kadar USB kablosunu takmayın.

c. Yüklemeyi tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.
9. Virüsten koruma programını yeniden başlatın.

Bilinmeyen Aygıt mesajı görüntüleniyor
Neden: Yazıcı ve bilgisayarı USB kablosu kullanarak bağladığınızda, yükleme
sırasında "Bilinmeyen Aygıt" iletisi görüntülenebilir. Bunun nedeni USB kablosu
arızası olabilir.

Çözüm:

Not Bu, Windows 2000 kullanıyorsanız sorun değildir. Windows 2000
kullanıyorsanız ve bu ileti görüntülenirse, yazılım yüklemesine devam
edebilirsiniz.

Sorunu gidermek için
1. USB kablosunu yazıcıdan çıkarın.
2. Elektrik kablosunu yazıcıdan çıkarın.
3. Yaklaşık 30 saniye bekleyin.
4. Elektrik kablosunu yazıcıya tekrar takın.
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5. USB kablosunu yazıcıya yeniden bağlayın.
6. Hala "Bilinmeyen Aygıt" iletisi görüntüleniyorsa, USB kablosunu değiştirin.

Yazıcı adı görünmüyor
Çözüm: Yazıcı yazılımı düzgün yüklendi gibi görünüyor, ancak yazıcı adı, Dosya
menüsündeki Yazdır'ı tıklattığınızda açılan yazıcılar listesinde veya Denetim
Masası'ndaki Yazıcılar klasöründe görünmüyorsa, yazıcı yazılımını yeniden
yüklemeyi deneyin.

Yazıcı yazılımını yeniden yüklemek için
1. Varsa virüsten koruma programını ve bilgisayarda çalışmakta olan diğer

programları kapatın.

Not Virüsten korunma programından çıkmak için üreticinin yönergelerini
izleyin.

2. Yazıcı yazılımını kaldırın:
a. Yazılım CD'sini sürücünüze takın ve ardından ekrandaki yönergeleri izleyin.

Not Yükleme programı otomatik olarak başlamazsa, Windows
Gezgini'ndeki CD sürücüsü harfini tıklattıktan sonra, setup.exe dosyasını
çift tıklatın. Örneğin D:\setup.exe dosyasını çift tıklatın.

b. İstendiğinde Tümünü Kaldır’ı tıklatın.
3. Yazıcı yazılımını yeniden yükleyin:

a. Yazıcı yazılımı CD’sini sürücüye takın.
b. Yüklemeyi tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.

4. Virüsten koruma programını yeniden başlatın.

Yazıcının ışıkları açık veya yanıp sönüyor
Yazıcı ışıkları yazıcı durumunu gösterir.
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1 “Güç ışığı” sayfa 9

2 “Devam ışığı” sayfa 10

3 “Yazıcı Kartuşu Durum ışıkları” sayfa 11

Işıkların yanıp sönmesine neden olan sorunu çözmek için ilgili bağlantıyı tıklatın.

Not Yazıcı ışıklarının yanıp sönmesine birden fazla şey neden olabileceğinden
birkaç çözüme bakmanız gerekebilir.

• Güç ışığı yanıp sönüyor
• Devam ışığı yanıp sönüyor
• Güç ve Devam ışığının her ikisi de yanıp sönüyor
• Yazıcı Kartuşu Durumu ışıkları yanıyor ya da yanıp sönüyor

Güç ışığı yanıp sönüyor 

1 Güç ışığı

Güç ışığı yanıp sönüyorsa, yazıcı yazdırmaya hazırlanıyor demektir. Yazıcı tüm veriyi
aldıktan sonra ışıkların yanıp sönmesi durur.
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Devam ışığı yanıp sönüyor

1 Devam ışığı

Devam ışığı yanıp sönüyorsa aşağıdaki durumları kontrol edin:

• Yazıcıda kağıt bitmiş olabilir.
Giriş tepsisine kağıt yerleştirin ve Resume (Devam) düğmesine basın.

• Kağıt sıkışmış olabilir.
Sıkışan kağıtları çıkarma hakkında bilgi için, bkz: “Kağıt sıkışması” sayfa 82.

• Yazıcı durabilir.
Sorunu düzeltme hakkında daha fazla bilgi için, bkz: “Taşıyıcı sıkıştı” sayfa 79.

Güç ve Devam ışığının her ikisi de yanıp sönüyor
Yazıcıyı kapatıp yeniden açmanız gerekebilir.

1. Power (Güç) düğmesine basarak yazıcıyı kapatın, sonra Power (Güç) düğmesine
tekrar basarak yazıcıyı çalıştırın.
Işıklar yanıp sönmeye devam ederse 2. adıma gidin.

2. Yazıcıyı kapatmak için Power (Güç) düğmesine basın.
3. Elektrik prizinden yazıcı güç kablosunu çıkarın.
4. Elektrik prizine yazıcı güç kablosunu tekrar takın.
5. Yazıcıyı açmak için Power (Güç) düğmesine basın.

Yazıcı Kartuşu Durumu ışıkları yanıyor ya da yanıp sönüyor
Yazıcıda iki tane yazıcı kartuşu durumu ışığı vardır.
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1. Soldaki durum ışığı, taşıyıcının sol tarafına takılan üç renkli yazıcı kartuşunun
durumunu gösterir.

2. Sağ durum ışığı, taşıyıcının sağ tarafındaki bölmeye takılı olan siyah kartuşu gösterir.

Yazıcı Kartuşu Durumu ışıklarının biri veya her ikisi yanıyor ve yanıp sönmüyorsa
• Yazıcı kartuşunda mürekkebin az olup olmadığını kontrol edin. Daha fazla bilgi için

bkz. “Tahmini mürekkep düzeylerini görüntüleme” sayfa 54.

Not Mürekkep düzeyi uyarıları ve göstergeleri yalnızca planlama amacıyla
tahminler vermektedir. Mürekkep az uyarı mesajı aldığınızda olası yazdırma
gecikmelerini önlemek için değiştirilecek kartuşu hazır bulundurun. Baskı kalitesi
kabul edilemez düzeye gelmedikçe yazıcı kartuşlarını değiştirmeniz gerekmez.

• Yazıcı kartuşlarından hiçbirinde mürekkep azalmamışsa, Resume (Devam)
düğmesine basın. Yazıcı Kartuşu Durumu ışığı yanmaya devam ederse, yazıcıyı
kapatıp yeniden açın.

Yazıcı Kartuşu Durumu ışıklarının biri veya her ikisi yanıyor ve yanıp sönüyorsa
• Soldaki ışık, üç renkli yazıcı kartuşunda (solda) sorun olduğunda yanıp söner;

sağdaki ışık ise siyah kartuşta (sağda) sorun olduğunda yanıp söner. Yazıcı kartuşları
sorunlarını giderme hakkında daha fazla bilgi için bkz. “Yazıcı kartuşu hata
mesajlarını giderme” sayfa 76.

• Her iki ışık da yanıp sönüyorsa doğru yazıcı kartuşlarının takılı olduğunu doğrulayın.
Daha fazla bilgi için bkz. “Yazıcı kartuşlarını değiştirme” sayfa 52.

• Işık yanıp sönmeye başladığında kenar boşluksuz bir belge yazdırıyor idiyseniz bkz.
“Kenarlıksız yazdırma yönergeleri” sayfa 88.

Aksi taktirde, şu adımları izleyin:
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1. Yazıcının kapağını kaldırın, sağdaki yazıcı kartuşunu çıkarıp kapağı indirin.
2. Aşağıdaki adımlardan birini izleyin:

• Güç ışığı yanıp sönüyorsa: Yazıcı kapağı açın, çıkardığınız yazıcı kartuşunu
yeniden takın ve diğer yazıcı kartuşunu çıkarın. Adım 3'e geçin.

• Güç ışığı yanmıyorsa: Çıkardığınız yazıcı kartuşuyla ilgili bir sorun vardır. Adım
3'e geçin.

3. Yazıcı kartuşunu “El ile temizleyin” sayfa 56.
Kartuşu temizledikten sonra, tekrar yazıcıya takın.
Işık yanıp sönmeye devam ederse “yazıcı kartuşunu değiştirin” sayfa 51.

Yazıcı yazdırmıyor
Yazıcı yazdırmıyorsa, daha fazla bilgi için aşağıdaki konulara bakın:

• Aşağıdakileri doğrulayın
• Yazdırılamıyor
• Yazıcı hala yazdırmıyorsa

Aşağıdakileri doğrulayın
Yazıcı yazdırma işini yapmıyorsa aşağıdaki koşulları doğrulayın:

• Yazıcı bir güç kaynağına bağlı durumda.
• Kablo bağlantıları sağlam.
• Yazıcı açık.
• Yazıcı kartuşları yazıcı için doğru yazıcı kartuşları ve düzgün takılmışlar.

Daha fazla bilgi için bkz. “Yazıcı kartuşları” sayfa 14 ve “Yazıcı kartuşlarını
değiştirme” sayfa 52.

• Kağıt veya diğer yazdırma ortamı kağıt tepsisine doğru yüklenmiş.
• Yazıcı kapağı kapalı.
• Arka erişim kapağı takılmış.

Yazdırılamıyor
Aşağıdaki çözümleri deneyin:

• Çözüm 1: Yazıcının açık olduğundan emin olun
• Çözüm 2: Test sayfası yazdırın
• Çözüm 3: Yazdırma kuyruğunu temizleyin
• Çözüm 4: Yazıcı kablo bağlantısını kontrol edin
• Çözüm 5: Yazıcı sürücüsü yapılandırmasını doğrulayın
• Çözüm 6: Yazıcı duraklamış mı yoksa çevrimdışı mı kontrol edin
• Çözüm 7: Yazdırma kuyruğunu el ile temizleyin
• Çözüm 8: Yazdırma biriktiricisini yeniden başlatın
• Çözüm 9: Yazılım uygulamasının soruna neden olup olmadığını doğrulayın
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Çözüm 1: Yazıcının açık olduğundan emin olun
Çözüm: Yazıcının önünde bulunan Güç ışığına bakın. Yanmıyorsa yazıcı kapalıdır.
Güç kablosunun yazıcıya ve prize sıkıca bağlandığından emin olun. Yazıcıyı açmak
için Güç düğmesine basın.

Neden: Ürün kapatılmış.

Bu sorunu çözmezse sonraki çözümü deneyin.

Çözüm 2: Test sayfası yazdırın
Çözüm: Ürünün yazdırıp yazdırmadığını ve bilgisayarla iletişim kurup kuramadığını
anlamak için test sayfası yazdırın.

Test sayfası yazdırmak için
1. Kağıt tepsisine Letter veya A4 boyutunda kullanılmamış düz beyaz kağıt yükleyin.
2. Yazıcı “Araç Kutusu” sayfa 57'nu açın.
3. Aygıt Hizmetleri sekmesinde Test Sayfası Yazdır düğmesini tıklatın.

Test Sayfası Yazdır iletişim kutusu görüntülenir.
4. Sayfa Yazdır düğmesini tıklatın.

Test sayfasını geri dönüştürün veya atın.

Test sayfası yazdırılamazsa ürünü doğru kurduğunuzdan emin olun. Kurulum
hakkında bilgi için ürünle birlikte verilen Buradan Başlayın kılavuzuna bakın.
Neden: Ürün doğru kurulmamış.

Bu sorunu çözmezse sonraki çözümü deneyin.

Çözüm 3: Yazdırma kuyruğunu temizleyin
Çözüm: Yazdırma kuyruğunu temizlemek için bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Yazdırma kuyruğunu temizlemek için
1. Bilgisayarınızı yeniden başlatın.
2. Bilgisayar yeniden başlatıldıktan sonra yazdırma kuyruğunu kontrol edin.

a. İşletim sisteminize bağlı olarak aşağıdakilerden birine yapın:
• Windows Vista: Windows görev çubuğundan Başlat'ı, Denetim

Masası'nı ve sonra Yazıcılar'ı tıklatın.
• Windows XP: Windows görev çubuğundan Başlat'ı, Denetim Masası'nı

ve sonra Yazıcı ve Fakslar'ı tıklatın.
• Windows 2000: Windows görev çubuğundan Başlat'ı tıklatın, Ayarlar'ın

üstüne gelin ve ardından Yazıcılar'ı tıklatın.
b. Yazdırma kuyruğunu açmak için ürününüzün simgesini çift tıklatın.

Bekleyen yazdırma işi yoksa sorun çözülmüş olabilir.
3. Yeniden yazdırmayı deneyin.

Neden: Yazdırma kuyruğunu temizlemek için bilgisayarın yeniden başlatılması
gerekiyordu.
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Bu sorunu çözmezse sonraki çözümü deneyin.

Çözüm 4: Yazıcı kablo bağlantısını kontrol edin
Çözüm: USB kablosunu bilgisayardan ve üründen çıkarıp yeniden takın.

USB kablosunu çıkarıp yeniden takmak için
1. USB kablosunu üründen çıkarın.
2. USB kablosunu bilgisayardan çıkarın.
3. USB kablosunu 5-6 saniye bağlantı yapılmadan kalsın.
4. USB kablosunu yeniden ürüne ve bilgisayara bağlayın.

USB kablosunu yeniden bağladıktan sonra ürün kuyrukta bekleyen işleri yazdırır.

Not Ürünü USB hub aracılığıyla bağlıyorsanız hub aygıtının açık
olduğundan emin olun. Hub açıksa, doğrudan bilgisayarınıza bağlamayı
deneyin.

5. Ürün otomatik olarak yazdırmaya başlamazsa başka bir yazdırma işi başlatın.

Neden: USB kablosunun çıkarılması gerekiyordu.
Bu sorunu çözmezse sonraki çözümü deneyin.
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Çözüm 5: Yazıcı sürücüsü yapılandırmasını doğrulayın
Çözüm: Ürünün varsayılan yazıcı olarak ayarlandığını ve doğru yazıcı sürücüsünü
kullandığını kontrol edin.

Ürünün varsayılan yazıcı olarak ayarlandığını doğrulamak için
1. İşletim sisteminize bağlı olarak aşağıdakilerden birine yapın:

• Windows Vista: Windows görev çubuğundan Başlat'ı, Denetim Masası'nı ve
sonra Yazıcılar'ı tıklatın.

• Windows XP: Windows görev çubuğundan Başlat'ı, Denetim Masası'nı ve
sonra Yazıcı ve Fakslar'ı tıklatın.

• Windows 2000: Windows görev çubuğundan Başlat'ı tıklatın, Ayarlar'ın
üstüne gelin ve ardından Yazıcılar'ı tıklatın.

2. Doğru ürünün varsayılan yazıcı olarak ayarlandığından emin olun.
Varsayılan yazıcının yanında siyah bir daire içinde onay işareti bulunur.

3. Yanlış ürün varsayılan yazıcı olarak ayarlanmışsa doğru ürünü sağ tıklatıp
Varsayılan Olarak Ata öğesini seçin.

Yazıcı sürücüsünü doğrulamak için
1. İşletim sisteminize bağlı olarak aşağıdakilerden birine yapın:

• Windows Vista: Windows görev çubuğundan Başlat'ı, Denetim Masası'nı ve
sonra Yazıcılar'ı tıklatın.

• Windows XP: Windows görev çubuğundan Başlat'ı, Denetim Masası'nı ve
sonra Yazıcı ve Fakslar'ı tıklatın.

• Windows 2000: Windows görev çubuğundan Başlat'ı tıklatın, Ayarlar'ın
üstüne gelin ve ardından Yazıcılar'ı tıklatın.

2. Ürünün yanındaki simgeyi sağ tıklatın ve Özellikler öğesini seçin.
3. Ürünün doğru bağlantı noktasını kullandığını doğrulamak için Bağlantı

noktaları sekmesini tıklatın.
Ürünün kullandığı bağlantı noktası vurgulanır ve yanında onay işareti bulunur.
Ürün DOT4 veya USB00X (X yerine bir numara gelir) bağlantı yuvasını kullanmak
üzere ayarlanmış olmalıdır.

4. Ürünün yanlış bağlantı noktasını kullanıyorsa seçmek üzere doğru bağlantı
noktasını tıklatın.
Ürünün şimdi kullandığı bağlantı noktası vurgulanır ve yanında onay işareti
bulunur.

5. Gelişmiş sekmesini tıklatın.
6. Ürünün doğru bağlantı noktasını kullandığını doğrulamak için Sürücü açılan

menüsünde listelenen sürücüyü kontrol edin.
Ürününüzün adı sürücü olarak listelenmiş olmalıdır.

7. Yanlış sürücü seçildiyse Sürücü açılan menüsünden doğru sürücüyü seçin.
8. Değişiklikleri kaydetmek için Tamam düğmesini tıklatın.

Neden: Aynı bilgisayarda birden fazla ürün yapılandırıldıysa kullanılan ürün
varsayılan yazıcı olarak ayarlı değildir veya yanlış sürücü yapılandırılmış olabilir.

Bu sorunu çözmezse sonraki çözümü deneyin.
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Çözüm 6: Yazıcı duraklamış mı yoksa çevrimdışı mı kontrol edin
Çözüm: Ürünün duraklatılmadığından veya çevrimdışı olmadığından emin olmak
için kontrol edin

Yazıcının durakladığını mı yoksa çevrimdışı mı olduğunu kontrol etmek için
1. İşletim sisteminize bağlı olarak aşağıdakilerden birine yapın:

• Windows Vista: Windows görev çubuğundan Başlat'ı, Denetim Masası'nı ve
sonra Yazıcılar'ı tıklatın.

• Windows XP: Windows görev çubuğundan Başlat'ı, Denetim Masası'nı ve
sonra Yazıcı ve Fakslar'ı tıklatın.

• Windows 2000: Windows görev çubuğunda, Başlat'ı tıklatın, Ayarlar'ı seçin
ve ardından Yazıcılar'ı tıklatın.

2. Yazdırma kuyruğunu açmak için ürününüzün simgesini çift tıklatın.
3. Yazıcı menüsünde Yazdırmayı Duraklat veya Yazıcıyı Çevrimdışı Kullan

öğelerinin yanlarında onay işaretleri olmadığından emin olun. Bu seçeneklerden
birinde onay işareti varsa kaldırmak için menü seçeneğini tıklatın. Menüde
Yazıcıyı Çevrimdışı Kullan seçeneği bulunuyorsa, onay işareti koymak için bu
seçeneği belirleyin.

4. Değişiklikler yaptıysanız yeniden yazdırmayı deneyin.

Neden: Ürün duraklatılmış veya çevrimdışı..

Bu sorunu çözmezse sonraki çözümü deneyin.

Çözüm 7: Yazdırma kuyruğunu el ile temizleyin
Çözüm: Yazdırma kuyruğunu el ile temizleyin

Yazdırma kuyruğunu el ile temizlemek için
1. İşletim sisteminize bağlı olarak aşağıdakilerden birine yapın:

• Windows Vista: Windows görev çubuğundan Başlat'ı, Denetim Masası'nı ve
sonra Yazıcılar'ı tıklatın.

• Windows XP: Windows görev çubuğundan Başlat'ı, Denetim Masası'nı ve
sonra Yazıcı ve Fakslar'ı tıklatın.

• Windows 2000: Windows görev çubuğundan Başlat'ı tıklatın, Ayarlar'ın
üstüne gelin ve ardından Yazıcılar'ı tıklatın.

2. Yazdırma kuyruğunu açmak için ürününüzün simgesini çift tıklatın.
3. Yazıcı menüsünden Tüm belgeleri iptal et veya Yazdırılacak Belgeleri

Temizle öğesini tıklatın ve sonra onaylamak için Evet'i tıklaın.
4. Kuyrukta halen belge varsa bilgisayarı yeniden başlatıp yeniden yazdırmayı

deneyin.
5. Temiz olduğundan emin olmak için yazdırma kuyruğunu kontrol edin ve yeniden

yazdırmayı deneyin.
Yazdırma kuyruğu temiz değilse veya temiz olmasına karşın işler yine de
yazdırılamıyorsa sonraki çözüme geçin.

Neden: Yazıcı kuyruğunun el ile temizlenmesi gerekiyordu.
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Bu sorunu çözmezse sonraki çözümü deneyin.

Çözüm 8: Yazdırma biriktiricisini yeniden başlatın
Çözüm: Yazdırma biriktiricisini yeniden başlatın.

Yazdırma biriktiricisini durdurmak ve yeniden başlatmak için
1. İşletim sisteminize bağlı olarak aşağıdakilerden birine yapın:

• Windows XP ve Windows Vista: Windows görev çubuğunda Başlat'ı ve sonra
Denetim Masası'nı tıklatın.

• Windows 2000: Windows görev çubuğunda Başlat'ı tıklatın, Ayarlar'ın
üzerine gelin ve sonra Denetim Masası'nı tıklatın.

2. Yönetimsel Araçlar'ı çift tıklatın, sonra da Hizmetler'i çift tıklatın.
3. Listeyi aşağıya kaydırın ve Yazdırma Biriktiricisi'ni tıklatın ve hizmeti durdurmak

için Durdur'u tıklatın.
4. Hizmeti yeniden başlatmak için Başlat'ı tıklatın ve sonra Tamam'ı tıklatın.
5. Bilgisayarı yeniden başlatın ve bilgisayar yeniden başladıktan sonra yeniden

yazdırmayı deneyin.

Neden: Yazdırma biriktiricisinin yeniden başlatılması gerekiyordu.

Bu sorunu çözmezse sonraki çözümü deneyin.

Çözüm 9: Yazılım uygulamasının soruna neden olup olmadığını doğrulayın
Çözüm: Sorunun yazılım uygulaması olup olmadığını doğrulayın.

Yazılım uygulamasını doğrulamak için
1. Yazılım uygulamasını kapatıp yeniden açın.
2. Yazılım uygulamasından yeniden yazdırmayı deneyin.

Not Yazıcı DOS uygulamasından yazdırmayı desteklemeyebilir.
Uygulamanın sistem gereksinimlerini kontrol ederek yazılım uygulamasının
Windows tabanlı mı yoksa DOS tabanlı mı olduğunu belirleyin.

3. Sorunun yazılım uygulamasından mı yoksa sürücüden mi kaynaklandığını
anlamak için Not Defteri'nden yazdırmayı deneyin.

Not Defteri'nden yazdırmak için
a. Windows görev çubuğundan Başlat'ı, sonra da Programlar'ı veya Tüm

Programlar'ı tıklatın.
b. Donatılar'ı, sonra da Not Defteri'ni tıklatın.
c. Not Defteri'nde birkaç karakter metin yazın.
d. Dosya menüsünü, sonra da Yazdır öğesini tıklatın.

4. Not Defteri'nden yazdırılabilir fakat yazılım uygulamasından yazdırılamazsa
destek için söz konusu uygulamanın üreticisine başvurun.
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Neden: Yazılım uygulaması başarısız oluyordu veya yazıcı sürücüsüyle doğru
arabirim sağlanamadı.

Yazıcı hala yazdırmıyorsa
1. Sorunu en iyi biçimde tanımlayan konuyu seçin:

• “Kağıt sıkışması” sayfa 82
• “Kağıt bitti” sayfa 83
• “Taşıyıcı sıkıştı” sayfa 79

2. Yazıcı hala yazdırma işini yapmıyorsa, bilgisayarınızı kapatıp yeniden başlatın.

Belge yavaş yazdırılıyor
Yazıcı yavaş yazdırıyorsa bunun birkaç nedeni olabilir. Daha fazla bilgi için aşağıdaki
konulara bakın:
• Birden çok yazılım programı açık
• Karmaşık belgeler, grafikler veya fotoğraflar yazdırılıyor
• En iyi ya da maksimum dpi yazdırma modu seçili
• Yazıcı yedek mürekkep modunda
• Yazıcı yazılımının sürümü eski
• Bilgisayar sistem gereksinimlerini karşılamıyor

Birden çok yazılım programı açık
Bilgisayarın kaynakları, yazıcının en yüksek hızda çalışabilmesi için yeterli değildir.

Yazıcı hızını artırmak için, yazdırma sırasında tüm kullanılmayan yazılım programlarını
kapatın.

Karmaşık belgeler, grafikler veya fotoğraflar yazdırılıyor
Grafik veya fotoğraf içeren belgeler metin içeren belgelerden daha yavaş yazdırılır.

En iyi ya da maksimum dpi yazdırma modu seçili
Baskı kalitesi olarak En iyi ya da Maksimum dpi seçili olduğunda yazıcı daha yavaş
yazdırır. Yazıcının hızını artırmak için başka bir baskı kalitesi modu seçin.

Yazıcı yedek mürekkep modunda
Yazıcı yedek mürekkep modundayken daha yavaş yazdırır. Daha fazla bilgi için, bkz:
“Yedek mürekkep modu” sayfa 15.
Yazdırma hızını artırmak için, yazıcınızda iki kartuş kullanın.

Yazıcı yazılımının sürümü eski
Yüklü olan yazıcı yazılımı eski bir sürüm olabilir.

Yazıcı yazılımını güncelleştirme hakkında bilgi için bkz. “Yazıcı yazılımı
güncelleştirmelerini yükleme” sayfa 50.
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Bilgisayar sistem gereksinimlerini karşılamıyor
Yazıcınızda yeterli RAM ya da sabit diskinizde yeterince boş alan yoksa, yazıcı işlem
süresi uzar.
1. Bilgisayardaki sabit disk alanının, RAM ve işlemci hızının, sistem gereksinimlerine

uyup uymadığına bakın.
Sistem gereksinimleri yazıcıyla birlikte verilen Benioku dosyasında listelenmiştir.

2. İstenmeyen dosyaları silerek sabit diskinizde yer açın.

Yazıcı kartuşu sorunları
Yazıcı yavaşlıyorsa veya yazdırmıyorsa, yazıcı kartuşlarında bir sorun olabilir. Daha fazla
bilgi için aşağıdaki konulara bakın:
• Yazıcı kartuşu hata mesajlarını giderme
• Taşıyıcı sıkıştı

Yazıcı kartuşu hata mesajlarını giderme
Yazıcı kartuşu takınca, yazıcı kartuşu durum ışıklarından biri veya her ikisi yanıp
sönmeye başlar. Yazıcı yazdırmıyor. Bilgisayar ekranınızda aşağıdaki mesajlardan biri
görüntülenebilir:

Print Cartridge Problem (Yazıcı Kartuşu Sorunu)

Incorrect Print Cartridge(s) (Yanlış Yazıcı Kartuşları)

Incorrectly Installed Cartridge(s) (Yanlış Takılmış Yazıcı Kartuşları)

Print Cartridge(s) Missing (Yazıcı Kartuşları Eksik)

Not Aşağıdaki yordamlarda "sorunlu" kartuş, yanıp sönen ışıkla belirlenir. Soldaki
ışık, üç renkli yazıcı kartuşunda (solda) sorun olduğunda yanıp söner; sağdaki ışık
ise siyah kartuşta (sağda) sorun olduğunda yanıp söner. Her iki ışık da yanıp
sönüyorsa ya her iki kartuşta da sorun vardır ya da yazıcı sorunlu kartuşu
belirleyemiyordur.

Hangi kartuşta sorun olduğunu belirlemek için
1. Yazıcının açık olduğundan emin olun.
2. Yazıcı kapağını açın. Taşıyıcı yazıcının sağ tarafına kayıp tamamen hareketsiz

duruma gelinceye kadar bekleyin.
3. Soldaki yuvadan üç renkli yazıcı kartuşunu çıkarın. Yazıcı kartuşunu aşağıya doğru

bastırın ve taşıyıcıdan dışarıya doğru çekin.
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4. Yazıcı kapağını kapatın.
5. Hatanın düzelip düzelmediğini kontrol edin.

• Hata düzeldiyse sorun üç renkli yazıcı kartuşundadır.
• Hata düzelmediyse sonraki adıma geçin.

6. Kapağı açın ve üç renkli yazıcı kartuşunu ileri doğru kaydırarak soldaki yuvaya
yeniden yerleştirin. Sonra yerine oturuncaya kadar kartuşu ileri itin.

7. Sağdaki yuvadan yazıcı kartuşunu çıkarmak için adımları yineleyin.
8. Hatanın düzelip düzelmediğini kontrol edin.

• Hata düzeldiyse sorun siyah yazıcı kartuşundadır.
• Hata düzelmediyse her iki kartuşta da sorun vardır.

9. Sorunlu kartuşu bulunca aşağıdaki çözümlere devam edin.

Aşağıdaki bölümleri sırayla izleyin. Yazıcı kartuşu ışığının yanıp sönmesi durunca sorunu
çözmüş olursunuz.
• Çözüm 1: Yazıcı kartuşlarını çıkarıp yeniden takın
• Çözüm 2: Yazıcı kartuşu temas noktalarını temizleyin
• Çözüm 3: Yedek mürekkep modunda yazdırın

Çözüm 1: Yazıcı kartuşlarını çıkarıp yeniden takın
Çözüm: Yazıcı kartuşunun yazıcıyla tam elektrik bağlantısı olmayabilir. Kartuşu
çıkarıp yeniden takmak yararlı olabilir.

Not HP, yeniden yapılan veya doldurulan kartuşların kalitesini garanti etmez.
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Doğru yazıcı kartuşularını takmak ve doğrulamak için
1. Yazıcının açık olduğundan emin olun. Yanmıyorsa Power (Güç) düğmesine

basın.
2. Yazıcının kapağını açın ve yazıcı kartuşu sessiz olarak durana kadar bekleyin.
3. Çıkarmak için sorunlu kartuşun ucuna hafifçe basıp bırakın.
4. Kartuşu kaydırıp dışarı çıkarın ve inceleyin:

Dikkat uyarısı Bakır elektrik temas noktalarına veya mürekkep püskürtme
uçlarına dokunmayın.

1 Mürekkep püskürtme uçları (dokunmayın)

2 Bakır bağlantı noktaları

• Pislik olup olmadığını görmek için elektrik temas noktalarını kontrol edin.
• Mürekkep püskürtme ucu şeffaf koruyucu bantlarının tümünün çıkarıldığından

emin olun.

Dikkat uyarısı Bakır elektrik bantı çıkarmaya çalışmayın!

5. Yazıcı kartuşu etiketindeki seçim numarasını okuyun ve yazıcınıza uygun
olduğundan emin olun. Yazıcınızla birlikte verilen başvuru kılavuzunda uyumlu
yazıcı kartuşlarının listesi vardır.

1 Seçim numarası
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6. Yazıcı kartuşunun seçim numarası yanlışsa yeni yazıcı kartuşunu takın. Daha
fazla bilgi için bkz. “Yazıcı kartuşlarını değiştirme” sayfa 52.

7. Yazıcı kapağını kapatın.

Bu sorunu çözmezse sonraki çözümü deneyin.

Çözüm 2: Yazıcı kartuşu temas noktalarını temizleyin
Çözüm: Yazıcı kartuşu seçim numarası doğruysa ve önceki çözüm sorunu
çözmediyse, yazıcı kartuşunu temizlemeyi deneyin. Daha fazla bilgi için bkz. “Yazıcı
kartuşlarını el ile temizleme” sayfa 56.
Yazıcı kartuşunu temizledikten sonra durum ışığı yanıp sönmeye devam ediyorsa
yazıcı kartuşunu değiştirin. Daha fazla bilgi için bkz. “Yazıcı kartuşlarını değiştirme”
sayfa 52.
Bu sorunu çözmezse sonraki çözümü deneyin.

Çözüm 3: Yedek mürekkep modunda yazdırın
Çözüm: Değiştireceğiniz yazıcı kartuşunuz yoksa yinde de mürekkep yedekleme
modunda yazdırabilirsiniz. Sorunlu kartuşu çıkarın ve kalan kartuşla yazdırın.

Daha fazla bilgi için bkz. “Yedek mürekkep modu” sayfa 15.

Taşıyıcı sıkıştı
Yazıcı kartuşu yuvası (taşıyıcısı) yazıcının her iki tarafında veya ortasında takılabilir. Bu
taşıyıcı sıkışması olarak adlandırılmaktadır. Bu gerçekleştiğinde Print Cartridge Cradle
is Stuck (Yazıcı Kartuşu Yuvası Sıkıştı) hata mesajı görüntülenebilir.

Aşağıdaki çözümleri deneyin:

• Çözüm 1: Gücü kapatıp açın
• Çözüm 2: Varsa kağıt sıkışıklıklarını giderin
• Çözüm 3: Taşıyıcıyı hareket ettirin
• Çözüm 4: Güç kaynağını doğrulayın
• Çözüm 5: Yazıcı kartuşlarını çıkarıp yeniden takın

Çözüm 1: Gücü kapatıp açın
Çözüm: Gücü kapatıp yeniden açın.

Dikkat uyarısı Yazıcıda yerinden çıkmış veya kırık parça olup olmadığını kontrol
edin. Yerinden çıkmış veya kırık parça bulursanız www.hp.com/support adresine
gidin.
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Yazıcıyı kapatmak için
1. Power (Güç) düğmesine basıp bırakarak yazıcıyı kapatın. Kapanmazsa sonraki

çözüme geçin.
2. Yazıcı kapandıktan sonra yeniden açmak için Power (Güç) düğmesine basın.

Not Yazıcı iki dakika kadar alabilecek ısınma süresinden geçer. Işıklar yanıp
sönebilir ve taşıyıcı hareket edebilir. Sonraki adıma geçmeden bu ısınma
süresinin tamamlanmasını bekleyin.

3. Güç ışığı açıksa ve yanıp sönmüyorsa kendini test sayfası yazdırın. Daha fazla
bilgi için bkz. “Test sayfası yazdırma” sayfa 38.

Bu sorunu çözmezse sonraki çözümü deneyin.

Çözüm 2: Varsa kağıt sıkışıklıklarını giderin
Çözüm: Yazıcıdaki sıkışan kağıtları çıkarın. Daha fazla bilgi için bkz. “Kağıt
sıkışması” sayfa 82.
Bu sorunu çözmezse sonraki çözümü deneyin.

Çözüm 3: Taşıyıcıyı hareket ettirin
Çözüm: Taşıyıcı halen sıkışmış durumdaysa aşağıda anlatıldığı biçimde hareket
ettirmeyi deneyin.

Taşıyıcıyı hareket ettirmek için
1. Yazıcıyı kapatmak için Power (Güç) düğmesine basın; sonra güç kablosunu

yazıcıdan çıkarın.
2. Yazıcı kapağını açıp taşıyıcıyı elinizle bir yandan diğerine hareket ettirmeyi

deneyin.

1 Erişim kapağındaki taşıyıcı
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Taşıyıcı hareket etmezse yazıcınızın servise ihtiyacı vardır. Taşıyıcı hareket
ederse sonraki adıma geçin.

3. Yazıcı kartuşlarının taşıyıcıda kilitli olduklarını ve yerlerinden çıkmadıklarını
doğrulayın. Ayrıca, taşıyıcının etrafında veya altında hareket etmesini engelleyen
bir engel olmadığını da doğrulayın.

4. Taşıyıcıyı hafifçe sağa ve sola iterek yazıcı boyunca serbestçe hareket
edebildiğini de doğrulayın. Varsa engelleri kaldırın.

5. Yazıcı kapağını kapatın ve yeniden güç kablosunu takın.
6. Yazıcıyı açmak için Power (Güç) düğmesine basın.
7. Bu yordamın sorunu çözüp çözmediğini anlamak için işi yeniden yazdırmayı

deneyin.

Bu sorunu çözmezse sonraki çözümü deneyin.

Çözüm 4: Güç kaynağını doğrulayın
Çözüm: Yazıcının uygun bir güç kaynağına doğru biçimde bağlı olduğunu
doğrulayın.

Güç kaynağını doğrulamak için
1. Ülkenize/bölgenize bağlı olarak bilgisayarınızın ve yazıcınızın doğru güç fişleri

olduğunu doğrulayın.
2. Yazıcı kablosunu uzatma kordonundan veya voltaj regülatöründen çıkarıp

doğrudan bir duvar prizine takın.
3. Bu yordamın sorunu çözüp çözmediğini anlamak için işi yeniden yazdırmayı

deneyin.

Not Yazıcı doğrudan duvar prizine takıldığında yazdırırsa uzatma kordonu
veya voltaj regülatörü ürüne yeterli voltaj iletmiyor olabilir.

Bu sorunu çözmezse sonraki çözümü deneyin.

Çözüm 5: Yazıcı kartuşlarını çıkarıp yeniden takın
Çözüm: Yazıcı kartuşlarının yanlış takılması taşıyıcının durmasına neden olabilir.
Yazıcı kartuşlarını çıkarıp yeniden takın. Daha fazla bilgi için bkz. “Yazıcı kartuşlarını
değiştirme” sayfa 52.

Kağıt sorunları
Kağıt sıkışmasını gidermek veya diğer kağıt sorunlarını çözmek için aşağıdaki konulara
bakın:

• Kağıt sıkışması
• Yazıcı kağıt besleme yapmıyor
• Kağıt bitti
• Yazıcı aynı anda birden fazla kağıda yazdırıyor
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Kağıt sıkışması
Çözüm: Kağıt sıkışması durumunda önce arka erişim kapağını kontrol edin.

Not Sık sık kağıt sıkışıyorsa daha ağır kağıt kullanmayı deneyin. Kağıt ağırlıkları
belirtimleri için bkz. “Yazıcı belirtimleri” sayfa 109.

Kağıt sıkışmasını temizlemek için
1. Kağıt tepsisinden kağıdı çıkarın.
2. Etiket yazdırıyorsanız, etiket yazıcı içinden geçerken kağıtlardan ayrılmış

herhangi bir etiket olup olmadığına bakın.
3. Yazıcıyı kapatın.
4. Yazıcı güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın.
5. Arka erişim kapağını çıkarın. Kolu sağa doğru bastırarak kapağı çekin.

6. Sıkışan kağıtları yazıcının arkasından çıkarın ve sonra arka erişim kapağını sıkıca
yerine takın.

7. Kağıt sıkışması yazıcının arkasından çıkarılmadıysa, yazıcı kapağını kaldırıp
kağıt sıkışmasını yazıcının önünden temizleyin ve kapağı indirin.

Dikkat uyarısı Ön taraftan kağıt çıkartılırken yazıcıya zarar
verebileceğinden, sıkışan kağıdı dikkatle çıkarın.

8. Kağıt tepsisine yeniden kağıt yerleştirin.
9. Yazıcı güç kablosunu yeniden elektrik prizine takın.
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10. Yazıcıyı açın.
11. Belgeyi yeniden yazdırın.

Neden: Üründe kağıt sıkışmış.

Yazıcı kağıt besleme yapmıyor
Çözüm: Aşağıdaki çözümlerden birini ya da daha fazlasını deneyin:
• Kağıt tepsisindeki sayfa sayısını azaltın.
• Kağıt tepsisindeki kağıtları çıkarıp yeniden yerleştirin.
• Farklı türde bir kağıt kullanın.
• Giriş tepsisine farklı boyutlarda kağıt koymayın

Kağıt bitti
Aşağıdaki çözümleri deneyin:

• Çözüm 1: Kağıt tepsisinin boş olmadığından emin olun
• Çözüm 2: Yazıcının arka kapağını kontrol edin
• Çözüm 3: Kağıdı kontrol edin
• Çözüm 4: HP Kağıt Besleme Temizleme Paketini kullanın
• Çözüm 5: Merdaneleri temizleyin
• Çözüm 6: Servis için HP desteğe başvurun

Çözüm 1: Kağıt tepsisinin boş olmadığından emin olun
Çözüm: Kağıt tepsisi boşsa kağıt ilave edin.

Neden: Kağıt tepsisi boştu.

Çözüm 2: Yazıcının arka kapağını kontrol edin
Çözüm: Kağıt sıkışıklığını gidermek için arka kapağı çıkardıysanız tekrar takın.
Kapağı, yerine oturuncaya kadar yavaşça itin.

Neden: Arka kapak üründen çıkarılmış.
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Bu sorunu çözmezse sonraki çözümü deneyin.

Çözüm 3: Kağıdı kontrol edin
Çözüm: Kağıt tepsisine yüklü kağıdı ve yazıcı ayarlarını kontrol edin.

Kağıt tepsisindeki kağıdı kontrol etmek için
1. Ürün açıkken ürünün arkasından güç kablosunu çıkarın.
2. 30 saniye bekleyin ve sonra güç kablosunu ürünün arkasına takın.
3. Ürün zaten açık değilse Power (Güç) düğmesine basarak ürünü açın.
4. Kağıt tepsisindeki kağıt yığınını alıp tepsideki kağıtların tümünün aynı boyutta ve

türde olduğunu doğrulayın.
5. Yırtık, tozlu, kırışmış veya kıvrılmış kağıtları değiştirin.

Kağıt kıvrılmışsa hafifçe ters yönde bükerek kağıdı düzeltin veya kağıdı değiştirin.

Not Sorun çözülene kadar üründe düz kağıt kullanın.

6. Kenarlarını hizalamak için kağıt yığınını düz bir yüzeye vurun.
7. Kağıt yığınında 10 ile 25 adet arasında sayfa bulunduğunu doğrulayın.
8. Kağıt yığınını, yazdırılacak yüzleri aşağıya ve kağıtların kısa kenarı ileride olacak

şekilde kağıt tepsisine yükleyin. Kağıt yığınını durana dek yazıcıya doğru
kaydırarak itin.

9. Kağıt genişliği kılavuzunu içeri doğru kağıdın kenarına değene kadar itin.

Not Kağıt tepsisini kapasitesinin üzerinde doldurmayın. Kağıt destesinin
kağıt tepsisine sığdığından ve kağıt eni kılavuzundan daha yüksek seviyede
olmadığından emin olun.

10. Yazdırma ayarlarının, kağıt boyutu ve türünün tepside yüklü kağıda uygun
olduğundan emin olun.
Bu ayarları kontrol etme ve değiştirme hakkında bilgi için aşağıdaki görevlere
bakın.

11. Yeniden yazdırmayı deneyin.

Kağıt boyutunu ayarlamak için
1. Kağıt tepsisinde kağıt yüklü olduğundan emin olun.
2. Yazılım uygulamanızın Dosya menüsünde Yazdır'ı tıklatın.
3. Doğru yazıcıyı seçtiğinizden emin olun.
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4. Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açan düğmeyi tıklatın.
Yazılım uygulamanıza bağlı olarak, bu düğme Özellikler, Seçenekler, Yazıcı
Ayarı veya Yazıcı ya da Tercihler olarak adlandırılabilir.

5. Özellikler sekmesini tıklatın.
6. Yeniden Boyutlandırma Seçenekleri alanında, Boyut listesinden uygun kağıt

boyutunu tıklatın.
Aşağıdaki tabloda, giriş tepsisine yükleyebileceğiniz farklı türde kağıtlar için
önerilen kağıt boyutu ayarları listelenmiştir. Kullandığınız kağıda ait tanımlanmış
kağıt boyutu bulunup bulunmadığını görmek için uzun Boyut listesindeki tüm
seçeneklere baktığınızdan emin olun.

Kağıt türü Önerilen kağıt boyutu ayarları

Fotokopi, çok amaçlı ya
da düz kağıtlar

Letter veya A4

Zarflar Listelenmiş uygun zarf boyutu

Tebrik kartı kağıtları Letter veya A4

Dizin kartları Listede bulunan uygun kart boyutu (listelenen boyutlar uygun
değilse, özel bir kağıt boyutu belirtebilirsiniz)

Inkjet kağıtları Letter veya A4

Ütüyle baskılar Letter ya da A

Etiketler Letter veya A4

Antetli Letter veya A4

Panorama fotoğraf kağıdı Listede bulunan uygun panorama boyutu (listelenen boyutlar
uygun değilse, kullanıcı tarafından tanımlanmış bir kağıt
boyutu belirtebilirsiniz)

Fotoğraf kağıtları 10 x 15 cm (şeritli), 4 x 6 inç (şeritli), letter, A4 veya listedeki
uygun bir boyut

Asetatlar Letter veya A4

Özel boyutlu kağıtlar Özel boyutlu kağıt

Belirli bir kağıt türü seçmek için
1. “Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu” sayfa 49 iletişim kutusunu açın.
2. Özellikler sekmesini tıklatın.
3. Kağıt Türü açılan listesinde Tümü öğesini tıklatın ve ardından kullanmak

istediğiniz kağıt türünü seçin.
4. Tamam’ı tıklatın.
5. İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra Tamam seçeneğini tıklatın.

Neden: Kağıt tepsisinde yüklü kağıtla ilgili bir sorun vardı veya yazdırma ayarları
eşleşmiyordu.

Bu sorunu çözmezse sonraki çözümü deneyin.
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Çözüm 4: HP Kağıt Besleme Temizleme Paketini kullanın
Çözüm: Bazı Deskjet ürünlerinde kağıt besleme merdanelerini temizlemek ve bu
sorunu çözmek için HP Kağıt Besleme Temizleme Paketini kullanmak gerekir. Bunun
sizin ürününüzle ilgili olup olmadığını görmek için şu adrese gidin: www.hp.com/
support.

Bunun ürününüz için gerekli olup olmadığını kontrol etmek ve bu paket hakkında daha
fazla bilgi almak için "HP Kağıt Besleme Temizleme Paketi"ni aratın.

Neden: Kağıt besleme merdaneleri kirli olduğundan HP Kağıt Besleme Temizleme
Paketi ile temizlenmesi gerekiyordu.

Bu sorunu çözmezse sonraki çözümü deneyin.

Çözüm 5: Merdaneleri temizleyin
Çözüm: Merdaneleri temizleyin.
Aşağıdaki malzemeleri bulundurduğunuzdan emin olun:

• Tüysüz bir bez ya da dağılmayacak veya liflerini bırakmayacak herhangi bir
yumuşak bez.

• Damıtılmış, filtre edilmiş ve şişelenmiş su.

Merdaneleri temizlemek için
1. Ürünü kapatıp güç kablosunu çıkarın.
2. Merdanelere erişmek için arka kapağı çıkarın.

3. Tüysüz bir bezi arındırılmış veya damıtılmış suya batırıp fazla suyu atmak için
sıkın.

4. Biriken tozları veya kirleri atmak için kauçuk merdaneleri temizleyin.
5. Arka kapağı yerine takın. Kapağı, yerine oturuncaya kadar yavaşça itin.
6. Güç kablosunu tekrar takın ve sonra ürünü açın.
7. Yeniden yazdırmayı deneyin.

Neden: Merdaneler kirliydi ve temizlenmeleri gerekiyordu.

Bu sorunu çözmezse sonraki çözümü deneyin.
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Çözüm 6: Servis için HP desteğe başvurun
Çözüm: Önceki çözümlerde belirtilen adımların tümünü tamamladıysanız servis
için HP desteğe başvurun.
Şu adresi ziyaret edin: www.hp.com/support.

İstenirse ülkenizi/bölgenizi seçin ve teknik desteği arama hakkında bilgi için Bize
Ulaşın'ı tıklatın.

Neden: Ürününüzün servise ihtiyacı var.

Yazıcı aynı anda birden fazla kağıda yazdırıyor
Yazıcı aynı anda birden çok sayfaya yazdırıyorsa aşağıdakileri kontrol edin:
• Kağıt ağırlığı
• Kağıt düzgün yerleştirilmemiş olabilir

Kağıt ağırlığı
Kağıdın ağırlığı önerilen ağırlıktan az ise yazıcı bir defada birden fazla kağıda yazdırabilir.
Önerilen ağırlık sınırları içindeki kağıtları kullanın. Daha fazla bilgi için bkz. “Kağıt
ağırlıkları” sayfa 109.

Kağıt düzgün yerleştirilmemiş olabilir
Kağıt yazıcının çok arkasına doğru yüklendiyse veya kağıt kılavuzu kağıda sıkıca
dayanmıyorsa, yazıcı bir defada birden fazla kağıda yazdırma yapabilir. Kağıdı bir
dirençle karşılaşana dek iterek kağıt tepsisine yeniden yerleştirip, kağıt kılavuzunu kağıt
yığınına sıkıca dayanacak biçimde kaydırın.
Yazıcıda farklı türlerde kağıtlar yüklüyse, yazıcı birden çok yaprak da yazdırılabilir.
Örneğin, fotoğraf kağıdı düz kağıtla karıştırılabilir. Kağıt tepsisini boşaltın ve yalnızca
yazdıracağınız belge için uygun olan kağıt türünü yerleştirin.

Fotoğraflar düzgün yazdırılmıyor
Fotoğraflarınız doğru yazdırılmıyorsa kağıt tepsisini veya yazıcı özelliklerini denetleyin.

• Kağıt tepsisini kontrol edin
• Yazıcı özelliklerini gözden geçirin

Kağıt tepsisini kontrol edin
1. Fotoğraf kağıdının yazdırılacak yüzü aşağı gelecek biçimde kağıt tepsisine

yerleştirildiğinden emin olun.
2. Kağıdı duruncaya kadar içeri doğru itin.
3. Kağıt kılavuzunu tam olarak kağıtların kenarına yaslayın.

Kağıdın kıvrılıp bükülmemesi için kılavuzu kağıda doğru çok fazla bastırmayın.

Daha fazla bilgi için bkz.
• “Belge yazdırma” sayfa 26
• “Fotoğraf yazdırma” sayfa 18
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Yazıcı özelliklerini gözden geçirin
“Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu” sayfa 49 iletişim kutusunu açın ve aşağıdaki
seçenekleri doğrulayın:

Sekme Ayar

Özellikler

Boyut: Uygun bir kağıt boyutu
Kağıt Türü: Uygun bir fotoğraf kağıdı
Baskı Kalitesi: En İyi veya Maksimum dpi

Not Maksimum dpi modunu etkinleştirme hakkında daha fazla
bilgi için bkz. “En fazla dpi” sayfa 44.

Kenarlıksız belgelerle sorun
Kenarlıksız belgeler ve fotoğraflar yazdırmada sorunla karşılaşıyorsanız, yönergeleri
izleyin ve aşağıdaki konulardaki çözümlere bakın:

• Kenarlıksız yazdırma yönergeleri
• Resimler eğik yazdırılıyor
• Fotoğrafın kenarlarında solma oluyor
• Fotoğrafta istenmeyen kenarlık var

Kenarlıksız yazdırma yönergeleri
Kenarlıksız fotoğraf veya broşür yazdırırken bu yönergeleri izleyin:

• Yazdırma Kısayolları sekmesindeki Kağıt Boyutu aşağı açılan listesinde belirtilen
kağıt boyutu ile kağıt tepsisinde yüklü olan kağıdın boyutlarının eşleştiğinden emin
olun.

• Yazdırma Kısayolları sekmesindeki Kağıt Türü aşağı açılan listesinden uygun kağıt
türünü seçin.

• Gri tonlamalı modda yazdırılıyorsa, Renk sekmesinde Gri Tonlamalı Yazdır'ın
altında Yüksek Kalite'yi seçin.

• Kenarlıksız belgeleri yedek mürekkep modunda yazdırmayın. Kenarlıksız belge
yazdırırken, yazıcıda mutlaka iki yazıcı kartuşunun takılı olmasına dikkat edin.
Daha fazla bilgi için, bkz: “Yedek mürekkep modu” sayfa 15.

Resimler eğik yazdırılıyor
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Orijinal resimde bir sorun olup olmadığına bakın. Örneğin, taranmış bir resmi
yazdırıyorsanız, resmin tarayıcıya çarpık yerleştirilmediğinden emin olun.

Sorun orijinal resimden kaynaklanmıyorsa aşağıdaki adımları izleyin:
1. Kağıt tepsisinden bütün kağıtları çıkarın.
2. Fotoğraf kağıdını düzgün biçimde kağıt tepsisine yerleştirin.
3. Kağıt kılavuzunun tam olarak kağıdın kenarına yaslandığını doğrulayın.
4. Kağıt türüne uygun olan yükleme yönergelerini izleyin.

Fotoğrafın kenarlarında solma oluyor

Fotoğraf kağıdının kıvrılmadığından emin olun. Fotoğraf kağıdı kıvrılmışsa, kağıdı plastik
bir torbaya koyarak, kağıt düzleşinceye kadar kıvrık kısmın ters yönüne doğru kağıdı
bükün. Sorun devam ederse kıvrılmamış bir fotoğraf kağıdı kullanın.

Fotoğraf kağıtlarının kıvrılmasını önleme hakkındaki yönergeler için bkz. “Fotoğraf
kağıdını saklama ve kullanma” sayfa 23.

Fotoğrafta istenmeyen kenarlık var

Çıktıda istenmeyen bir kenarlık varsa, aşağıdaki çözümleri deneyin:
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• “Yazıcı kartuşlarını hizalayın” sayfa 54.
• “Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu” sayfa 49 iletişim kutusunu açın, Özellikler

sekmesini tıklatın ve seçili kağıt boyutunun hem fotoğrafın düzenlendiği kağıt boyutu
hem de yazıcıya yerleştirilmiş kağıt boyutuyla uyuştuğundan emin olun.

• Orijinal resimde bir sorun olup olmadığına bakın. Örneğin, taranmış bir resmi
yazdırıyorsanız, resmin tarayıcıya çarpık yerleştirilmediğinden emin olun.

• Kullandığınız yazılım uygulamasının kenarlıksız yazdırmayı desteklediğini
doğrulayın.

Baskı kalitesi düşük
Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

• Yanlış, doğru olmayan veya karışık renkler
• Mürekkep metni veya grafiği tam olarak doldurmuyor
• Çıktıda kenarlıksız baskıda sayfanın altına doğru bant halinde yatay bir bozulma var
• Çıktılarda yatay çizikler veya çizgiler var
• Çıktılardaki renkler soluk veya donuk
• Çıktılar bulanık veya karışık
• Çıktılarda dikey çizgiler var
• Çıktılar eğri veya doğru değil
• Kağıdın arkasında mürekkep çizgileri var
• Kağıt giriş tepsisinden çekilmiyor
• Metnin kenarları pürüzlü

Yanlış, doğru olmayan veya karışık renkler
Çıktınızda aşağıdaki baskı kalitesi sorunlarından biri varsa yardım için bu bölümdeki
çözümleri deneyin.

• Renkler beklediğinizden biraz farklı.
Örneğin, grafik veya fotoğraftaki renkler bilgisayarınızda başka görünmesine karşın
farklı yazdırılıyor.

• Çıktı beklediğiniz renkten tamamen farklı renk yazdırıldı.
Örneğin, çıktıda macenta yerine siyan yazdırılmış.

• Renkler birbirine karışıyor veya sayfaya bulaşmış gibi görünüyor. Kenarlar keskin ve
net olması gerekirken püsküllü gibi görünüyor olabilir.

• Çözüm 1: HP, orijinal HP yazıcı kartuşlarının kullanılmasını önerir
• Çözüm 2: Giriş tepsisindeki kağıdı kontrol edin
• Çözüm 3: Kağıt türünü kontrol edin
• Çözüm 4: Ürünün yedek mürekkep modunda olup olmadığını kontrol edin
• Çözüm 5: Yazdırma ayarlarını kontrol edin
• Çözüm 6: Yazıcı kartuşlarını temizleyin

Çözüm 1: HP, orijinal HP yazıcı kartuşlarının kullanılmasını önerir
Çözüm: Yazıcı kartuşlarınızın orijinal HP yazıcı kartuşları olup olmadığını kontrol
edin.
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HP, orijinal HP yazıcı kartuşları kullanmanızı önerir. Orijinal HP yazıcı kartuşları, her
zaman en iyi sonuçları kolaylıkla elde edebilmenize yardımcı olmak için HP yazıcıları
için tasarlanmış ve test edilmiştir.

Not HP, HP olmayan sarf malzemelerinin kalitesini ve güvenilirliğini garanti
etmez. HP olmayan malzemelerin kullanılması nedeniyle gerekli olana yazıcı
servisi veya onarımları garanti kapsamında değildir.
Orijinal HP yazıcı kartuşları satın aldığınızı düşünüyorsanız şu adrese gidin:

www.hp.com/go/anticounterfeit

Neden: HP olmayan mürekkep kullanılmış.
Bu sorunu çözmezse sonraki çözümü deneyin.

Çözüm 2: Giriş tepsisindeki kağıdı kontrol edin
Çözüm: Kağıdın doğru yüklendiğinden ve buruşuk ya da çok kalın olmadığından
emin olun.
• Kağıdı, yazdırılacak tarafı aşağı bakacak şekilde yerleştirin. Örneğin, parlak

fotoğraf kağıdı yüklüyorsanız kağıdı parlak yüzü aşağı bakacak şekilde yükleyin.
• Yazdırma sırasında kağıt kartuşa çok yakınsa mürekkep bulaşabilir. Bu durum,

kağıt kalkıksa, kırışıksa ya da posta zarfı gibi çok kalınsa meydana gelebilir. Giriş
tepsisindeki kağıdın düz durduğundan ve kırışık olmadığından emin olun.

Daha fazla bilgi için bkz.

• “Diğer belgeleri yazdırma” sayfa 25
• “Fotoğraf kağıdını saklama ve kullanma” sayfa 23

Neden: Kağıt yanlış yüklenmiş veya buruşuk ya da çok kalın.
Bu sorunu çözmezse sonraki çözümü deneyin.

Çözüm 3: Kağıt türünü kontrol edin
Çözüm: HP, HP Advanced Kağıtlarını veya ürününüze uygun diğer kağıt türlerini
kullanmanızı önerir.

Yazdırma için kullandığınız kağıdın her zaman düz olmasına dikkat edin. Resimleri
yazdırırken en iyi sonuçları almak için HP Advanced Fotoğraf Kağıdı kullanın.

Daha fazla bilgi için, bkz.

“Fotoğraf kağıdını saklama ve kullanma” sayfa 23

Neden: Giriş tepsisine yanlış türde kağıt yerleştirilmiş.

Bu sorunu çözmezse sonraki çözümü deneyin.

Çözüm 4: Ürünün yedek mürekkep modunda olup olmadığını kontrol edin
Çözüm: Yalnızca bir yazdırma kartuşu takılı olarak ürünün yedek mürekkep
modunda olup olmadığını kontrol edin.
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Ürün yedek mürekkep modundaysa metin ve fotoğraf kalitesi, tüm yazıcı kartuşları
varken yazdırılandan farklı olur.

Baskı kalitesinden memnunsanız yedek mürekkep modunda yazdırmaya devam
edin. Ya da eksik yazıcı kartuşunu takın.

Daha fazla bilgi için bkz.

• “Yedek mürekkep modu” sayfa 15
• “Yazıcı kartuşlarını değiştirme” sayfa 52
Neden: Yazıcı kartuşu eksikti ve ürün yedek mürekkep modunda yazdırıyordu.

Bu sorunu çözmezse sonraki çözümü deneyin.

Çözüm 5: Yazdırma ayarlarını kontrol edin
Çözüm: Yazdırma ayarlarını kontrol edin.
• Renk ayarlarının yanlış olup olmadığını anlamak için yazdırma ayarlarını kontrol

edin.
Örneğin, belgenin gri tonlamalı yazdırılmak üzere ayarlı olup olmadığını kontrol
edin. Veya doygunluk, parlaklık ya da renk tonu gibi gelişmiş renk ayarlarının
renklerin görünümünü değiştirmek üzere ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.

• Üründe yüklü kağıt türüne uyduğundan emin olmak için baskı kalitesi ayarını
kontrol edin.
Renkler birbirine karışıyorsa daha düşük bir baskı kalitesi ayarını seçmeniz
gerekebilir. Ya da yüksek kaliteli fotoğraf yazdırıyorsanız daha yüksek bir ayar
seçin ve giriş tepsisinde HP Premium Fotoğraf Kağıdı gibi bir fotoğraf kağıdının
yüklü olduğundan emin olun.

Not Bazı bilgisayar ekranlarında renkler kağıda yazdırılanlardan farklı
görünebilir. Bu durumda üründe, yazdırma ayarlarında veya yazıcı kartuşlarında
herhangi bir sorun yoktur. Başka bir sorun gidermeye de gerek yoktur.

Daha fazla bilgi için bkz.

“Yazdırma hızını veya kalitesini değiştirme” sayfa 44

Neden: Yazdırma ayarları yanlış ayarlanmış.

Bu sorunu çözmezse sonraki çözümü deneyin.

Çözüm 6: Yazıcı kartuşlarını temizleyin
Çözüm: Yazıcı kartuşlarıyla ilgili sorun olup olmadığını belirlemek için otomatik test
raporu yazdırın. Otomatik sınama raporu bir sorun olduğunu gösterirse, yazıcı
kartuşlarını temizleyin. Sorun devam ederse, yazıcı kartuşunu değiştirmeniz
gerekebilir.

Neden: Yazıcı kartuşunun temizlenmesi gerekir.
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Mürekkep metni veya grafiği tam olarak doldurmuyor
Sorunu gidermek için aşağıdaki çözümleri deneyin. Çözümler en olası çözüm ilk önce
olarak sıralanmıştır. İlk çözüm sorunu gidermezse sorun çözülene kadar diğer çözümleri
denemeye devam edin.

• Çözüm 1: Yazdırma ayarlarını kontrol edin
• Çözüm 2: Kağıt türünü kontrol edin
• Çözüm 3: HP, orijinal HP yazıcı kartuşlarının kullanılmasını önerir
• Çözüm 4: Yazıcı kartuşlarını kontrol edin
• Çözüm 5: Yazıcı kartuşunu değiştirin

Çözüm 1: Yazdırma ayarlarını kontrol edin
Çözüm: Yazdırma ayarlarını kontrol edin.
• Giriş tepsisinde yüklü kağıt türüne uyduğundan emin olmak için kağıt türü ayarını

kontrol edin.
• Kalite ayarını kontrol edin. Yazdırmada kullanılan mürekkep miktarını artırmak

için daha yüksek kaliteli bir ayar kullanın.

Daha fazla bilgi için, bkz.

• “Kağıt türü seçme” sayfa 43
• “Yazdırma hızını veya kalitesini değiştirme” sayfa 44
• “En fazla dpi” sayfa 44

Neden: Kağıt türü veya baskı kalitesi ayarları doğru değil.

Bu sorunu çözmezse sonraki çözümü deneyin.

Çözüm 2: Kağıt türünü kontrol edin
Çözüm: HP, HP Advanced Kağıtlarını veya ürününüze uygun diğer kağıt türlerini
kullanmanızı önerir.

Yazdırma için kullandığınız kağıdın her zaman düz olmasına dikkat edin. Resimleri
yazdırırken en iyi sonuçları almak için HP Advanced Fotoğraf Kağıdı kullanın.

Daha fazla bilgi için, bkz.
“Fotoğraf kağıdını saklama ve kullanma” sayfa 23

Neden: Giriş tepsisine yanlış türde kağıt yerleştirilmiş.

Bu sorunu çözmezse sonraki çözümü deneyin.

Çözüm 3: HP, orijinal HP yazıcı kartuşlarının kullanılmasını önerir
Çözüm: Yazıcı kartuşlarınızın orijinal HP yazıcı kartuşları olup olmadığını kontrol
edin.

HP, orijinal HP yazıcı kartuşları kullanmanızı önerir. Orijinal HP yazıcı kartuşları, her
zaman en iyi sonuçları kolaylıkla elde edebilmenize yardımcı olmak için HP yazıcıları
için tasarlanmış ve test edilmiştir.
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Not HP, HP olmayan sarf malzemelerinin kalitesini ve güvenilirliğini garanti
etmez. HP olmayan malzemelerin kullanılması nedeniyle gerekli olana yazıcı
servisi veya onarımları garanti kapsamında değildir.

Orijinal HP yazıcı kartuşları satın aldığınızı düşünüyorsanız şu adrese gidin:

www.hp.com/go/anticounterfeit

Neden: HP olmayan mürekkep kullanılmış.

Bu sorunu çözmezse sonraki çözümü deneyin.

Çözüm 4: Yazıcı kartuşlarını kontrol edin
Çözüm: Yazıcı kartuşlarıyla ilgili sorun olup olmadığını belirlemek için otomatik test
raporu yazdırın. Otomatik sınama raporu bir sorun olduğunu gösterirse, yazıcı
kartuşlarını temizleyin. Sorun devam ederse, yazıcı kartuşunu değiştirmeniz
gerekebilir.

Yazıcı kartuşlarındaki tahmini mürekkep düzeylerini kontrol edin.

Not Mürekkep düzeyi uyarıları ve göstergeleri yalnızca planlama amacıyla
tahminler vermektedir. Mürekkep az uyarı iletisi aldığınızda olası yazdırma
gecikmelerini önlemek için değiştirilecek kartuşu hazır bulundurun. Baskı kalitesi
kabul edilemez düzeye gelmedikçe yazıcı kartuşlarını değiştirmeniz gerekmez.

Yazıcı kartuşlarında mürekkep kalmışsa ve halen sorun yaşıyorsanız, yazıcı
kartuşlarında sorun olup olmadığını belirlemek için kendini test raporu yazdırın.
Kendini test raporu sorun olduğunu gösteriyorsa, yazıcı kartuşlarını temizleyin. Sorun
devam ederse, yazıcı kartuşunu değiştirmeniz gerekebilir.

Daha fazla bilgi için, bkz.
• “Tahmini mürekkep düzeylerini görüntüleme” sayfa 54
• “Test sayfası yazdırma” sayfa 38
• “Yazıcı kartuşlarını otomatik olarak temizleme” sayfa 54

Neden: Yazıcı kartuşlarının temizlenmesi gerekiyor veya yeterli mürekkep yok.

Bu sorunu çözmezse sonraki çözümü deneyin.

Çözüm 5: Yazıcı kartuşunu değiştirin
Çözüm: Belirtilen yazıcı kartuşunu değiştirin. Belirtilen yazıcı kartuşunu çıkarıp
yedek mürekkep modunda da yazdırabilirsiniz.

Yazıcı kartuşunun garanti kapsamında olduğunu ve garanti tarihinin geçmediğini
kontrol edin.

• Garanti tarihi geçmişse yeni bir yazıcı kartuşu satın alın.
• Garanti tarihi geçmemişse HP destekle görüşün. www.hp.com/support adresine

gidin. İstendiğinde ülkenizi/bölgenizi seçin ve telefonla teknik destek almak
hakkında bilgi için Bize Ulaşın'ı tıklatın.
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Neden: Yazıcı kartuşu hasar görmüş.

Çıktıda kenarlıksız baskıda sayfanın altına doğru bant halinde yatay bir bozulma
var

Kenarlıksız baskının altına doğru bulanık bir bant veya çizgi varsa aşağıdaki çözümleri
deneyin.

Not Bu sorunla ilgili olarak mürekkep malzemelerinde bir sorun yok. Bu nedenle
yazıcı kartuşunu değiştirmek gerekmez.

• Çözüm 1: Kağıt türünü kontrol edin
• Çözüm 2: Baskı kalitesi ayarını kontrol edin
• Çözüm 3: Görüntüyü döndürün

Çözüm 1: Kağıt türünü kontrol edin
Çözüm: HP, HP Advanced Kağıtlarını veya ürününüze uygun diğer kağıt türlerini
kullanmanızı önerir.

Yazdırma için kullandığınız kağıdın her zaman düz olmasına dikkat edin. Resimleri
yazdırırken en iyi sonuçları almak için HP Advanced Fotoğraf Kağıdı kullanın.

Daha fazla bilgi için, bkz.
“Fotoğraf kağıdını saklama ve kullanma” sayfa 23

Neden: Giriş tepsisine yanlış türde kağıt yerleştirilmiş.

Bu sorunu çözmezse sonraki çözümü deneyin.

Çözüm 2: Baskı kalitesi ayarını kontrol edin
Çözüm: Kalite ayarını kontrol edin. Yazdırmada kullanılan mürekkep miktarını
artırmak için daha yüksek kaliteli bir ayar kullanın.

Daha fazla bilgi için, bkz.
• “Yazdırma hızını veya kalitesini değiştirme” sayfa 44
• “En fazla dpi” sayfa 44

Neden: Baskı kalitesi ayarı çok düşük.

Bu sorunu çözmezse sonraki çözümü deneyin.

Çözüm 3: Görüntüyü döndürün
Çözüm: Sorun devam ederse görüntünüzdeki açık mavi, gri ve kahverengi
renklerin sayfanın altına yazdırılmaması için ürüne yüklediğiniz yazılımı veya başka
bir yazılım uygulamasını kullanarak görüntünüzü 180 derece döndürün.

Neden: Fotoğraf görüntüsünde sayfanın altına yazdırılan açık mavi, gri veya
kahverengi renkler var.
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Çıktılarda yatay çizikler veya çizgiler var
Sorunu gidermek için aşağıdaki çözümleri deneyin. Çözümler en olası çözüm ilk önce
olarak sıralanmıştır. İlk çözüm sorunu gidermezse sorun çözülene kadar diğer çözümleri
denemeye devam edin.

• Çözüm 1: Kağıdın doğru şekilde yüklendiğinden emin olun
• Çözüm 2: Baskı kalitesi ayarını kontrol edin
• Çözüm 3: Yazıcı kartuşu düşürüldüyse kendine gelmesi için bekleyin
• Çözüm 4: Yazıcı kartuşu mürekkep püskürtme uçlarını temizleyin
• Çözüm 5: Yazıcı kartuşlarını kontrol edin
• Çözüm 6: Yazıcı kartuşunu değiştirin

Çözüm 1: Kağıdın doğru şekilde yüklendiğinden emin olun
Çözüm: Kağıdın doğru yüklendiğinden emin olun.

Daha fazla bilgi için bkz.

• “Belge yazdırma” sayfa 26
• “Fotoğraf yazdırma” sayfa 18

Neden: Kağıt doğru beslenmiyordu ya da doğru yüklenmemişti.

Bu sorunu çözmezse sonraki çözümü deneyin.

Çözüm 2: Baskı kalitesi ayarını kontrol edin
Çözüm: Kalite ayarını kontrol edin. Yazdırmada kullanılan mürekkep miktarını
artırmak için daha yüksek kaliteli bir ayar kullanın.

Daha fazla bilgi için, bkz.

• “Yazdırma hızını veya kalitesini değiştirme” sayfa 44
• “En fazla dpi” sayfa 44

Neden: Baskı kalitesi ayarı çok düşük ayarlanmış.

Bu sorunu çözmezse sonraki çözümü deneyin.

Çözüm 3: Yazıcı kartuşu düşürüldüyse kendine gelmesi için bekleyin
Çözüm: Kartuşun düzelmesi için yarım saat bekleyin.

Neden: Yazıcı kartuşu takma sırasında sarsılmış veya zorlanarak takılmış.
Bu sorunu çözmezse sonraki çözümü deneyin.

Çözüm 4: Yazıcı kartuşu mürekkep püskürtme uçlarını temizleyin
Çözüm: Yazıcı kartuşlarını kontrol edin. Mürekkep püskürteçlerinde lif ya da toz
oluştuysa, yazıcı kartuşlarının mürekkep püskürteçlerini temizleyin.

Daha fazla bilgi için, bkz.

“Yazıcı kartuşlarını el ile temizleme” sayfa 56
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Neden: Yazıcı kartuşunun mürekkep uçlarının temizlenmesi gerekiyordu.

Bu sorunu çözmezse sonraki çözümü deneyin.

Çözüm 5: Yazıcı kartuşlarını kontrol edin
Çözüm: Yazıcı kartuşlarıyla ilgili sorun olup olmadığını belirlemek için otomatik test
raporu yazdırın. Otomatik sınama raporu bir sorun olduğunu gösterirse, yazıcı
kartuşlarını temizleyin. Sorun devam ederse, yazıcı kartuşunu değiştirmeniz
gerekebilir.

Yazıcı kartuşlarındaki tahmini mürekkep düzeylerini kontrol edin.

Not Mürekkep düzeyi uyarıları ve göstergeleri yalnızca planlama amacıyla
tahminler vermektedir. Mürekkep az uyarı iletisi aldığınızda olası yazdırma
gecikmelerini önlemek için değiştirilecek kartuşu hazır bulundurun. Baskı kalitesi
kabul edilemez düzeye gelmedikçe yazıcı kartuşlarını değiştirmeniz gerekmez.

Yazıcı kartuşlarında mürekkep kalmışsa ve halen sorun yaşıyorsanız, yazıcı
kartuşlarında sorun olup olmadığını belirlemek için kendini test raporu yazdırın.
Kendini test raporu sorun olduğunu gösteriyorsa, yazıcı kartuşlarını temizleyin. Sorun
devam ederse, yazıcı kartuşunu değiştirmeniz gerekebilir.

Daha fazla bilgi için, bkz.

• “Tahmini mürekkep düzeylerini görüntüleme” sayfa 54
• “Test sayfası yazdırma” sayfa 38
• “Yazıcı kartuşlarını otomatik olarak temizleme” sayfa 54
Neden: Yazıcı kartuşlarının temizlenmesi gerekiyor veya yeterli mürekkep yok.

Bu sorunu çözmezse sonraki çözümü deneyin.

Çözüm 6: Yazıcı kartuşunu değiştirin
Çözüm: Belirtilen yazıcı kartuşunu değiştirin. Belirtilen yazıcı kartuşunu çıkarıp
yedek mürekkep modunda da yazdırabilirsiniz.

Yazıcı kartuşunun garanti kapsamında olduğunu ve garanti tarihinin geçmediğini
kontrol edin.

• Garanti tarihi geçmişse yeni bir yazıcı kartuşu satın alın.
• Garanti tarihi geçmemişse HP destekle görüşün. www.hp.com/support adresine

gidin. İstendiğinde ülkenizi/bölgenizi seçin ve telefonla teknik destek almak
hakkında bilgi için Bize Ulaşın'ı tıklatın.

Neden: Yazıcı kartuşu hasar görmüş.

Çıktılardaki renkler soluk veya donuk
Sorunu gidermek için aşağıdaki çözümleri deneyin. Çözümler en olası çözüm ilk önce
olarak sıralanmıştır. İlk çözüm sorunu gidermezse sorun çözülene kadar diğer çözümleri
denemeye devam edin.
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• Çözüm 1: Yazdırma ayarlarını kontrol edin
• Çözüm 2: Kağıt türünü kontrol edin
• Çözüm 3: Yazıcı kartuşlarını kontrol edin
• Çözüm 4: Yazıcı kartuşunu değiştirin

Çözüm 1: Yazdırma ayarlarını kontrol edin
Çözüm: Yazdırma ayarlarını kontrol edin.
• Giriş tepsisinde yüklü kağıt türüne uyduğundan emin olmak için kağıt türü ayarını

kontrol edin.
• Kalite ayarını kontrol edin. Yazdırmada kullanılan mürekkep miktarını artırmak

için daha yüksek kaliteli bir ayar kullanın.

Daha fazla bilgi için, bkz.

• “Kağıt türü seçme” sayfa 43
• “Yazdırma hızını veya kalitesini değiştirme” sayfa 44
• “En fazla dpi” sayfa 44

Neden: Kağıt türü veya baskı kalitesi ayarları doğru değil.

Bu sorunu çözmezse sonraki çözümü deneyin.

Çözüm 2: Kağıt türünü kontrol edin
Çözüm: HP, HP Advanced Kağıtlarını veya ürününüze uygun diğer kağıt türlerini
kullanmanızı önerir.

Yazdırma için kullandığınız kağıdın her zaman düz olmasına dikkat edin. Resimleri
yazdırırken en iyi sonuçları almak için HP Advanced Fotoğraf Kağıdı kullanın.

Daha fazla bilgi için, bkz.

“Fotoğraf kağıdını saklama ve kullanma” sayfa 23

Neden: Giriş tepsisine yanlış türde kağıt yerleştirilmiş.

Bu sorunu çözmezse sonraki çözümü deneyin.

Çözüm 3: Yazıcı kartuşlarını kontrol edin
Çözüm: Yazıcı kartuşlarıyla ilgili sorun olup olmadığını belirlemek için otomatik test
raporu yazdırın. Otomatik sınama raporu bir sorun olduğunu gösterirse, yazıcı
kartuşlarını temizleyin. Sorun devam ederse, yazıcı kartuşunu değiştirmeniz
gerekebilir.

Yazıcı kartuşlarındaki tahmini mürekkep düzeylerini kontrol edin.

Not Mürekkep düzeyi uyarıları ve göstergeleri yalnızca planlama amacıyla
tahminler vermektedir. Mürekkep az uyarı iletisi aldığınızda olası yazdırma
gecikmelerini önlemek için değiştirilecek kartuşu hazır bulundurun. Baskı kalitesi
kabul edilemez düzeye gelmedikçe yazıcı kartuşlarını değiştirmeniz gerekmez.

Yazıcı kartuşlarında mürekkep kalmışsa ve halen sorun yaşıyorsanız, yazıcı
kartuşlarında sorun olup olmadığını belirlemek için kendini test raporu yazdırın.
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Kendini test raporu sorun olduğunu gösteriyorsa, yazıcı kartuşlarını temizleyin. Sorun
devam ederse, yazıcı kartuşunu değiştirmeniz gerekebilir.

Daha fazla bilgi için, bkz.
• “Tahmini mürekkep düzeylerini görüntüleme” sayfa 54
• “Test sayfası yazdırma” sayfa 38
• “Yazıcı kartuşlarını otomatik olarak temizleme” sayfa 54

Neden: Yazıcı kartuşlarının temizlenmesi gerekiyor veya yeterli mürekkep yok.

Bu sorunu çözmezse sonraki çözümü deneyin.

Çözüm 4: Yazıcı kartuşunu değiştirin
Çözüm: Belirtilen yazıcı kartuşunu değiştirin. Belirtilen yazıcı kartuşunu çıkarıp
yedek mürekkep modunda da yazdırabilirsiniz.

Yazıcı kartuşunun garanti kapsamında olduğunu ve garanti tarihinin geçmediğini
kontrol edin.
• Garanti tarihi geçmişse yeni bir yazıcı kartuşu satın alın.
• Garanti tarihi geçmemişse HP destekle görüşün. www.hp.com/support adresine

gidin. İstendiğinde ülkenizi/bölgenizi seçin ve telefonla teknik destek almak
hakkında bilgi için Bize Ulaşın'ı tıklatın.

Neden: Yazıcı kartuşu hasar görmüş.

Çıktılar bulanık veya karışık
Sorunu gidermek için aşağıdaki çözümleri deneyin. Çözümler en olası çözüm ilk önce
olarak sıralanmıştır. İlk çözüm sorunu gidermezse sorun çözülene kadar diğer çözümleri
denemeye devam edin.

• Çözüm 1: Yazdırma ayarlarını kontrol edin
• Çözüm 2: Daha yüksek kaliteli görüntü kullanın
• Çözüm 3: Görüntüyü daha küçük boyutlu yazdırın

Çözüm 1: Yazdırma ayarlarını kontrol edin
Çözüm: Yazdırma ayarlarını kontrol edin.
• Giriş tepsisinde yüklü kağıt türüne uyduğundan emin olmak için kağıt türü ayarını

kontrol edin.
• Kalite ayarını kontrol edin. Yazdırmada kullanılan mürekkep miktarını artırmak

için daha yüksek kaliteli bir ayar kullanın.

Daha fazla bilgi için, bkz.

• “Kağıt türü seçme” sayfa 43
• “Yazdırma hızını veya kalitesini değiştirme” sayfa 44
• “En fazla dpi” sayfa 44
Neden: Kağıt türü veya baskı kalitesi ayarları doğru değil.

Baskı kalitesi düşük 99

So
ru

n 
gi

de
rm

e

http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=S-001&h_lang=tr&h_cc=tr&h_product=3456977&h_page=hpcom&h_client=s-h-m002-1


Bu sorunu çözmezse sonraki çözümü deneyin.

Çözüm 2: Daha yüksek kaliteli görüntü kullanın
Çözüm: Daha yüksek çözünürlüklü görüntü kullanın.

Fotoğraf veya grafik yazdırıyorsanız ve çözünürlük çok düşükse, yazdırıldığında çok
bulanık veya karışık olur.
Dijital fotoğraf veya rasterleştirilmiş grafik yeniden boyutlandırılırsa yazdırıldığında
bulanık veya karışık olabilir.

Neden: Görüntünün çözünürlüğü düşük.

Bu sorunu çözmezse sonraki çözümü deneyin.

Çözüm 3: Görüntüyü daha küçük boyutlu yazdırın
Çözüm: Görüntünün boyutunu küçültün ve yeniden yazdırın.

Fotoğraf veya grafik yazdırıyorsanız ve baskı boyutu çok yüksek ayarlandıysa,
yazdırıldığında çok bulanık veya karışık olur.

Dijital fotoğraf veya rasterleştirilmiş grafik yeniden boyutlandırılırsa yazdırıldığında
bulanık veya karışık olabilir.

Neden: Görüntü büyük boyutta yazdırılmış.

Çıktılarda dikey çizgiler var
Çıktılarınızda yukarıdan aşağıya veya kağıt boyunca çizgiler ya da işaretler varsa bu
bölüme başvurun.

Not Bu sorunla ilgili olarak mürekkep malzemelerinde bir sorun yok. Bu nedenle
yazıcı kartuşunu değiştirmek gerekmez.

Çözüm: HP, HP Advanced Kağıtlarını veya ürününüze uygun diğer kağıt türlerini
kullanmanızı önerir.

Yazdırma için kullandığınız kağıdın her zaman düz olmasına dikkat edin. Resimleri
yazdırırken en iyi sonuçları almak için HP Advanced Fotoğraf Kağıdı kullanın.

Daha fazla bilgi için, bkz.
“Fotoğraf kağıdını saklama ve kullanma” sayfa 23

Neden: Giriş tepsisine yanlış türde kağıt yerleştirilmiş.

Çıktılar eğri veya doğru değil
Çıktı sayfada düz görünmüyorsa aşağıdaki çözümleri deneyin.

• Çözüm 1: Kağıdın doğru şekilde yüklendiğinden emin olun
• Çözüm 2: Yalnızca tek bir kağıt türü yüklendiğinden emin olun
• Çözüm 3: Arka kapağı kontrol edin
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Çözüm 1: Kağıdın doğru şekilde yüklendiğinden emin olun
Çözüm: Kağıdın doğru yüklendiğinden emin olun.

Daha fazla bilgi için bkz.

• “Belge yazdırma” sayfa 26
• “Fotoğraf yazdırma” sayfa 18

Neden: Kağıt doğru beslenmiyordu ya da doğru yüklenmemişti.

Bu sorunu çözmezse sonraki çözümü deneyin.

Çözüm 2: Yalnızca tek bir kağıt türü yüklendiğinden emin olun
Çözüm: Her seferinde yalnızca tek bir kağıt türü yükleyin.

Neden: Giriş tepsisine birden çok türde kağıt yüklenmiş.

Bu sorunu çözmezse sonraki çözümü deneyin.

Çözüm 3: Arka kapağı kontrol edin
Çözüm: Arka kapağın yerine sıkıca takıldığından emin olun.

Neden: Arka kapak yerine sıkıca takılmamış.

Kağıdın arkasında mürekkep çizgileri var
Çıktının arkasında bulaşmış mürekkep varsa aşağıdaki çözümleri deneyin.

• Çözüm 1: Düz kağıda yazdırın
• Çözüm 2: Mürekkep kuruyana kada bekleyin

Çözüm 1: Düz kağıda yazdırın
Çözüm: Üründeki fazla mürekkebin emilmesi için düz kağıda birkaç sayfa yazdırın.

Düz kağıt kullanarak fazla mürekkebi gidermek için
1. Kağıt tepsisine birkaç sayfa düz kağıt yükleyin.
2. Beş dakika bekleyin.
3. Az veya hiç metin olmayan bir belge yazdırın.
4. Kağıdın arkasında mürekkep olup olmadığını kontrol edin. Kağıdın arkasında

halen mürekkep varsa başka bir düz kağıda daha yazdırmayı deneyin.

Neden: Yazdırma sırasında kağıdın arkasının durduğu yerde ürünün içinde
mürekkep birikmesi.

Bu sorunu çözmezse sonraki çözümü deneyin.

Çözüm 2: Mürekkep kuruyana kada bekleyin
Çözüm: Ürünün içindeki mürekkebin kuruması için en az otuz dakika bekleyin ve
sonra yazdırma işini yeniden deneyin.
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Neden: Üründeki fazla mürekkep kurutulmalı.

Kağıt giriş tepsisinden çekilmiyor
Sorunu gidermek için aşağıdaki çözümleri deneyin. Çözümler en olası çözüm ilk önce
olarak sıralanmıştır. İlk çözüm sorunu gidermezse sorun çözülene kadar diğer çözümleri
denemeye devam edin.

• Çözüm 1: Kağıdın doğru şekilde yüklendiğinden emin olun
• Çözüm 2: Yazdırma ayarlarını kontrol edin
• Çözüm 3: Merdaneleri temizleyin
• Çözüm 4: Servis için HP desteğe başvurun

Çözüm 1: Kağıdın doğru şekilde yüklendiğinden emin olun
Çözüm: Kağıdın doğru yüklendiğinden emin olun.

Daha fazla bilgi için bkz.

• “Belge yazdırma” sayfa 26
• “Fotoğraf yazdırma” sayfa 18

Neden: Kağıt düzgün yerleştirilmemiş.

Bu sorunu çözmezse sonraki çözümü deneyin.

Çözüm 2: Yazdırma ayarlarını kontrol edin
Çözüm: Yazdırma ayarlarını kontrol edin.
• Giriş tepsisinde yüklü kağıt türüne uyduğundan emin olmak için kağıt türü ayarını

kontrol edin.
• Kalite ayarını kontrol edin. Yazdırmada kullanılan mürekkep miktarını artırmak

için daha yüksek kaliteli bir ayar kullanın.

Daha fazla bilgi için, bkz.

• “Kağıt türü seçme” sayfa 43
• “Yazdırma hızını veya kalitesini değiştirme” sayfa 44
• “En fazla dpi” sayfa 44

Neden: Kağıt türü veya baskı kalitesi ayarları doğru değil.

Bu sorunu çözmezse sonraki çözümü deneyin.

Çözüm 3: Merdaneleri temizleyin
Çözüm: Merdaneleri temizleyin.
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Aşağıdaki malzemeleri bulundurduğunuzdan emin olun:

• Tüysüz bir bez ya da dağılmayacak veya liflerini bırakmayacak herhangi bir
yumuşak bez.

• Damıtılmış veya süzülmüş su ya da şişe suyu (musluk suyunda yazıcı kartuşuna
zarar verebilecek maddeler bulunabilir).

Merdaneleri temizlemek için
1. Ürünü kapatıp güç kablosunu çıkarın.
2. Merdanelere erişmek için arka kapağı çıkarın.

3. Tüysüz bir bezi arındırılmış veya damıtılmış suya batırıp fazla suyu atmak için
sıkın.

4. Biriken tozları veya kirleri atmak için kauçuk merdaneleri temizleyin.
5. Arka kapağı yerine takın. Kapağı, yerine oturuncaya kadar yavaşça itin.
6. Güç kablosunu tekrar takın ve sonra ürünü açın.
7. Yeniden yazdırmayı deneyin.
Neden: Merdaneler kirliydi ve temizlenmeleri gerekiyordu.

Bu sorunu çözmezse sonraki çözümü deneyin.

Çözüm 4: Servis için HP desteğe başvurun
Çözüm: Önceki çözümlerde belirtilen adımların tümünü tamamlamanıza karşın
halen sorun yaşıyorsanız servis için HP desteğe başvurun.

Şu adresi ziyaret edin: www.hp.com/support.

İstendiğinde ülkenizi/bölgenizi seçin ve telefonla teknik destek almak hakkında bilgi
için Bize Ulaşın'ı tıklatın.

Neden: Ürünün veya yazılımın düzgün çalışmasını sağlamak için yardıma
ihtiyacınız olabilir.

Metnin kenarları pürüzlü
Sorunu gidermek için aşağıdaki çözümleri deneyin. Çözümler en olası çözüm ilk önce
olarak sıralanmıştır. İlk çözüm sorunu gidermezse sorun çözülene kadar diğer çözümleri
denemeye devam edin.
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• Çözüm 1: TrueType veya OpenType yazı tiplerini kullanın
• Çözüm 2: Yazıcı kartuşlarını hizalayın

Çözüm 1: TrueType veya OpenType yazı tiplerini kullanın
Çözüm: Ürünün yazı tiplerini düzgün yazdırmasını sağlamak için TrueType veya
OpenType yazı tiplerini kullanın. Yazı tipini seçerken TrueType veya OpenType
simgesini arayın.

TrueType simgesi OpenType simgesi

Neden: Yazı tipi özel bir boyutta.

Bazı yazılım uygulamaları, büyütüldüğünde veya yazdırıldığında kıvrılmış kenarları
olan özel yazı tipleri sunar. Ayrıca, bitmap biçimli metin yazdırmak isterseniz,
büyütüldüğünde veya yazdırıldığında kenarları kıvrılmış görünebilir.

Bu sorunu çözmezse sonraki çözümü deneyin.

Çözüm 2: Yazıcı kartuşlarını hizalayın
Çözüm: Yazıcı kartuşlarını hizalayın.

Daha fazla bilgi için, bkz.

“Yazıcı kartuşlarını hizalama” sayfa 54

Neden: Yazıcı kartuşlarının hizalanması gerekiyordu.

Belge yanlış yazdırıldı
Belgeniz doğru yazdırılmıyorsa, sorunun nasıl çözümlenebileceğini görmek için
aşağıdaki konulara bakın:

• Metin ve resimler yanlış hizalanıyor
• Belge sayfaya ortalanmıyor veya eğik yazdırılıyor
• Belgenin bazı bölümleri yazdırılmıyor veya yanlış yere yazdırılıyor
• Zarflar eğik yazdırılıyor
• Yeni yazdırma ayarları belgeye uygulanmıyor

Metin ve resimler yanlış hizalanıyor
Çözüm: Çıktılarınızdaki metin ve resimler doğru hizalanmıyorsa yazıcı kartuşlarını
hizalayın.

Daha fazla bilgi için bkz. “Yazıcı kartuşlarını hizalama” sayfa 54.
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Belge sayfaya ortalanmıyor veya eğik yazdırılıyor

Çözüm:
1. Kağıdın giriş tepsisine doğru olarak yerleştirildiğinden emin olun.

Daha fazla bilgi için bkz. “Belge yazdırma” sayfa 26.
2. Kağıt kılavuzunun tam olarak kağıdın kenarına yaslandığını doğrulayın.
3. Belgeyi yeniden yazdırın.

Belgenin bazı bölümleri yazdırılmıyor veya yanlış yere yazdırılıyor
Çözüm: “Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu” sayfa 49 iletişim kutusunu açın ve
aşağıdaki seçenekleri onaylayın:

Sekme Ayar

Özellikler

Dikey ya da Yatay: Yazdırma yönünün doğru olup
olmadığına bakın.

Boyut: Kağıt boyutunun doğru olup olmadığına bakın.

Kağıt boyutuna sığacak şekilde: Metin ve grafikleri
ilgili açılan listede belirtilen kağıt boyutuyla
ölçeklendirmek için bu seçeneği belirleyin.

Belgenin bazı bölümleri hala eksikse, yazılım programının yazdırma ayarları yazıcı
ayarlarını geçersiz kılmış olabilir. Yazılım programında uygun yazdırma ayarlarını
seçin.

Zarflar eğik yazdırılıyor

Çözüm:
1. Yazıcıya yüklemeden önce zarfın kapağını içine sokun.

Zarf yüklemeyle ilgili daha fazla bilgi için bkz. “Zarf yazdırma” sayfa 28.
2. Kağıt kılavuzunun zarfın kenarına iyice yaslanmasına dikkat edin.
3. Zarfı yeniden yazdırın.

Yeni yazdırma ayarları belgeye uygulanmıyor
Çözüm: Yazıcının ayarları yazılım programının yazdırma ayarlarından farklı
olabilir. Yazılım programında uygun yazdırma ayarlarını seçin.

Sorun yaşamaya devam ederseniz
Sorungiderme konularını araştırdıktan sonra sorun yaşamaya devam ediyorsanız,
bilgisayarınızı kapatıp yeniden başlatın.
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Bilgisayarınızı yeniden başlattıktan sonra sorununuz hala devam ediyorsa, www.hp.com/
support konumundaki HP HP Teknik Destek'i ziyaret edin.

Destek süreci hakkında bilgi için bkz. “HP destek” sayfa 107.
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A HP destek
• Mürekkep kartuşu garanti bilgileri
• Destek süreci
• Telefonla HP desteği

Mürekkep kartuşu garanti bilgileri
HP mürekkep kartuşu garantisi, ürün, belirtilen HP yazıcı aygıtında kullanıldığında geçerlidir. Bu
garanti, yeniden doldurulmuş, yeniden üretilmiş, geliştirilmiş, yanlış kullanılmış veya üzerinde
oynanmış HP mürekkep ürünlerini kapsamaz.
Garanti süresi içinde, HP mürekkebi bitmediği ve garanti süresi dolmadığı sürece ürün garanti
kapsamındadır. YYYY/AA/GG formatındaki garanti bitim tarihi aşağıda belirtildiği şekilde ürünün
üzerinde bulunabilir:

HP Sınırlı Garanti Bildirimi için yazıcıyla birlikte verilen Başvuru Kılavuzu'na bakın.

Destek süreci
Bir sorunla karşılaşırsanız aşağıdaki adımları izleyin
1. HP Deskjet ile birlikte verilen belgelere bakın.
2. www.hp.com/support adresinde bulunan HP çevrimiçi destek Web sitesini ziyaret edin. HP

çevrimiçi destek tüm HP müşterileri tarafından kullanılabilir. Bu kaynak, en güncel aygıt bilgileri
ve uzman yardımı için en hızlı ulaşılabilecek kaynaktır ve aşağıdaki özellikleri kapsar:
• Yetkili çevrimiçi destek uzmanlarına hızlı erişim
• HP Deskjet ürününüz için yazılım ve yazıcı sürücüsü güncelleştirmeleri
• Sık karşılaşılan sorunlar için değerli HP Deskjet ve sorun giderme bilgileri
• Etkileşimli aygıt güncellemeleri, destek uyarıları ve aygıtınızı kaydettirdiğinizde

kullanabileceğiniz HP haber programları
3. Yalnızca Avrupa için: Yerel satış noktanızla bağlantı kurun. Aygıtınızda donanım arızası varsa,

satın aldığınız satış noktasına geri götürmeniz istenecektir. (Servis, aygıtın sınırlı garanti süresi
boyunca ücretsiz olarak sunulur. Garanti süresi sona erdikten sonra servis ücreti alınır.)

4. HP desteği arayın. Sunulan destek seçenekleri aygıta, ülkeye/bölgeye ve dile bağlı olarak
değişir.

Telefonla HP desteği
• Telefon desteği süresi
• Arama yapma
• Telefon desteği süresinden sonra

Telefonla HP desteği 107
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Telefon desteği süresi
Kuzey Amerika, Asya Pasifik ve Latin Amerika'da (Meksika dahil) bir yıllık ücretsiz telefon desteği
verilmektedir. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki ücretsiz telefon desteğinin süresini öğrenmek için
www.hp.com/support adresine gidin. Standart telefon şirketi ücretleri uygulanır.

Arama yapma
HP destek hizmetini bilgisayarın ve HP Deskjet aygıtının başındayken arayın. Aşağıdaki bilgileri
sağlamaya hazır olun:
• Aygıtın model numarası (aygıtın önündeki etikette yazılıdır)
• Aygıtın seri numarası (aygıtın arka veya alt tarafında bulunur)

Not Aygıt seri numarasına yazıcı yazılımı kullanılarak da erişilebilir. Yazıcı yazılımını
kullanarak aygıt seri numarasına erişmek için Windows görev çubuğundan Başlat > Tüm
Programlar > HP > HP Çözüm Merkezi öğesini tıklatın. Yardım sayfasında Araçlar'ın
altında Teknik bilgiler öğesini tıklatın.

• Durum meydana geldiğinde görüntülenen mesajlar
• Aşağıdaki sorular yanıtlanır:

◦ Bu durumla daha önce karşılaştınız mı?
◦ Yeniden oluşturabilir misiniz?
◦ Bu durum ortaya çıktığı sırada bilgisayarınıza yeni donanım veya yazılım eklediniz mi?
◦ Bu durumdan önce başka herhangi birşey (şimşek çakması, aygıtın taşınması, vb.)

meydana geldi mi?

Telefon desteği süresinden sonra
Telefon desteği süresinden sonra HP'den ücret karşılığı yardım alabilirsiniz. HP'nin çevrimiçi destek
sağlayan Web sitesinden de yardım alabilirsiniz: www.hp.com/support. Destek seçenekleri hakkında
daha fazla bilgi almak için, HP satıcınıza başvurun veya ülkenize/bölgenize ait destek telefon
numaralarını arayın.
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B Teknik bilgiler
• Yazıcı belirtimleri
• Windows 2000 kullanıcılarına bildirim
• Çevresel ürün gözetim programı
• Yasal bildirimler

Yazıcı belirtimleri
HP Deskjet ürününün özellikleri ve gereksinimleri aşağıdadır.

Fiziksel özellikler
Yazıcı boyutları (tepsi uzatılmamış durumda): 140,9 mm yükseklik x 437,7 mm genişlik x 307 mm
derinlik (8,14 inç yükseklik x 18,46 inç genişlik x 12,09 inç derinlik)
Yazıcı ağırlığı (yazıcı kartuşları olmadan): 2,8 kg (6,16 lb)
Yazıcı ağırlığı (yazıcı kartuşlarıyla): 2,9 kg (6,32 lb)

Bellek
8 MB tümleşik bellek

Minimum sistem gereksinimleri
Yazılım ve sistem gereksinimleri Benioku dosyasında verilmiştir.

Not Yazdırmada en iyi performansı elde etmek için USB 2.0 uyumlu kablo kullanın.

Kağıt tepsisi kapasitesi
Düz kağıt: En fazla 80 adet

Kağıt boyutu
Desteklenen ortam boyutlarının tam bir listesi için, yazıcı yazılımına bakın.

Kağıt ağırlıkları

Legal Kağıt: 70 - 90 g/m² (20 - 24 lb)
Zarf: 70 - 90 g/m² (20 - 24 lb)
Kart: En çok 200 g/m² (110 lb dizin maksimum)
Fotoğraf Kağıdı: En çok 280 g/m² (75 lb dizin maksimum)

Yazıcı kartuşu verimi
Tahmini kartuş verimleri hakkında daha fazla bilgi için www.hp.com/pageyield adresini ziyaret edin.

Windows 2000 kullanıcılarına bildirim
Bu ürünün, aşağıdaki işlevler dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Windows
2000 için işlevleri sınırlıdır:
• HP Photosmart Yazılımı yoktur.
• Ekrandaki Yardım yüklü değildir fakat Web'den www.hp.com/support adresinden indirilebilir.

Çevresel ürün gözetim programı
Hewlett-Packard, çevreye duyarlı bakış açısıyla kaliteli ürünler sağlayacağına söz vermiştir. Bu
ürünün tasarımı geri dönüştürmeye uygundur. Yazıcının güvenli bir şekilde işlevlerini yerine getirerek
çalışması sağlanırken, olabildiğince az malzeme kullanılmıştır. Birbirine benzemeyen malzemeler
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kolaylıkla birbirinden ayrılacak şekilde tasarlanmıştır. Malzemeleri birbirine bağlayan parçalar ve
diğer bağlantıların yeri kolayca bulunabilir, erişilebilir ve genelde kullanılan araçlar yardımıyla
çıkarılabilir. Önemli parçalar, kolayca çıkarılıp onarılabilmeleri için kolay erişilebilecek biçimde
tasarlanmıştır.
Daha fazla bilgi için aşağıdaki adreste bulunan HP’nin Çevreye Karşı Duyarlı Yaklaşımı Web sitesini
ziyaret edin:
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html
Bu bölüm aşağıdaki konuları içerir:
• Kağıt kullanımı
• Plastikler
• Malzeme güvenliği veri sayfaları
• Geri dönüşüm programı
• HP inkjet sarf malzemeleri geri dönüşüm programı
• Energy Star® bildirimi
• Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union

Kağıt kullanımı
Bu ürün DIN 19309'a ve EN 12281:2002'ye göre geri dönüştürülmüş kağıt kullanımı için uygundur.

Plastikler
25 gramın üzerindeki dönüştürülebilir plastik parçalar, uluslararası standartlara göre işaretlenerek,
ürünün kullanım ömrü sona erdiğinde geri dönüşüm için belirlenmeleri kolaylaştırılmıştır.

Malzeme güvenliği veri sayfaları
Malzeme güvenlik veri sayfaları (MSDS) HP'nin Web sitesinden sağlanabilir:
www.hp.com/go/msds

Geri dönüşüm programı
HP, birçok ülkede/bölgede artan sayıda ürün iade ve geri dönüştürme programları sunar ve dünya
çapında en büyük elektronik geri dönüştürme merkezlerinin bazılarıyla ortaktır. HP, en popüler
ürünlerinin bazılarını yeniden satarak kaynakları korur.
HP ürünlerinin geri dönüştürülmesi ile ilgili daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin:
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

HP inkjet sarf malzemeleri geri dönüşüm programı
HP, kendini çevreyi korumaya adamıştır. HP Inkjet Malzemeleri Geri Dönüşüm Programı, birçok
ülkede/bölgede uygulanmaktadır ve kullanılmış yazıcı kartuşlarınızı ve mürekkep kartuşlarınızı
ücretsiz olarak toplar. Daha fazla bilgi için şu Web sitesine gidin:
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Energy Star® bildirimi
Bu ürün, performanısından ödün vermeden enerji tüketimini azaltarak doğal kaynakları korumak
üzere tasarlanmıştır. Toplam enerji tüketimi hem kullanılırken, hem de boştayken azaltılmak üzere
tasarlanmıştır. Bu ürün, enerji verimini artıran ofis ürünlerini teşvik etmek amacıyla kurulmuş gönüllü
bir program olan ENERGY STAR® niteliklerini karşılayan özelliklere sahiptir.
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Energy Star, ABD Çevre Koruma Kuruluşunun ABD’de kayıtlı hizmet markasıdır. HP, Energy Star
ortağı olarak bu ürünün verimli enerji kullanımına yönelik Energy Star yönergelerine uygun olduğunu
belirlemiştir.
ENERGY STAR kullanımı hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki web sitesine gidin:
www.energystar.gov
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Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union

Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union
This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste 
equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment 
at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where 
you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.
Évacuation des équipements usagés par les utilisateurs dans les foyers privés au sein de l'Union européenne
La présence de ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que vous ne pouvez pas vous débarrasser de ce produit de la même façon que vos déchets courants. 
Au contraire, vous êtes responsable de l'évacuation de vos équipements usagés et, à cet effet, vous êtes tenu de les remettre à un point de collecte agréé pour le recyclage des 
équipements électriques et électroniques usagés. Le tri, l'évacuation et le recyclage séparés de vos équipements usagés permettent de préserver les ressources naturelles et de s'assurer 
que ces équipements sont recyclés dans le respect de la santé humaine et de l'environnement. Pour plus d'informations sur les lieux de collecte des équipements usagés, veuillez contacter 
votre mairie, votre service de traitement des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.
Entsorgung von Elektrogeräten durch Benutzer in privaten Haushalten in der EU
Dieses Symbol auf dem Produkt oder dessen Verpackung gibt an, dass das Produkt nicht zusammen mit dem Restmüll entsorgt werden darf. Es obliegt daher Ihrer Verantwortung, das 
Gerät an einer entsprechenden Stelle für die Entsorgung oder Wiederverwertung von Elektrogeräten aller Art abzugeben (z.B. ein Wertstoffhof). Die separate Sammlung und das 
Recyceln Ihrer alten Elektrogeräte zum Zeitpunkt ihrer Entsorgung trägt zum Schutz der Umwelt bei und gewährleistet, dass sie auf eine Art und Weise recycelt werden, die keine 
Gefährdung für die Gesundheit des Menschen und der Umwelt darstellt. Weitere Informationen darüber, wo Sie alte Elektrogeräte zum Recyceln abgeben können, erhalten Sie bei 
den örtlichen Behörden, Wertstoffhöfen oder dort, wo Sie das Gerät erworben haben.
Smaltimento di apparecchiature da rottamare da parte di privati nell'Unione Europea 
Questo simbolo che appare sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti devono provvedere allo 
smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta e il riciclaggio 
separati delle apparecchiature da rottamare in fase di smaltimento favoriscono la conservazione delle risorse naturali e garantiscono che tali apparecchiature vengano rottamate 
nel rispetto dell'ambiente e della tutela della salute. Per ulteriori informazioni sui punti di raccolta delle apparecchiature da rottamare, contattare il proprio comune di residenza, 
il servizio di smaltimento dei rifiuti locale o il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.
Eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos por parte de usuarios domésticos en la Unión Europea
Este símbolo en el producto o en el embalaje indica que no se puede desechar el producto junto con los residuos domésticos. Por el contrario, si debe eliminar este tipo de residuo, es 
responsabilidad del usuario entregarlo en un punto de recogida designado de reciclado de aparatos electrónicos y eléctricos. El reciclaje y la recogida por separado de estos residuos 
en el momento de la eliminación ayudará a preservar recursos naturales y a garantizar que el reciclaje proteja la salud y el medio ambiente. Si desea información adicional sobre los 
lugares donde puede dejar estos residuos para su reciclado, póngase en contacto con las autoridades locales de su ciudad, con el servicio de gestión de residuos domésticos o con la 
tienda donde adquirió el producto.
Likvidace vysloužilého zařízení uživateli v domácnosti v zemích EU
Tato značka na produktu nebo na jeho obalu označuje, že tento produkt nesmí být likvidován prostým vyhozením do běžného domovního odpadu. Odpovídáte za to, že vysloužilé 
zařízení bude předáno k likvidaci do stanovených sběrných míst určených k recyklaci vysloužilých elektrických a elektronických zařízení. Likvidace vysloužilého zařízení samostatným 
sběrem a recyklací napomáhá zachování přírodních zdrojů a zajišťuje, že recyklace proběhne způsobem chránícím lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o tom, kam můžete 
vysloužilé zařízení předat k recyklaci, můžete získat od úřadů místní samosprávy, od společnosti provádějící svoz a likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste produkt 
zakoupili.
Bortskaffelse af affaldsudstyr for brugere i private husholdninger i EU
Dette symbol på produktet eller på dets emballage indikerer, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. I stedet er det dit ansvar at bortskaffe affaldsudstyr 
ved at aflevere det på dertil beregnede indsamlingssteder med henblik på genbrug af elektrisk og elektronisk affaldsudstyr. Den separate indsamling og genbrug af dit affaldsudstyr på 
tidspunktet for bortskaffelse er med til at bevare naturlige ressourcer og sikre, at genbrug finder sted på en måde, der beskytter menneskers helbred samt miljøet. Hvis du vil vide mere 
om, hvor du kan aflevere dit affaldsudstyr til genbrug, kan du kontakte kommunen, det lokale renovationsvæsen eller den forretning, hvor du købte produktet.
Afvoer van afgedankte apparatuur door gebruikers in particuliere huishoudens in de Europese Unie
Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet mag worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Het is uw verantwoordelijkheid uw afgedankte apparatuur 
af te leveren op een aangewezen inzamelpunt voor de verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. De gescheiden inzameling en verwerking van uw afgedankte 
apparatuur draagt bij tot het sparen van natuurlijke bronnen en tot het hergebruik van materiaal op een wijze die de volksgezondheid en het milieu beschermt. Voor meer informatie over 
waar u uw afgedankte apparatuur kunt inleveren voor recycling kunt u contact opnemen met het gemeentehuis in uw woonplaats, de reinigingsdienst of de winkel waar u het product 
hebt aangeschaft.
Eramajapidamistes kasutuselt kõrvaldatavate seadmete käitlemine Euroopa Liidus
Kui tootel või toote pakendil on see sümbol, ei tohi seda toodet visata olmejäätmete hulka. Teie kohus on viia tarbetuks muutunud seade selleks ettenähtud elektri- ja elektroonikaseadmete 
utiliseerimiskohta. Utiliseeritavate seadmete eraldi kogumine ja käitlemine aitab säästa loodusvarasid ning tagada, et käitlemine toimub inimeste tervisele ja keskkonnale ohutult. 
Lisateavet selle kohta, kuhu saate utiliseeritava seadme käitlemiseks viia, saate küsida kohalikust omavalitsusest, olmejäätmete utiliseerimispunktist või kauplusest, kust te seadme 
ostsite.
Hävitettävien laitteiden käsittely kotitalouksissa Euroopan unionin alueella
Tämä tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva merkintä osoittaa, että tuotetta ei saa hävittää talousjätteiden mukana. Käyttäjän velvollisuus on huolehtia siitä, että hävitettävä laite 
toimitetaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen. Hävitettävien laitteiden erillinen keräys ja kierrätys säästää luonnonvaroja. Näin toimimalla varmistetaan myös, 
että kierrätys tapahtuu tavalla, joka suojelee ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Saat tarvittaessa lisätietoja jätteiden kierrätyspaikoista paikallisilta viranomaisilta, jäteyhtiöiltä tai tuotteen 
jälleenmyyjältä.
Απόρριψη άχρηστων συσκευών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Το παρόν σύμβολο στον εξοπλισμό ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα, ευθύνη σας είναι να 
απορρίψετε τις άχρηστες συσκευές σε μια καθορισμένη μονάδα συλλογής απορριμμάτων για την ανακύκλωση άχρηστου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η χωριστή συλλογή και 
ανακύκλωση των άχρηστων συσκευών θα συμβάλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και στη διασφάλιση ότι θα ανακυκλωθούν με τέτοιον τρόπο, ώστε να προστατεύεται η υγεία των 
ανθρώπων και το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού μπορείτε να απορρίψετε τις άχρηστες συσκευές για ανακύκλωση, επικοινωνήστε με τις κατά τόπους αρμόδιες 
αρχές ή με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.
A hulladékanyagok kezelése a magánháztartásokban az Európai Unióban
Ez a szimbólum, amely a terméken vagy annak csomagolásán van feltüntetve, azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető együtt az egyéb háztartási hulladékkal. Az Ön feladata, 
hogy a készülék hulladékanyagait eljuttassa olyan kijelölt gyűjtőhelyre, amely az elektromos hulladékanyagok és az elektronikus berendezések újrahasznosításával foglalkozik. 
A hulladékanyagok elkülönített gyűjtése és újrahasznosítása hozzájárul a természeti erőforrások megőrzéséhez, egyúttal azt is biztosítja, hogy a hulladék újrahasznosítása az 
egészségre és a környezetre nem ártalmas módon történik. Ha tájékoztatást szeretne kapni azokról a helyekről, ahol leadhatja újrahasznosításra a hulladékanyagokat, forduljon 
a helyi önkormányzathoz, a háztartási hulladék begyűjtésével foglalkozó vállalathoz vagy a termék forgalmazójához.
Lietotāju atbrīvošanās no nederīgām ierīcēm Eiropas Savienības privātajās mājsaimniecībās
Šis simbols uz ierīces vai tās iepakojuma norāda, ka šo ierīci nedrīkst izmest kopā ar pārējiem mājsaimniecības atkritumiem. Jūs esat atbildīgs par atbrīvošanos no nederīgās ierīces, 
to nododot norādītajā savākšanas vietā, lai tiktu veikta nederīgā elektriskā un elektroniskā aprīkojuma otrreizējā pārstrāde. Speciāla nederīgās ierīces savākšana un otrreizējā pārstrāde 
palīdz taupīt dabas resursus un nodrošina tādu otrreizējo pārstrādi, kas sargā cilvēku veselību un apkārtējo vidi. Lai iegūtu papildu informāciju par to, kur otrreizējai pārstrādei var 
nogādāt nederīgo ierīci, lūdzu, sazinieties ar vietējo pašvaldību, mājsaimniecības atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo ierīci.
Europos Sąjungos vartotojų ir privačių namų ūkių atliekamos įrangos išmetimas
Šis simbolis ant produkto arba jo pakuotės nurodo, kad produktas negali būti išmestas kartu su kitomis namų ūkio atliekomis. Jūs privalote išmesti savo atliekamą įrangą atiduodami ją 
į atliekamos elektronikos ir elektros įrangos perdirbimo punktus. Jei atliekama įranga bus atskirai surenkama ir perdirbama, bus išsaugomi natūralūs ištekliai ir užtikrinama, kad įranga 
yra perdirbta žmogaus sveikatą ir gamtą tausojančiu būdu. Dėl informacijos apie tai, kur galite išmesti atliekamą perdirbti skirtą įrangą kreipkitės į atitinkamą vietos tarnybą, namų ūkio 
atliekų išvežimo tarnybą arba į parduotuvę, kurioje pirkote produktą.
Utylizacja zużytego sprzętu przez użytkowników domowych w Unii Europejskiej
Symbol ten umieszczony na produkcie lub opakowaniu oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Użytkownik jest odpowiedzialny za 
dostarczenie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu gromadzenia zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Gromadzenie osobno i recykling tego typu odpadów 
przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych i jest bezpieczny dla zdrowia i środowiska naturalnego. Dalsze informacje na temat sposobu utylizacji zużytych urządzeń można 
uzyskać u odpowiednich władz lokalnych, w przedsiębiorstwie zajmującym się usuwaniem odpadów lub w miejscu zakupu produktu.
Descarte de equipamentos por usuários em residências da União Européia
Este símbolo no produto ou na embalagem indica que o produto não pode ser descartado junto com o lixo doméstico. No entanto, é sua responsabilidade levar os equipamentos 
a serem descartados a um ponto de coleta designado para a reciclagem de equipamentos eletro-eletrônicos. A coleta separada e a reciclagem dos equipamentos no momento do 
descarte ajudam na conservação dos recursos naturais e garantem que os equipamentos serão reciclados de forma a proteger a saúde das pessoas e o meio ambiente. Para obter mais 
informações sobre onde descartar equipamentos para reciclagem, entre em contato com o escritório local de sua cidade, o serviço de limpeza pública de seu bairro ou a loja em que 
adquiriu o produto.
Postup používateľov v krajinách Európskej únie pri vyhadzovaní zariadenia v domácom používaní do odpadu
Tento symbol na produkte alebo na jeho obale znamená, že nesmie by vyhodený s iným komunálnym odpadom. Namiesto toho máte povinnos odovzda toto zariadenie na zbernom 
mieste, kde sa zabezpečuje recyklácia elektrických a elektronických zariadení. Separovaný zber a recyklácia zariadenia určeného na odpad pomôže chráni prírodné zdroje a 
zabezpečí taký spôsob recyklácie, ktorý bude chráni ľudské zdravie a životné prostredie. Ďalšie informácie o separovanom zbere a recyklácii získate na miestnom obecnom úrade, 
vo firme zabezpečujúcej zber vášho komunálneho odpadu alebo v predajni, kde ste produkt kúpili.
Ravnanje z odpadno opremo v gospodinjstvih znotraj Evropske unije
Ta znak na izdelku ali embalaži izdelka pomeni, da izdelka ne smete odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Odpadno opremo ste dolžni oddati na določenem zbirnem 
mestu za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme. Z ločenim zbiranjem in recikliranjem odpadne opreme ob odlaganju boste pomagali ohraniti naravne vire in zagotovili, 
da bo odpadna oprema reciklirana tako, da se varuje zdravje ljudi in okolje. Več informacij o mestih, kjer lahko oddate odpadno opremo za recikliranje, lahko dobite na občini, 
v komunalnem podjetju ali trgovini, kjer ste izdelek kupili.
Kassering av förbrukningsmaterial, för hem- och privatanvändare i EU
Produkter eller produktförpackningar med den här symbolen får inte kasseras med vanligt hushållsavfall. I stället har du ansvar för att produkten lämnas till en behörig återvinningsstation 
för hantering av el- och elektronikprodukter. Genom att lämna kasserade produkter till återvinning hjälper du till att bevara våra gemensamma naturresurser. Dessutom skyddas både 
människor och miljön när produkter återvinns på rätt sätt. Kommunala myndigheter, sophanteringsföretag eller butiken där varan köptes kan ge mer information om var du lämnar 
kasserade produkter för återvinning.
Изхвърляне на оборудване за отпадъци от потребители в частни домакинства в Европейския съюз
Този символ върху продукта или опаковката му показва, че�продуктът не трябва да се изхвърля заедно с домакинските отпадъци. Вие имате отговорността да изхвърлите 
оборудването за отпадъци, като го предадете на определен пункт за рециклиране на електрическо или механично оборудване за отпадъци. Отделното събиране и рециклиране 
на оборудването за отпадъци при изхвърлянето му помага за запазването на природни ресурси и гарантира рециклиране, извършено така, че�да не застрашава човешкото 
здраве и околната среда. За повече информация къде можете да оставите оборудването за отпадъци за рециклиране се свържете със съответния офис в града ви, фирмата за 
събиране на отпадъци или с�магазина, от който сте закупили продукта
Înlăturarea echipamentelor uzate de către utilizatorii casnici din Uniunea Europeană
Acest simbol de pe produs sau de pe ambalajul produsului indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat alături de celelalte deşeuri casnice. În loc să procedaţi astfel, aveţi 
responsabilitatea să vă debarasaţi de echipamentul uzat predându-l la un centru de colectare desemnat pentru reciclarea deşeurilor electrice şi a�echipamentelor electronice.  
Colectarea şi reciclarea separată a�echipamentului uzat atunci când doriţi să îl aruncaţi ajută la conservarea resurselor naturale şi asigură reciclarea echipamentului într-o manieră care 
protejează sănătatea umană şi mediul. Pentru informaţii suplimentare despre locul în care se poate preda echipamentul uzat pentru reciclare, luaţi legătura cu primăria locală, cu 
serviciul de salubritate sau cu vânzătorul de la care aţi achiziţionat produsul.
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Yasal bildirimler
• FCC statement
• Notice to users in Korea
• VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan
• Notice to users in Japan about the power cord
• Toxic and hazardous substance table
• HP Deskjet D730 Yazıcı declaration of conformity

FCC statement

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified 
that the following notice be brought to the attention of users of this product. 
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital 
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.  These limits are designed to provide reason-
able protection against harmful interference in a residential installation.  This equipment 
generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.  
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.  
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can 
be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct 
the interference by one or more of the following measures:
• Reorient the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and the receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the 

receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations
Hewlett-Packard Company
3000 Hanover Street
Palo Alto, Ca 94304
(650) 857-1501

Modifications (part 15.21)
The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this 
device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the 
equipment.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules.  Operation is subject to the following 
two conditions:  (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must 
accept any interference received, including interference that may cause undesired 
operation.

Notice to users in Korea
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VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan

Notice to users in Japan about the power cord

Toxic and hazardous substance table
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HP Deskjet D730 Yazıcı declaration of conformity
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