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1 HP ENVY 120 e-All-in-One series
Yardım
HP ENVY 120 series hakkında bilgi almak için, bkz:

• HP ENVY 120 series ürününü tanıma sayfa 5
• Nasıl yaparım? sayfa 9
• Yazdırma sayfa 11
• Kopyala ve tara sayfa 19
• Web Hizmetleri'ni kullanma sayfa 23
• Kartuşlarla çalışma sayfa 25
• Bağlantı sayfa 31
• Sorun çözme sayfa 35
• Teknik bilgiler sayfa 43
• HP desteği sayfa 40
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2 HP ENVY 120 series ürününü tanıma
• Yazıcı parçaları
• Kontrol paneli özellikleri

Yazıcı parçaları
Yazıcının önden görünümü
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1 Saydam Kapak

2 Tarayıcı camı

3 Tarama yüzeyi

4 Erişim kapağı (kapalı)

5 USB flash sürücü yuvası

6 Bellek kartı yuvaları

7 Kamera simgesi. Fotoğraf ve bellek aygıtı yuvalarının yerini belirtir

8 Kağıt yolu kapağı

9 Yazıcı kartuşu taşıyıcısı

10 Yazıcı kartuşları (takılı)

11 Çıkış tepsisi genişletici. Yazdırırken ya da kopyalarken otomatik olarak dışarı çıkar, ardından otomatik olarak istifler.

12 Açık düğmesi. Yazıcınızı açmak veya kapatmak için bir kez dokunun. Yazıcı kapalıyken, az miktarda olsa dahi yine de
güç kullanır. Gücü tamamen kesmek için yazıcıyı kapatın, sonra da güç kablosunu prizden çekin.

13 Kablosuz LED'i

14 Kağıt tepsisi düğmesi. Kağıt tepsisini açar. Tepsiyi açıp kapatmak için düğmeye dokunun.

15 Renkli grafik ekran (ekran olarak da anılır)

16 Kağıt tepsisi (kapalı)

17 Kağıt yolu kapağını çıkarmak için düğmeleri sıkın

18 Ön panel

19 Kağıt genişliği kılavuzları

20 Kağıt tepsisi (dışarıda)

21 Yazıcıyı bilgisayara USB kablosuyla bağlamak için bu bağlantı noktasını kullanın. Bazı özellikler yalnızca kablosuz ağ
bağlantısı ile kullanılabilir.

22 Güç bağlantısı. Yalnızca HP tarafından sağlanan güç kablosuyla birlikte kullanın.
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Kontrol paneli özellikleri
Dokunmatik ekran; menüleri, fotoğrafları ve mesajları gösterir. Fotoğraflar arasında yatay ve liste menüleri
arasında dikey gezinmek için parmağınızla dokunup sürükleyebilirsiniz.

1 Ekran: Dokunmatik ekran menüleri, fotoğrafları ve mesajları gösterir. Fotoğraflar arasında yatay ve liste menüleri
arasında dikey kaydırma yapabilirsiniz.

2 Giriş: Giriş ekranına (ürünü açtığınızdaki varsayılan ekran) geri döndürür.

3 Web Hizmetleri: Durum ayrıntılarını görüntüleyen Web Hizmetleri menüsünü açar. Ayrıca, ayarları değiştirip bir rapor
da yazdırabilirsiniz (Web Hizmetleri etkinse).

4 Kablosuz Ayarları: Kablosuz özelliklerini görüntüleyip değiştirebileceğiniz Kablosuz menüsünü açar.

5 Mürekkep Düzeyleri: Tahmini mürekkep düzeylerini göstermek için Mürekkep Düzeyleri menüsünü açar.

6 Ayarlar: Ürün ayarlarını değiştirebileceğiniz ve bakım işlemleri yapabileceğiniz Ayarlar menüsünü açar.

7 Yardım: Yardım ekranından, yardım sağlanan konuları listeler. Diğer ekranlardan, geçerli ekran için mevcut yardımı
sağlar.

8 App'lar: Harita, kupon, boyama sayfası ve bulmaca gibi bilgilere App'lar üzerinden erişmek ve bunları yazdırmak için
hızlı ve kolay bir yol sağlar.

9 Geri: Önceki ekrana döndürür.

10 Fotoğraf: Fotoğraflarınızı görüntüleyebileceğiniz, düzenleyebileceğiniz, yazdırabileceğiniz ve kaydedebileceğiniz
Fotoğraf menüsünü açar.

11 Kopyalama: Kopyanızı önizleyebileceğiniz, boyut ve koyuluğu düzenleyebileceğiniz, siyah beyaz veya renkli seçimi
yapabileceğiniz ve kopya sayısını seçebileceğiniz Kopyalama menüsünü açar. Ayrıca, ayarları 2 taraflı kopyalar
yapmak için değiştirebilir veya boyut, kalite ve kağıt türü seçebilirsiniz.

12 Tarama: Tarama hedefinizi seçebileceğiniz Tarama Hedefi Seçin menüsünü açar.

13 İptal: Geçerli işlemi durdurur.

Kontrol paneli özellikleri 7
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3 Nasıl yaparım?
Bu bölüm, fotoğrafları yazdırma, tarama ve kopya oluşturma gibi sık gerçekleştirilen görevlere bağlantılar içerir.

• Ortam yerleştirme sayfa 15 • Kağıt sıkışmasını giderme sayfa 38

• Kartuşları değiştirme sayfa 25 • Metin veya karışık belgeleri kopyalama sayfa 19

• Daha fazla yardım alın sayfa 35 • Bir bilgisayara, bellek aygıtına veya epostaya tarama
sayfa 21

• HP ePrint ile yazdırma sayfa 23
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4 Yazdırma

Belge yazdırma sayfa 12

Fotoğraf yazdırma sayfa 11

Etiket ve zarf yazdırma sayfa 13

HP ePrint ile yazdırma sayfa 23

İlgili konular
• Ortam yerleştirme sayfa 15

Baskı başarısı için ipuçları sayfa 17

Fotoğraf yazdırma
• Fotoğrafları doğrudan bellek kartından yazdırma
• Bilgisayara kaydedilen fotoğrafları yazdırma

Fotoğrafları doğrudan bellek kartından yazdırma
Fotoğrafları doğrudan bellek kartından yazdırma
1. Kağıt tepsisine fotoğraf kağıdı yükleyin.
2. Yuvaya bellek kartı takın.

3. Fotoğraf Menüsü'nü görüntülemek için, Giriş ekranında Fotoğraf'a dokunun.
4. Fotoğraf Menüsü'nde, Fotoğraf Menüsü'nü görüntülemek için Görüntüle & Yazdır'a dokunun.
5. Bellek kartındaki tüm fotoğrafları yazdırmak istiyorsanız, Tümünü Seç'e dokunun. Ya da, fotoğraflarda

gezinmek için parmağınızla dokunup sürükleyin. Seçmek istediklerinize dokunun.
6. Yazdırılacak fotoğraf sayısını görüntülemek için yukarı ve aşağı oka dokunun.
7. Seçilen fotoğrafları düzenleme seçeneklerini seçmek üzere Düzenle'ye dokunun. Bir fotoğrafı döndürebilir,

kırpabilir, Fotoğraf Onarma özelliğini açıp kapatabilir, parlaklığı ayarlayabilir ya da bir renk efekti seçebilirsiniz.

Yazdırma 11
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8. Yazdırmak için seçilen fotoğrafları önizlemek üzere Yazdır'a dokunun. Düzeni, kağıt türünü, kırmızı göz
gidermeyi, otomatik hizalamayı veya tarih damgasını ayarlamak için Ayarlar'a dokunun. Yeni ayarları
varsayılanlar olarak kaydedebilirsiniz. Menüleri seçim yapmaksızın kapatmak için Ayarlar'a tekrar dokunun.

9. Yazdırmayı başlatmak için Yazdır'a dokunun. Kontrol paneli kalkar ve çıkış tepsisi genişletici otomatik olarak
dışarı çıkar. Çıktılarınızı kaldırdıktan sonra, genişletici otomatik olarak istiflenir.

Bilgisayara kaydedilen fotoğrafları yazdırma
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.

Fotoğraf kağıdına fotoğraf basmak için
1. Giriş tepsisindeki tüm kağıtları çıkarın, sonra da fotoğraf kağıdını yazdırılacak yüzü aşağı bakacak şekilde

yükleyin.

Not Kullandığınız fotoğraf kağıdının delikli şeridi varsa, fotoğraf kağıdını şerit üstte olacak biçimde
yerleştirin.

Daha fazla bilgi için bkz. Ortam yerleştirme sayfa 15.
2. Yazılım uygulamanızın Dosya menüsünde Yazdır'ı tıklatın.
3. Ürünün seçilen yazıcı olduğundan emin olun.
4. Özellikler iletişim kutusunu açan düğmeyi tıklatın.

Yazılım uygulamanıza bağlı olarak, bu düğme Özellikler, Seçenekler, Yazıcı Ayarı veya Yazıcı ya da
Tercihler olarak adlandırılabilir.

5. Uygun seçenekleri seçin.
• Düzen sekmesinde Dikey veya Yatay yönü seçin.
• Kağıt/Kalite sekmesinde, Kağıt Boyutu ve Ortam açılır listelerinden uygun kağıt boyutunu ve kağıt

türünü seçin.
• Yazıcı Özellikleri listesinden uygun çıktı kalitesini seçmek için Gelişmiş'i tıklatın.

Not Maksimum dpi çözünürlüğü için, Baskı Kalitesi ayarını kullanarak Fotoğraf Kağıdı'nı ve En İyi
Kalite'yi seçin. Renkli yazdırdığınızdan emin olun. Ardından Gelişmiş sekmesini ve Maksimum dpi
değerini etkinleştir ayarında Evet'i seçin.

6. Özellikler iletişim kutusuna dönmek için Tamam'ı tıklatın.
7. Tamam'i tıklattıktan sonra, Yazdır iletişim kutusunda Yazdır'ı veya Tamam'i tıklatın.

Not Giriş tepsisinde kullanılmamış fotoğraf kağıdı bırakmayın. Kağıtlar kıvrılmaya başlayabilir ve bu durum
çıktılarınızın kalitesini düşürebilir. Fotoğraf kağıdı, yazdırma öncesinde düz olmalıdır.

Belge yazdırma
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.
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Yazılım uygulamasından yazdırmak için
1. Çıkış tepsisinin açık olduğundan emin olun.
2. Giriş tepsisinde kağıt yüklü olduğundan emin olun.

Daha fazla bilgi için bkz. Ortam yerleştirme sayfa 15.
3. Yazılım uygulamanızdaki Yazdır düğmesini tıklatın.
4. Ürünün seçilen yazıcı olduğundan emin olun.
5. Özellikler iletişim kutusunu açan düğmeyi tıklatın.

Yazılım uygulamanıza bağlı olarak, bu düğme Özellikler, Seçenekler, Yazıcı Ayarı veya Yazıcı ya da
Tercihler olarak adlandırılabilir.

6. Uygun seçenekleri seçin.
• Düzen sekmesinde Dikey veya Yatay yönü seçin.
• Kağıt/Kalite sekmesinde, Kağıt Boyutu ve Ortam açılır listelerinden uygun kağıt boyutunu ve kağıt

türünü seçin.
• Yazıcı Özellikleri listesinden uygun çıktı kalitesini seçmek için Gelişmiş'i tıklatın.

7. Özellikler iletişim kutusunu kapatmak için OK'i tıklatın.
8. Yazdırmayı başlatmak için Yazdır'ı veya OK'i tıklatın.

İlgili konular
• Ortam yerleştirme sayfa 15

Baskı başarısı için ipuçları sayfa 17

Etiket ve zarf yazdırma
HP ENVY 120 series aygıtınızla, tek bir zarf, bir grup zarf ya da inkjet yazıcılar için tasarlanmış etiket sayfalarına
yazdırma yapabilirsiniz.

Etiket ya da zarflara bir grup adres yazdırmak için
1. Önce düz bir kağıda test sayfası yazdırın.
2. Etiket sayfasının ya da zarfın üzerine bir test sayfası koyun ve her iki sayfayı ışığa tutun. Her metin öbeği

arasında kalan boşlukları kontrol edin. Gereken ayarlamaları yapın.
3. Etiketleri ya da zarfları kağıt tepsisine yerleştirin.

Dikkat uyarısı Kopçalı veya pencereli zarflar kullanmayın. Bunlar merdanelere takılıp kağıt sıkışıklığına
neden olmakta.

4. Kağıt genişliği kılavuzunu etiket veya zarf destesinin kenarlarına dayanana kadar içe doğru kaydırın.
5. Uygun seçenekleri seçin.

• Kağıt/Kalite sekmesinde bir Düz kağıt türü seçin.
• Gelişmiş düğmesini tıklatın, ardından Kağıt Boyutu açılır menüsünden uygun zarf boyutunu seçin.

6. Tamam'i tıklattıktan sonra, Yazdır iletişim kutusunda Yazdır'ı veya Tamam'i tıklatın.

Etiket ve zarf yazdırma 13
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Baskı Ortamını seçme
HP ENVY 120 series yazıcı, işyerlerinde kullanılan çoğu ortamla iyi çalışacak şekilde tasarlanmıştır. En iyi baskı
kalitesi için HP ortamlarını kullanın. HP ortamları hakkında daha fazla bilgi için www.hp.com adresindeki HP Web
sitesini ziyaret edin.

HP, günlük belgelerin yazdırılması ve kopyalanması için ColorLok logosu taşıyan kağıtları önerir. ColorLok logosu
taşıyan tüm kağıtlar yüksek güvenilirlik ve baskı kalitesi standartlarını karşılamak için bağımsız kuruluşlarca test
edilmiştir ve bu kağıtlar keskin, canlı renklere ve net siyahlara sahip belgeler üretir ve normal düz kağıtlardan
daha hızlı kurur. Başlıca kağıt üreticilerinin sağladığı çeşitli ağırlık ve boyutlardaki ColorLok logolu kağıtları tercih
edin.

HP kağıt satın almak için, Ürün ve Hizmetlerde Alışveriş'e gidin ve mürekkep, toner ve kağıt seçin.

Fotoğraf baskısı için önerilen kağıtlar
En iyi baskı kalitesi için HP, yazdırdığınız proje için özel olarak tasarlanmış HP kağıtları kullanmanızı önerir.
Bulunduğunuz ülkeye/bölgeye bağlı olarak bu kağıtlardan bazılarını bulamayabilirsiniz.

Kağıt Açıklama

HP Premium Plus Fotoğraf Kağıdı HP’nin en iyi fotoğraf kağıdı, profesyonel kalitede fotoğraflar
sağlamak için ağır üretilmiştir. Mürekkep bulaşmasını
önlemek için hemen kuruyan bir yüzeye sahiptir. Suya,
lekeye, parmak izine ve neme dayanıklıdır. A4, 8,5 x 11 inç
ve 10 x 15 cm (4 x 6 inç), 13 x 18 (5 x 7 inç) dahil çeşitli
boyutlarda ve çok parlak veya yumuşak parlak (saten mat)
olmak üzere iki yüzey çeşidiyle sunulmaktadır. Daha uzun
ömürlü fotoğraflar için asitsizdir.

HP Gelişmiş Fotoğraf Kağıdı Bu kalın fotoğraf kağıdı, mürekkep bulaşmadan kolayca
tutabilmeniz için hemen kuruyan bir yüzeye sahiptir. Suya,
lekeye, parmak izine ve neme dayanıklıdır. Baskılarınız
fotoğrafçıda basılmış fotoğraflara benzeyen bir görünüme ve
dokunuşa sahip olur. A4, 8,5 x 11 inç ve 10 x 15 cm (4 x 6
inç), 13 x 18cm (5 x 7 inç) dahil çeşitli boyutlarda ve parlak
veya yumuşak parlak (saten mat) olmak üzere iki yüzey
çeşidiyle sunulmaktadır. Daha uzun ömürlü belgeler için
asitsizdir.

HP Gündelik Fotoğraf Kağıdı Sıradan fotoğraf baskısı için tasarlanmış kağıt kullanarak,
düşük maliyete renkli, günlük fotoğraflar yazdırın. Bu
ekonomik fotoğraf kağıdı, kolay kullanım için hızlı kurur. Bu
kağıdı mürekkep püskürtmeli bir yazıcı ile kullanarak keskin
ve net resimler elde edin. 8,5 x 11 inç, A4, 4 x 6 inç ve 10 x
15 cm boyutlarında ve parlak yüzeyle sunulmaktadır. Uzun
ömürlü belgeler için asitsizdir.

HP Avantajlı Fotoğraf Paketleri HP Avantajlı Fotoğraf Paketleri, size zaman kazandırmak ve
HP yazıcınızla ekonomik, laboratuar kalitesinde fotoğraflar
yazdırmanızı sağlamak için Orijinal HP mürekkep kartuşlarını
ve HP Gelişmiş Fotoğraf Kağıdını bir arada sunar. Orijinal HP
mürekkepleri ve HP Gelişmiş Fotoğraf Kağıdı, her baskıda
dayanıklı ve canlı fotoğraflar elde etmenizi sağlamak üzere
birlikte çalışır. Tüm güzel tatil fotoğraflarını basmak ya da
dostlarınızla paylaşmak amacıyla birden fazla baskı almak
için muhteşemdir.

ColorLok
• HP, günlük belgelerin yazdırılması ve kopyalanması için ColorLok logosunun olduğu kağıtları önerir. ColorLok

logosunun olduğu tüm kağıtlar baskı kalitesi güvencesi standartlarına uygun olarak bağımsız kuruluşlarca test
edilmiştir ve keskin, canlı renklerin olduğu, siyahın dolu göründüğü belgeler oluştururlar ve normal düz
kağıtlardan daha hızlı kururlar. Tüm büyük üreticlerin çeşitli ağırlıkta ve boyutlardaki kağıtlarında ColorLok
logosunu arayın.
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Yazdırma ve kopyalama için önerilen kağıtlar
Bulunduğunuz ülkeye/bölgeye bağlı olarak bu kağıtlardan bazılarını bulamayabilirsiniz.

Kağıt Açıklama

HP Broşür Kağıdı ve HP Professional Kağıt 180gsm Bu kağıtlar çift taraflı kullanım için iki yüzü de mat ya da
parlak kaplamalıdır. Rapor kapakları için iş grafikleri ve
takvimlerin yanı sıra broşürler ve zarf biçiminde katlanabilen
el ilanları gibi profesyonel kalitede pazarlama malzemeleri
oluşturmak için en iyi seçimdir.

HP Premium Presentation120gsm Kağıt ve HP
Professional Kağıt 120gsm

Bu kağıtlar sunum, teklif, rapor ve bültenler için kusursuz
olan iki taraflı ağır, mat kağıtlardır. Etkileyici bir görünüm ve
dokunuş için profesyonel ağırlıkta üretilmişlerdir.

HP Parlak Beyaz Inkjet Kağıdı HP Parlak Beyaz Inkjet Kağıdı, yüksek karşıtlıkta renkler ve
keskin metinler sağlar. İki taraflı renkli yazdırmaya yetecek
kadar opak olduğundan ve arkasını göstermediğinden,
bültenler, raporlar ve broşürler için idealdir. Daha az
mürekkep bulaşması, daha dolgun siyahlar ve daha canlı
renkler için ColorLok Technology özelliğine sahiptir.

HP Baskı Kağıdı HP Baskı Kağıdı yüksek kaliteli ve çok işlevli bir kağıttır.
Standart çok amaçlı kağıtlara veya fotokopi kağıtlarına
basılan belgelere göre daha gerçek görünüm sağlar. Daha az
mürekkep bulaşması, daha dolgun siyahlar ve daha canlı
renkler için ColorLok Technology özelliğine sahiptir.

HP Ofis Kağıdı HP Ofis Kağıdı yüksek kaliteli ve çok işlevli bir kağıttır.
Kopya, taslak, duyuru ve diğer günlük belgeler için uygundur.
Daha az mürekkep bulaşması, daha dolgun siyahlar ve daha
canlı renkler için ColorLok Technology özelliğine sahiptir.

HP Geri Dönüşümlü Ofis Kağıdı HP Geri Dönüşümlü Ofis Kağıdı, %30 oranında geri
dönüştürülmüş lifle yapılmış, yüksek kaliteli, çok işlevli bir
kağıttır. Daha az mürekkep bulaşması, daha dolgun siyahlar
ve daha canlı renkler için ColorLok Technology özelliğine
sahiptir.

HP Ütü Baskı Kağıtları HP Ütü Baskı Kağıtları (renkli, açık renkli veya beyaz
kumaşlar için), dijital fotoğraflarınızdan ütüyle özel tişörtler
oluşturmak için ideal bir çözümdür.

Ortam yerleştirme
▲ Aşağıdakilerden birini yapın

▲ A4 veya 8 1/2 x 11 inç kağıt yükleyin
❑ Kağıt tepsisini dışarı çekin.
❑ Kağıt genişliği kılavuzlarını dışa doğru kaydırın. Daha önce yükleniş diğer ortamları kaldırın.
❑ Kağıt destesini yazdırma yüzü altta ve kısa kenarı ileride olacak şekilde kağıt tepsisinin ortasına

yerleştirin. Desteyi, durana dek tepsinin içine itin.
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❑ Kağıt genişliği kılavuzlarını kağıdın kenarlarına yaslanana dek içeri doğru itin.
❑ Kağıt tepsisini kapatın.

▲ 10 x 15 cm (4 x 6 inç) kağıt yükleyin
❑ Kağıt tepsisini dışarı çekin.
❑ Kağıt genişliği kılavuzlarını dışa doğru kaydırın. Daha önce yükleniş diğer ortamları kaldırın.
❑ Kağıt destesini yazdırma yüzü altta ve kısa kenarı ileride olacak şekilde kağıt tepsisinin ortasına

yerleştirin. Desteyi, durana dek tepsinin içine itin.

❑ Kağıt genişliği kılavuzlarını kağıdın kenarlarına yaslanana dek içeri doğru itin.
❑ Kağıt tepsisini kapatın.

▲ Zarf yükleyin
❑ Kağıt tepsisini dışarı çekin.
❑ Kağıt genişliği kılavuzlarını dışa doğru kaydırın. Daha önce yükleniş diğer ortamları kaldırın.
❑ Zarf destesini yazdırma yüzü altta ve kısa kenarı ileride olacak şekilde kağıt tepsisinin ortasına

yerleştirin. Desteyi, durana dek tepsinin içine itin.

❑ Kağıt genişliği kılavuzlarını kağıdın kenarlarına yaslanana dek içeri doğru itin.
❑ Kağıt tepsisini kapatın.

İlgili konular
• Baskı başarısı için ipuçları sayfa 17

Bölüm 4

16 Yazdırma

Yazdırm
a



Baskı başarısı için ipuçları
Başarıyla yazdırmak için aşağıdaki ipuçlarını kullanın.

• Orijinal HP kartuşlar kullanın. Orijinal HP kartuşlar, defalarca mükemmel sonuçlar elde etmenize yardımcı
olmak üzere tasarlanmış ve HP yazıcılarla test edilmiştir.

• Kartuşlarda yeterli mürekkep olduğundan emin olun. Yazıcı ekranındaki Mürekkep Düzeyleri simgesine
dokunarak tahmini mürekkep düzeylerini kontrol edin.

• Tek bir sayfa değil kağıt destesi yükleyin. Aynı boyutta temiz ve düz kağıt kullanın. Her seferinde yalnızca tek
bir kağıt türü yüklendiğinden emin olun.

• Giriş tepsisindeki kağıt genişliği kılavuzunu tüm kağıtlara tam olarak yaslanacak şekilde ayarlayın. Kağıt
genişliği kılavuzunun giriş tepsisindeki kağıtları kıvırmamasına dikkat edin.

• Yazıcı kalitesini ve kağıt boyutunu giriş tepsisinde yüklü kağıdın tür ve boyutuna göre ayarlayın.
• Yalnızca siyah mürekkep kullanarak siyah beyaz bir belge yazdırmak istiyorsanız, işletim sisteminize göre

aşağıdakilerden birini yapın.
◦ Windows işletim sisteminde: Yazıcı yazılımını açın, Tercihleri Belirle'yi tıklatın. Kağıt/Kalite

sekmesinde, Gelişmiş'i tıklatın. Yazıcı Özellikleri altındaki Gri Tonlamalı Yazdır açılır listesinden
Yalnızca Siyah Mürekkep'i seçin.

◦ Mac'te: Print (Yazdır) iletişim kutusundan, Paper Type/Quality (Kağıt Türü/Kalitesi) bölmesini seçin,
Color Options'ı (Renk Seçenekleri) tıklatın, sonra da Color (Renk) açılır menüsünden Grayscale'i (Gri
Tonlamalı) seçin.
Print (Yazdır) iletişimi yazıcı seçeneklerini göstermiyorsa, yazıcı adının yanındaki mavi açılır üçgeni (Mac
OS X v10.6) veya Show Details'i (Ayrıntıları Göster) (Mac OS X v10.7) tıklatın. Açılır menüde iletişimin
altına gidip Paper Type/Quality (Kağıt Türü/Kalitesi) bölmesini seçin.

• Zımbalanmış veya ataşlanmış çok sayfalı bir belge kopyalarken veya tararken, saydam kapağı aşağı bastırın
veya orijinali 180 derece döndürerek zımbaları tarayıcının ön kenarının yanına yerleştirin.

• Bilgisayardan nasıl belge yazdırılacağını öğrenin. Çevrimiçi olarak daha fazla bilgi almak istiyorsanız burayı
tıklatın.

• Bilgisayarınıza kayıtlı fotoğrafları nasıl yazdıracağınızı öğrenin. Baskı çözünürlüğü ve maksimum DPI'yın
nasıl ayarlanacağı hakkında bilgi alın. Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıklatın.

• Bilgisayardan nasıl zarf yazdırılacağını öğrenin. Çevrimiçi olarak daha fazla bilgi almak istiyorsanız burayı
tıklatın.

• Nasıl fotoğraflarınızı çevrimiçi paylaşacağınızı ve baskı sipariş edeceğinizi öğrenin. Çevrimiçi daha fazla bilgi
için burayı tıklatın.

• Apps Manager kullanarak Web üzerinden tarif, kupon ve diğer içerikleri basit ve kolay şekilde nasıl
yazdıracağınızı öğrenin. Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıklatın.

• Yazıcınıza e-posta ve eklentiler göndererek her yerden nasıl yazdırabileceğinizi öğrenin. Çevrimiçi daha fazla
bilgi için burayı tıklatın.

Baskı başarısı için ipuçları 17

Ya
zd
ırm

a

http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70038-win-LS120&h_lang=tr&h_cc=tr
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70038-win-LS120&h_lang=tr&h_cc=tr
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70039-win-LS120&h_lang=tr&h_cc=tr
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70040-win-LS120&h_lang=tr&h_cc=tr
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70040-win-LS120&h_lang=tr&h_cc=tr
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70012-all&h_lang=tr&h_cc=tr
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70012-all&h_lang=tr&h_cc=tr
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70013-all&h_lang=tr&h_cc=tr
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70014-all&h_lang=tr&h_cc=tr
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70014-all&h_lang=tr&h_cc=tr


Bölüm 4

18 Yazdırma

Yazdırm
a



5 Kopyala ve tara
• Metin veya karışık belgeleri kopyalama
• Bir bilgisayara, bellek aygıtına veya epostaya tarama
• Kopyalama ve tarama başarısı için ipuçları

Metin veya karışık belgeleri kopyalama
▲ Aşağıdakilerden birini yapın:

1 taraflı kopya
a. Kağıt yükleyin.

❑ Kağıt tepsisine tam boyutlu kağıt yükleyin.

b. Orijinali yerleştirin.
❑ Ürünün üzerindeki kapağı kaldırın.

❑ Orijinali yazdırılacak yüzü yukarı bakacak şekilde, camın sol ön köşesine yerleştirin.

❑ Kapağı kapatın.
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c. Kopya sayısını ve diğer ayarları belirleyin.
❑ Kopyala ekranındaki Giriş öğesine dokunun.

Kopyala önizlemesi belirir.
❑ Kopya sayısını belirlemek için ekrana dokunun.

d. Kopyalamayı başlatın.
❑ SB veya Renkli öğesine dokunun.

2 taraflı kopya
a. Kağıt yükleyin.

❑ Ana giriş tepsisine tam boyutlu kağıt yükleyin.

b. Orijinali yerleştirin.
❑ Ürünün üstündeki kapağı kaldırın.

❑ Orijinali yazdırılacak yüzü yukarı bakacak şekilde, camın sol ön köşesine yerleştirin.

❑ Kapağı kapatın.
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c. 2 taraflı seçeneği belirleyin.
❑ Kopyala ekranındaki Giriş öğesine dokunun.

Kopyala önizlemesi belirir.
❑ Ayarlar öğesine dokunun.

Kopya Ayarları menüsü belirir.
❑ 2 Taraflı öğesine dokunun.
❑ Açmak için 2 taraflı radyo düğmesine dokunun.
❑ Menüyü kapatmak için Ayarlar öğesine dokunun.

d. kopya sayısını belirtin.
❑ Kopya sayısını belirlemek için dokunmatik ekranı kullanın.

e. Kopyalamayı başlatın.
❑ SB veya Renkli öğesine dokunun.

f. İkinci orijinali kopyalayın.
❑ İkinci sayfayı yazdırılacak yüzü yukarı bakacak şekilde cama yükleyin ve Tamam seçeneğine

dokunun.

Bir bilgisayara, bellek aygıtına veya epostaya tarama
Bir bilgisayara, ağ klasörüne, bellek aygıtına veya epostaya taramak için.
1. Orijinali yerleştirin.

a. Ürünün üzerindeki kapağı kaldırın.

b. Orijinali yazdırılacak yüzü yukarı bakacak şekilde, camın sol ön köşesine yerleştirin.
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c. Kapağı kapatın.
2. Taramayı başlatın.

a. Giriş ekranında, Tara öğesine dokunun.
b. Bilgisayar, USB Flash Sürücüsü, Bellek Kartı veya E-posta öğelerinden birine dokunarak hedefi seçin.

Bir bilgisayara tarıyorsanız ve yazıcı ağ bağlantılıysa, kullanılabilir bilgisayarların bir listesi belirir.
Taramayı kaydetmek istediğiniz bilgisayarı seçin.
Bir USB Flash Sürücüye taramak için, yuvaya bir USB Flash Sürücü takın.
Bir Bellek Kartına taramak için, yuvaya bir Bellek Kartı takın.

Kopyalama ve tarama başarısı için ipuçları
Başarıyla kopyalamak ve taramak için aşağıdaki ipuçlarını kullanın:

• Tarayıcıyı ve kapağı temiz tutun. Tarayıcı algıladığı her şeyi görüntünün bir parçası olarak işler.
• Orijinal(ler)inizi yazdırılacak yüzü yukarı bakacak şekilde camın sol ön köşesine yerleştirin.
• Çok küçük bir orijinal belgenin büyük bir kopyasını çıkarmak için, orijinal belgeyi bilgisayarınıza tarayın,

görüntüyü tarama yazılımında yeniden boyutlandırın ve büyütülmüş resmin kopyasını yazdırın.
• Taranacak belge karmaşık bir düzene sahipse, yazılımda belge tarama ayarı olarak çerçeveli metni seçin. Bu

ayarda, metin düzeni ve biçimlendirme korunur.
• Taranan görüntü hatalı kırpılırsa, yazılımda otomatik kırpma özelliğini kapatın ve taranan görüntüyü elle

kırpın.
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6 Web Hizmetleri'ni kullanma
• HP ePrint ile yazdırma
• HP Print App'ları kullanma
• HP ePrintCenter web sitesini ziyaret edin
• Web Hizmetleri'nin kullanılması ile ilgili ipuçları

HP ePrint ile yazdırma
HP’nin ücretsiz ePrint hizmeti, e-postadan yazdırmanın kolay bir yolunu sunar. Web Hizmetleri'ni etkinleştirirken
yazıcınıza atanmış e-posta adresine belge veya fotoğraf göndermeniz yeterli, hem e-posta hem de algılanan
eklentiler yazdırılacaktır.

• Yazıcınızın kablosuz bağlantı üzerinden Internet'e bağlı olması gerekir. Bilgisayar ile USB bağlantısı
üzerinden ePrint kullanamazsınız.

• Eklentiler, kullanılan özgün fontlara ve sayfa düzeni seçeneklerine bağlı olarak, oluşturuldukları yazılım
programındakinden daha farklı görünebilirler.

• ePrint ile, ücretsiz ürün güncelleştirmeleri sağlanmaktadır. Bazı güncelleştirmeler belirli işlevlerin
etkinleştirilmesini gerektirebilir.

Yazıcınız korunmaktadır
HP, yetkisiz e-postayı önlemeye yardımcı olmak amacıyla, yazıcınıza rastgele bir e-posta adresi atar, bu adresi
asla duyurmaz ve varsayılan olarak hiçbir göndericiye yanıt vermez. ePrint ayrıca, endüstri standardı istenmeyen
posta filtrelemesi sağlar ve e-posta ve eklentileri salt-yazdırılır formata dönüştürerek virüs veya diğer zararlı içerik
tehdidini azaltır. Ancak ePrint hizmeti, e-postayı içerik bazında filtrelemez, bu nedenle saldırgan veya telif hakkı
içeren materyallerin yazdırılmasını engelleyemeyebilir.

Daha fazla bilgi ve spesifik şart ve koşullar için HP ePrintCenter web sitesine gidin: www.hp.com/go/ePrintCenter.

ePrint kullanmaya başlarken
ePrint özelliğini kullanmak için, yazıcınızı Internet erişimine sahip, etkin bir ağa bağlayın, HP ePrintCenter
üzerinde bir hesap oluşturun ve yazıcınızı hesaba ekleyin.

ePrint kullanmaya başlamak için
1. Web hizmetlerini etkinleştirin.

a. Kontrol panelinde ePrint düğmesine dokunun.
b. Web Hizmetleri'ni etkinleştirmek için kullanım şartlarını kabul edin, sonra da ekran yönergelerini izleyin.

Üzerinde yazıcı kodu bulunan ePrint bilgi sayfası yazdırılır.
c. www.hp.com/go/ePrintCenter adresine gidin, Oturum Aç düğmesini tıklatın ve bir hesap oluşturun.

Beliren pencerede, Yazıcı Ekle düğmesini tıklatın.
d. İstendiğinde, yazıcınızı eklemek için yazıcı kodunuzu girin.

2. Kontrol panelinde ePrint öğesine dokunun. Web Hizmetleri Özeti ekranından, yazıcınızın e-posta adresini
alın.

3. Bilgisayarınızdan veya mobil aygıtınızdan, dilediğiniz yerden ve dilediğiniz zaman e-posta oluşturup
yazıcınızın e-posta adresine gönderin. Hem e-posta hem de algılanan eklentiler yazdırılacaktır.

HP Print App'ları kullanma
Ücretsiz HP hizmeti App'lar kullanarak, Web'den bilgisayar kullanmaksızın sayfa yazdırın. Ülkenizde/bölgenizde
kullanılabilen app'lara bağlı olarak, boyama sayfaları, takvimler, bulmacalar, tarifler, haritalar ve daha fazlasını
yazdırabilirsiniz.

Internet'e bağlanıp daha fazla app eklemek için App'lar ekranındaki Daha Fazlasını Edinin simgesine dokunun.
App'ları kullanmak için Web Hizmetleri'ni etkinleştirmiş olmanız gerekir.

Web Hizmetleri'ni kullanma 23

W
eb

 H
iz

m
et

le
ri'

ni
 k

ul
la

nm
a

http://www.hp.com/go/ePrintCenter
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70014-all&h_lang=tr&h_cc=tr


Daha fazla bilgi ve spesifik şart ve koşullar için HP ePrintCenter web sitesine gidin: www.hp.com/go/ePrintCenter.

HP ePrintCenter web sitesini ziyaret edin
HP’nin ücretsiz ePrintCenter web sitesinde kaydolarak ePrint için artan güvenliği ayarlayın ve yazıcınıza e-posta
gönderebilen e-posta adreslerini belirtin. Ürün Güncelleştirmeleri ile daha fazla Print App'lar yanında, diğer
ücretsiz hizmetleri de edinebilirsiniz.

Daha fazla bilgi ve spesifik şart ve koşullar için HP ePrintCenter web sitesine gidin: www.hp.com/go/ePrintCenter.

Web Hizmetleri'nin kullanılması ile ilgili ipuçları
App yazdırmak ve ePrint kullanmak için aşağıdaki ipuçlarını kullanın.

App yazdırmak ve ePrint kullanmak için ipuçları
• Fotoğraflarınızı çevrimiçi nasıl paylaşacağınızı ve baskı sipariş edeceğinizi öğrenin. Çevrimiçi daha fazla bilgi

için burayı tıklatın.
• Tarifler, kuponlar ve diğer içerikleri Web'den basit ve kolay şekilde yazdırmak için app'ları kullanma hakkında

bilgi alın. Çevrimiçi olarak daha fazla bilgi almak istiyorsanız burayı tıklatın.
• Yazıcınıza e-posta ve eklentiler göndererek her yerden nasıl yazdırabileceğinizi öğrenin. Çevrimiçi daha fazla

bilgi için burayı tıklatın.
• Otomatik Kapanma'yı etkinleştirdiyseniz, ePrint'i kullanmak için Otomatik Kapanma'yı devre dışı

bırakmanız gereklidir. Daha fazla bilgi için Otomatik Kapanma sayfa 46 konusuna bakın.

Bölüm 6

24 Web Hizmetleri'ni kullanma

W
eb H

izm
etleri'ni kullanm

a

http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70014-all&h_lang=tr&h_cc=tr
http://www.hp.com/go/ePrintCenter
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70012-all&h_lang=tr&h_cc=tr
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70012-all&h_lang=tr&h_cc=tr
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70013-all&h_lang=tr&h_cc=tr
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70014-all&h_lang=tr&h_cc=tr
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70014-all&h_lang=tr&h_cc=tr


7 Kartuşlarla çalışma
• Tahmini mürekkep düzeylerini kontrol etme
• Kartuşları değiştirme
• Mürekkep sipariş etme
• Kartuşları temizle
• Yazıcıyı hizalama
• Tek kartuş modunu kullanma
• Sayfanın arkasına mürekkep bulaşmasını temizleyin
• Kağıt beslemesini temizleyin
• Kartuş garanti bilgileri
• Mürekkeple çalışma ipuçları

Tahmini mürekkep düzeylerini kontrol etme
Tahmini mürekkep düzeylerini görüntülemek üzere Giriş ekranının üstündeki Mürekkep Durumu simgesine
dokunun.

Not 1 Yeniden doldurulmuş veya yeniden yapılmış ya da başka bir yazıcıda kullanılmış bir kartuşu
taktıysanız, mürekkep düzeyi göstergesi yanlış veya kullanılamaz olabilir.

Not 2 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 olana kadar kartuşları değiştirmeniz gerekmez.

Not 3 Kartuşlardan gelen mürekkep, baskı işleminde, ürünü ve kartuşları yazdırmaya hazırlayan başlatma
işlemi ve baskı püskürtme uçlarını temiz tutan ve mürekkebin sorunsuzca akmasını sağlayan yazıcı kafası
bakımı da dahil olmak üzere, farklı biçimlerde kullanılır. Ayrıca, kullanıldıktan sonra kartuşta bir miktar
mürekkep kalabilir. Daha fazla bilgi için bkz. www.hp.com/go/inkusage.

İlgili konular
• Mürekkep sipariş etme sayfa 27

Mürekkeple çalışma ipuçları sayfa 29

Kartuşları değiştirme
Kartuşları değiştirmek için
1. Gücün açık olduğundan emin olun.
2. Kartuşu çıkarın.

a. Erişim kapağını açın.

Kartuşlarla çalışma 25
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Yazıcı kartuşunun ürünün ortasına gitmesini bekleyin.
b. Yazıcı kartuşunun üstündeki kapağı kaldırıp yuvasından çıkarın.

3. Yeni kartuşu takın.
a. Kartuşu paketinden çıkarın.

b. Yeni kartuşu, açık kapağın altından açı vererek yuvaya yerleştirin.

c. Kartuş yerine oturunca, kapağı sıkıp kapatın.

d. Erişim kapağını kapatın.
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İlgili konular
• Mürekkep sipariş etme sayfa 27

Mürekkeple çalışma ipuçları sayfa 29

Mürekkep sipariş etme
Yedek kartuş için doğru numarayı bulmak üzere, yazıcı erişim kapağını açıp etikete bakın.

Kartuş bilgileri ve çevrimiçi alışveriş bağlantıları mürekkep uyarı iletilerinde görüntülenir. Bunun yanı sıra
www.hp.com/buy/supplies adresinde kartuş bilgilerini bulabilir ve çevrimiçi sipariş verebilirsiniz.

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

Kartuşları temizle
Baskı kalitesi kabul edilebilir değilse ve sorun düşük mürekkep düzeyleri veya HP marka olmayan mürekkep
değilse, kartuşları temizlemeyi deneyin.

Kartuşları temizlemek için
1. Giriş ekranından, Kurulum menüsünü görüntülemek için Ayarlar öğesine dokunun.
2. Kurulum menüsünde, Araçlar'a dokunun.
3. Araçlar Menüsü'nde, Kartuşları Temizle'ye dokunun.
4. Baskı kalitesi makul görünüyorsa, Bitti'ye dokunun. Veya, daha kapsamlı bir temizlik yapmak için İkinci

Düzey Temizlik'e dokunun.

İlgili konular
• Mürekkep sipariş etme sayfa 27

Mürekkeple çalışma ipuçları sayfa 29

Yazıcıyı hizalama
Yeni kartuşları taktıktan sonra, en iyi baskı kalitesi için yazıcıyı hizalayın. Yazıcıyı yazıcı ekranından veya yazıcı
yazılımından hizalayabilirsiniz.

Yazıcıyı yazıcı ekranından hizalamak için
1. Giriş ekranından, Kurulum simgesine, sonra da Araçlar simgesine dokunun.
2. Araçlar menüsünde, parmağınızla dokunup dikey yönde sürükleyerek seçenekler arasında gezinin, sonra da

Yazıcıyı Hizala'ya dokunun.
3. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

Yazıcıyı yazıcı yazılımından hizalamak için
▲ Kullandığınız işletim sistemine göre aşağıdakilerden birini yapın.

Windows'da:
a. Bilgisayarınızın Başlat menüsünden, Tüm Programlar'ı seçin, HP'yi tıklatın.
b. HP ENVY 120 e-All-in-One series klasörünü tıklatın, HP ENVY 120 e-All-in-One series öğesini tıklatın.
c. Yazdır'ın altında, Yazıcınızın Bakımı'nı çift tıklatın.
d. Aygıt Hizmetleri sekmesi altında, Yazıcıyı Kafalarını Hizala'yı çift tıklatın.

Mac'te:
▲ HP Yardımcı Programı'yi açın, Hizala'ı, sonra da tekrar Hizala'ı tıklatın.

Yazıcıyı hizalama 27
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İlgili konular
• Mürekkep sipariş etme sayfa 27

Mürekkeple çalışma ipuçları sayfa 29

Tek kartuş modunu kullanma
HP ENVY 120 series ürününü yalnızca bir yazıcı kartuşuyla çalıştırmak için tek kartuş modunu kullanın. Tek
kartuş modu, yazıcı kartuşu taşıyıcısından bir yazıcı kartuşu çıkarıldığında başlatılır. Tek kartuş modunda, ürün
bilgisayardan belge kopyalayabilir, fotoğraf kopyalayabilir ve işler yazdırabilir.

Not HP ENVY 120 series tek kartuş modunda çalışırken ekranda bir mesaj görüntülenir. Üründe iki yazıcı
kartuşu takılıyken mesaj görüntülenirse, yazıcı kartuşlarından koruyucu plastik bantın çıkarılmış olduğundan
emin olun. Plastik bant yazıcı kartuşu temas noktalarını kapadığında ürün kartuş takılı olduğunu algılayamaz.

Tek kartuş modundan çıkın
Tek kartuş modundan çıkmak için HP ENVY 120 series aygıtına iki yazıcı kartuşu takın.

İlgili konular
• Kartuşları değiştirme sayfa 25

Sayfanın arkasına mürekkep bulaşmasını temizleyin
Çıktıların arkasına mürekkep bulaştığını görürseniz, yazıcının mürekkep birikmiş olabilecek yerlerini temizlemeyi
deneyin. Bu işlemin tamamlanması birkaç dakika alır. Tam boyutlu kağıt yüklenmesi gerekir ve bu kağıt temizlik
sırasında otomatik olarak hareket ettirilir. İşlem tamamlandığında boş bir sayfa çıkarılır.

Sayfanın arkasına bulaşma sorunu için temizlik için
1. Giriş ekranından, Kurulum menüsünü görüntülemek için Ayarlar öğesine dokunun.
2. Kurulum menüsünde, Araçlar'a dokunun.
3. Araçlar menüsünde, Sayfanın Arkasına Bulaşma Temizliği'ne dokunun.
4. Kağıt tepsisine tam boyutlu düz kağıt yükleyin ve Tamam öğesine dokunun.

İlgili konular
• Mürekkep sipariş etme sayfa 27

Mürekkeple çalışma ipuçları sayfa 29

Kağıt beslemesini temizleyin
Hatalı 'Kağıt bitti' mesajları beliriyorsa veya başka kağıt besleme sorunlarınız varsa, kağıt besmelesini
temizlemeyi deneyin. İşlemin tamamlanması birkaç dakika alır. Temizliğe başlamadan önce kağıt tepsisini
boşaltmanız gerekir.

Kağıt beslemesini temizlemek için
1. Giriş ekranından, Kurulum menüsünü görüntülemek için Ayarlar öğesine dokunun. Kurulum menüsünde,

Araçlar'a dokunun.
2. Araçlar menüsü'nde, Kağıt Beslemesi Temizliği'ne dokunun.
3. Kağıt tepsisindeki tüm kağıtları çıkarın. Tamam öğesine dokunun.

İlgili konular
• Mürekkep sipariş etme sayfa 27

Mürekkeple çalışma ipuçları sayfa 29
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Kartuş garanti bilgileri
HP kartuşu garantisi, ürün belirtilen HP yazdırma aygıtında kullanıldığında geçerlidir. Bu garanti, yeniden
doldurulmuş, yeniden üretilmiş, geliştirilmiş, yanlış kullanılmış veya üzerinde oynanmış HP mürekkep ürünlerini
kapsamaz.

Garanti süresinde, HP mürekkebi bitene kadar veya garanti tarihi sonuna gelene kadar ürün kapsam altındadır.
YYYY/AA biçimindeki garanti sonu tarihi aşağıdaki şekilde bulunabilir:

HP Sınırlı Garanti Bildirimi'nin bir kopyası için ürünle birlikte verilen basılı belgelere bakın.

Mürekkeple çalışma ipuçları
Mürekkep kartuşlarıyla çalışmak için aşağıdaki ipuçlarını kullanın:

• Giriş ekranındaki Mürekkep Durumu simgesine dokunarak tahmini mürekkep düzeylerini kontrol edin.
• Yazıcınız için doğru yazıcı kartuşlarını kullanın. Uyumlu kartuşların listesi için erişim kapağını açıp etiketi

kontrol edin.
• Mürekkep kartuşlarını doğru yuvalara takın. Her kartuşun rengini ve simgesini, her yuvanın rengi ve

simgesiyle eşleştirin. Kartuşların üzerindeki kartuş kapaklarının kapalı olduğundan emin olun.
• Orijinal HP mürekkep kartuşları kullanın. Orijinal HP mürekkep kartuşları, defalarca mükemmel sonuçlar elde

etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış ve HP yazıcılarıyla test edilmiştir.
• Mürekkep uyarı mesajı aldığınızda yeni mürekkep kartuşları almayı göz önünde bulundurun. Böylece

gecikme olmaksızın baskı almaya devam edebilirsiniz. Baskı kalitesi kabul edilemez düzeye gelmedikçe
mürekkep kartuşlarını değiştirmeniz gerekmez.

Mürekkeple çalışma ipuçları 29
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8 Bağlantı
• HP ENVY 120 series aygıtını ağa ekleme
• USB bağlantısını kablosuz ağla değiştirme
• Yeni bir yazıcı bağlama
• Ağ ayarlarını değiştirme
• Kablosuz Doğrudan
• Ağa bağlı bir yazıcının kurulması ve kullanılması hakkında ipuçları

HP ENVY 120 series aygıtını ağa ekleme
• WiFi Korumalı Kurulum (WPS)
• Yönlendirici ile kablosuz (altyapı ağı)
• Ağ bağlantısı için yazılımı yükleme

WiFi Korumalı Kurulum (WPS)
HP ENVY 120 series ürününü WiFi Protected Setup (WPS WiFi Korumalı Kurulum) ile kablosuz ağa bağlamak
için aşağıdakiler gerekir:

❑ WPS etkin kablosuz yönlendirici veya erişim noktasına sahip kablosuz 802.11 ağı.
❑ Kablosuz ağ desteği veya ağ arabirim kartı (NIC) olan masaüstü veya dizüstü bilgisayar. Bilgisayarın HP

ENVY 120 series aygıtını kurmayı planladığınız kablosuz ağa bağlı olması gerekir.

HP ENVY 120 series öğesini WiFi Korumalı Kurulum'u (WPS) kullanarak bağlamak için
▲ Aşağıdakilerden birini yapın:

Düğme (PBC) yöntemini kullanma
a. Kurulum yöntemini seçin.

❑ Kurulum öğesine dokunun.
❑ Ağ öğesine dokunun.
❑ WiFi Korumalı Kurulum öğesine dokunun.
❑ Düğme öğesine dokunun.

b. Kablosuz bağlantı kurun.
❑ Başlat öğesine dokunun.
❑ WPS'i etkinleştirmek için, WPS özellikli yönlendiricinin veya diğer ağ iletişim aygıtının düğmesine

basın ve basılı tutun.

Not Ürün, yaklaşık iki dakika süre içinde ağ aygıtındaki karşılık gelen düğmeye basılmasının
gerektiği zamanlayıcıyı başlatır.

❑ Tamam öğesine dokunun.
c. Yazılımı yükleyin.

PIN yöntemini kullanma
a. Kurulum yöntemini seçin.

❑ Kurulum öğesine dokunun.
❑ Ağ öğesine dokunun.
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❑ WiFi Korumalı Kurulum öğesine dokunun.
❑ PIN öğesine dokunun.

b. Kablosuz bağlantı kurun.
❑ Başlat öğesine dokunun.

Aygıt bir PIN görüntüler.
❑ PIN'i WPS özellikli yönlendiriciye veya diğer ağ iletişimi aygıtına girin.

Not Ürün yaklaşık iki dakika süre içinde PIN'in ağ aygıtına girilmesinin gerektiği zamanlayıcıyı
başlatır.

❑ Tamam öğesine dokunun.
c. Yazılımı yükleyin.

Yönlendirici ile kablosuz (altyapı ağı)
Tümleşik WLAN 802.11 ağına HP ENVY 120 series aygıtını bağlamak için aşağıdakiler gerekir:

❑ Kablosuz yönlendirici veya erişim noktasına sahip kablosuz 802.11 ağı.
❑ Kablosuz ağ desteği veya ağ arabirim kartı (NIC) olan masaüstü veya dizüstü bilgisayar. Bilgisayarın HP

ENVY 120 series aygıtını kurmayı planladığınız kablosuz ağa bağlı olması gerekir.
❑ Kablolu veya DSL gibi bir Geniş Bant Internet erişimi (önerilen).

HP ENVY 120 series aygıtını Internet erişimi olan kablosuz bir ağa bağlarsanız, HP, Dinamik Ana Bilgisayar
Yapılandırma Protokolü (DHCP) kullanan kablosuz bir yönlendirici (erişim noktası veya baz istasyonu)
kullanmanızı önerir.

❑ Ağ adı (SSID).
❑ WEP anahtarı veya WPA Parolası (gerekiyorsa).

Ürünü Kablosuz Kurulum Sihirbazı ile bağlamak için
1. Ağ adınızı (SSID) ve WEP anahtarını veya WPA parolasını yazın.
2. Kablosuz Kurulum Sihirbazı'nı başlatın.

a. Yazıcı ekranındaki Giriş ekranından, Kablosuz simgesine dokunun.
b. Kablosuz özeti ekranında Ayarlar'a, sonra da Kablosuz Kurulum Sihirbazı'na dokunun.

3. Kablosuz ağa bağlanın.
▲ Algılanan ağ listesinden ağınızı seçin.

Parolayı girip Bitti'ye dokunun.
4. Komut istemlerini izleyin.

İlgili konular
• Ağ bağlantısı için yazılımı yükleme sayfa 32

Ağ bağlantısı için yazılımı yükleme
HP ENVY yazılımını ağa bağlı bir bilgisayara yüklemek için bu bölümü kullanın. Yazılımı yüklemeden önce HP
ENVY 120 series ürününün ağa bağlı olduğundan emin olun. HP ENVY 120 series ağa bağlı değilse, ürünü ağa
bağlamak için yazılım yüklemesi sırasında ekrandaki yönergeleri izleyin.

Not Yükleme süresi işletim sisteminize, boş disk alanı miktarına ve bilgisayarınızın işlemci hızına bağlı
olarak değişebilir.

Windows HP ENVY Yazılımı'nı ağa bağlı bir bilgisayarlara yüklemek için
1. Bilgisayarınızda çalışmakta olan tüm uygulamalardan çıkın.
2. Ürünle birlikte verilen yükleme CD'sini bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne yerleştirin ve ekrandaki

yönergeleri izleyin.

Not HP ENVY 120 series bir ağa bağlı değilse, HP ENVY 120 series aygıtının Kablosuz menüsünden
Kablosuz Kurulum Sihirbazı yardımcı programını çalıştırın.
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3. Güvenlik duvarlarıyla ilgili bir iletişim kutusu görüntülenirse, yönergeleri izleyin. Güvenlik duvarı açılır
mesajları görüntülenirse, açılır mesajları her zaman kabul etmeli veya mesaja izin vermelisiniz.

4. Bağlantı Türü ekranında, uygun bir seçeneği seçin, sonra da İleri'yi tıklatın.
Kurulum programı ürünü ağda ararken Aranıyor ekranı belirir.

5. Yazıcı Bulundu ekranında yazıcı tanımlamasının doğru olduğunu doğrulayın.
Ağ üzerinde birden fazla yazıcı bulunursa, Bulunan Yazıcılar ekranı belirir. Bağlanmak istediğiniz ürünü
seçin.

6. Yazılımı yüklemek için istemleri izleyin.
Yazılımı yüklemeyi bitirdiğinizde ürün kullanıma hazır olur.

7. Ağ bağlantınızı sınamak için bilgisayarınıza gidip ürüne bir otomatik sınama raporu yazdırın.

USB bağlantısını kablosuz ağla değiştirme
Önce yazıcınızı kurup yazılımı yazıcıyı bilgisayarınıza doğrudan bağlayan bir USB kablosu ile yüklediyseniz,
kablosuz ağ bağlantısına kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Kablosuz yönlendirici veya erişim noktasına içeren kablosuz
bir 802.11b/g/n ağına ihtiyaç duyarsınız. Yazıcınızın, onu bağlamayı planladığınızla aynı ağa bağlı olduğundan
emin olun.

Not Bu ürün yalnızca 2.4Ghz destekleyecektir

USB bağlantısını kablosuz ağla değiştirmek için

İşletim sisteminize bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapın.

1. Windows'da:
a. Bilgisayarınızın Başlat menüsünden, Tüm Programlar'ı seçin, sonra da HP'yi tıklatın.
b. HP ENVY 120 e-All-in-One series öğesini tıklatın, Yazıcı Kurulumu & Yazılım Seçimi'ni tıklatın, sonra

da USB ile bağlı bir yazıcının bağlantısını kablosuz bağlantı olarak değiştirme'yi tıklatın.
c. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

2. Mac'te:
a. Kablosuz simgesine dokunun, sonra da Kablosuz Kurulum Sihirbazı'a dokunun.
b. Yazıcıyı bağlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.
c. Applications/Hewlett-Packard/Device Utilities (Uygulamalar/Hewlett-Packard/Aygıt Yardımcı Programları)

dizinindeki HP Setup Assistant'ı kullanarak bu yazıcının yazılım bağlantısını kablosuza değiştirin.

Yeni bir yazıcı bağlama
Yazıcı yazılımından yeni bir yazıcı eklemek için

Yazıcıyı bilgisayarınıza WPS kullanarak bağlamayı bitirmediyseniz, yazıcı yazılımından bağlamanız gerekir.
Bilgisayarınıza aynı modelde başka bir yeni yazıcı bağlamak isterseniz, yazıcı yazılımını bir kez daha yüklemeniz
gerekmez. İşletim sisteminize bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapın:

1. Windows'da:
a. Bilgisayarınızın Başlat menüsünden, Tüm Programlar'ı seçin, sonra da HP'yi tıklatın.
b. HP ENVY 120 e-All-in-One series öğesini tıklatın, Yazıcı Kurulumu ve Yazılımlar'ı tıklatın, sonra da

Yeni yazıcı bağla'yı tıklatın
c. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

2. Mac'te:
▲ Applications/Hewlett-Packard/Device Utilities (Uygulamalar/Hewlett-Packard/Aygıt Yardımcı Programları)

dizinindeki HP Setup Assistant'ı kullanarak bu yazıcının yazılım bağlantısını kablosuza değiştirin.

Ağ ayarlarını değiştirme
Bir ağda daha önce yapılandırdığınız kablosuz ayarlarını değiştirmek isterseniz, yazıcı ekranından Kablosuz
Kurulum Sihirbazı'nı çalıştırmanız gerekir.

Ağ ayarlarını değiştirme 33

B
ağ

la
nt
ı



Ağ ayarlarını değiştirmek amacıyla Kablosuz Kurulum Sihirbazı'nı çalıştırmak için
1. Yazıcı ekranındaki Giriş ekranından, Kablosuz simgesine dokunun.
2. Kablosuz menüsünde Ayarlar'a, sonra da Kablosuz Kurulum Sihirbazı'na dokunun.
3. Ağ ayarlarını değiştirmek için ekrandaki yönergeleri izleyin.

Kablosuz Doğrudan
Kablosuz özellikli bilgisayarlarınızdan ve Kablosuz Doğrudan özellikli mobil aygıtlarınızdan, kablosuz yönlendirici
olmadan doğrudan yazıcıya kablosuz yazdırabilirsiniz.

Kablosuz Doğrudan yazdırmaya başlamak için
▲ Kontrol panelinden Kablosuz Doğrudan'ı açın.

❑ Giriş ekranından Kablosuz simgesine dokunun.
❑ Kablosuz Doğrudan kapalıysa, Ayarlar'a dokunun.
❑ Kablosuz Doğrudan'a dokunun, Açık (Güvenlik Yok) veya Açık (Güvenlik Var) seçeneklerinden birine

dokunun.
❑ Güvenliği açarsanız, yalnızca parolası olan kullanıcılar yazıcıya doğrudan yazdırabilir. Güvenliği

kapatırsanız, Wi-Fi aralığında yer alan ve Wi-Fi aygıtı olan herkes yazıcıya bağlanabilir.
❑ Açık (Güvenlik Var) seçeneğini seçerseniz, Kablosuz Doğrudan parolasını görüntülemek için Parolayı

Görüntüle'ye dokunun.
❑ Kablosuz Doğrudan adını görüntülemek için Adı Görüntüle'ye dokunun.

Kablosuz bilgisayarınızdan veya mobil aygıtınızdan, Kablosuz Doğrudan adını arayıp bağlanın, örneğin: HP-
Print-xx-ENVY-120.

Kablosuz Doğrudan'a bağlandıktan sonra, yüklü yazıcı yazılımını veya mobil aygıtlar için bir yazdırma
uygulamasını kullanarak yazıcıya yazdırabilirsiniz.

Yazıcınızın kablosuz bir ağa kablosuz bağlantısı olabilir ve aynı zamanda Kablosuz Doğrudan bağlantısı
sağlayabilir.

Kablosuz doğrudan sinyaline aynı anda en fazla beş istemci (bilgisayar veya mobil aygıt) bağlanabilir.

Ağa bağlı bir yazıcının kurulması ve kullanılması
hakkında ipuçları

Ağa bağlı bir yazıcının kurulması ve kullanılması için aşağıdaki ipuçlarını kullanın:

• Kablosuz ağa bağlı yazıcıyı kurarken, kablosuz yönlendiricinizin veya erişim noktanızın açık olduğundan emin
olun. Ağa bağlı bir yazıcıyı kurmak için Kablosuz Kurulum Sihirbazı kullanılırken, yazıcı kablosuz
yönlendiricileri arar ve algılanan ağ adlarını ekranda listeler.

• Kablosuz bağlantıyı doğrulamak için, ön paneldeki Kablosuz LED'ini kontrol edin. LED mavi ışığı yanıyorsa,
yazıcı kablosuz bir ağa bağlıdır. Kablosuz durum panosunu görüntülemek için Giriş ekranında Kablosuz
simgesine dokunun. Kablosuz bir ağ kurma veya (yazıcı halihazırda bir kablosuz bağlantı için
yapılandırılmışsa) yazıcının kablosuz özelliğini açma seçeneklerini içeren Kablosuz menüsünü görüntülemek
için Ayarlar'a dokunun.

• Bilgisayarınız bir Sanal Özel Ağ'a (Virtual Private Network - VPN) bağlı ise, yazıcı da dahil ev ağınız
üzerindeki diğer aygıtlara erişebilmek için öncelikle VPN bağlantınızı kesmeniz gerekir.

• Ağ güvenliği ayarlarınızı nasıl bulacağınızı öğrenin. Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıklatın.
• Ağ Tanılama Yardımcı Programı ve diğer sorun giderme ipuçları hakkında öğrenin. Çevrimiçi daha fazla bilgi

için burayı tıklatın.
• USB bağlantısından kablosuz bağlantıya nasıl geçeceğinizi öğrenin. Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı

tıklatın.
• Yazıcı kurulumu esnasında güvenlik duvarı ve virüsten koruma programlarınızla nasıl çalışacağınızı öğrenin.

Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıklatın.
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9 Sorun çözme
Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

• Daha fazla yardım alın
• Yazdırılamıyor
• Baskı kalitesi sorunlarını çözme
• Kopyalama ve tarama sorunları çözün
• Ağ iletişimi sorununu çözme
• Kağıt sıkışmasını giderme
• Kartuşu erişim kapağını kontrol etme
• Taşıyıcı sıkışmalarını giderme
• HP desteği

Daha fazla yardım alın
Yardım görüntüleyicisinin sol üst kısmındaki Arama alanına bir anahtar sözcük girerek ürününüz hakkında daha
fazla bilgi ve yardım alabilirsiniz. Hem yerel hem de çevrimiçi konular için ilgili konu başlıkları listelenecektir.HP
ENVY 120 series

 Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıklatın.

Yazdırılamıyor
Yazıcının açık ve tepside kağıt olduğundan emin olun. Yine de yazdıramıyorsanız, aşağıdaki sırada deneyin:

1. Hata mesajlarını kontrol edin ve çözün.
2. Yazıcıyı kapatıp tekrar açın.
3. Ürünün duraklatılmadığını veya çevrimdışı olmadığını doğrulayın.

Ürünün duraklatılmadığını veya çevrimdışı olmadığını doğrulamak için

Not HP, bu sorunları otomatik olarak düzelten bir Yazıcı Tanılama Yardımcı Programı sağlamaktadır.

 Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıklatın. Yoksa, aşağıdaki adımları izleyin.

a. İşletim sisteminize bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapın:
• Windows 7: Windows Başlat menüsünde Aygıtlar ve Yazıcılar'ı tıklatın.
• Windows Vista: Windows Başlat menüsünden Denetim Masası'nı, sonra da Yazıcılar'ı tıklatın.
• Windows XP: Windows Başlat menüsünden Denetim Masası'nı, sonra da Yazıcı ve Fakslar'ı

tıklatın.
b. Yazdırma kuyruğunu açmak için ürününüzün simgesini çift tıklatın.
c. Yazıcı menüsünde Yazdırmayı Duraklat veya Yazıcıyı Çevrimdışı Kullan öğelerinin yanlarında onay

işaretleri olmadığından emin olun.
d. Değişiklikler yaptıysanız yeniden yazdırmayı deneyin.
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4. Ürünün varsayılan yazıcı olarak ayarlandığını doğrulayın.

Ürünün varsayılan yazıcı olarak ayarlandığını doğrulamak için

Not HP, bu sorunları otomatik olarak düzelten bir Yazıcı Tanılama Yardımcı Programı sağlamaktadır.

 Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıklatın. Yoksa, aşağıdaki adımları izleyin.

a. İşletim sisteminize bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapın:
• Windows 7: Windows Başlat menüsünde Aygıtlar ve Yazıcılar'ı tıklatın.
• Windows Vista: Windows Başlat menüsünden Denetim Masası'nı, sonra da Yazıcılar'ı tıklatın.
• Windows XP: Windows Başlat menüsünden Denetim Masası'nı, sonra da Yazıcı ve Fakslar'ı

tıklatın.
b. Varsayılan yazıcı olarak doğru ürünün ayarlandığından emin olun.

Varsayılan yazıcının yanında siyah veya yeşil bir daire içinde onay işareti bulunur.
c. Varsayılan yazıcı olarak yanlış ürün ayarlanmışsa, doğru ürünü sağ tıklatıp Varsayılan Yazıcı Olarak

Ayarla'yı seçin.
d. Ürününüzü yeniden kullanmayı deneyin.

5. Yazdırma biriktiricisini yeniden başlatın.

Yazdırma biriktiricisini yeniden başlatmak için

Not HP, bu sorunları otomatik olarak düzelten bir Yazıcı Tanılama Yardımcı Programı sağlamaktadır.

 Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıklatın. Yoksa, aşağıdaki adımları izleyin.

a. İşletim sisteminize bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapın:

Windows 7
• Windows Başlat menüsünden Denetim Masası ve Sistem ve Güvenlik'i, sonra da Yönetimsel

Araçlar'ı tıklatın.
• Hizmetler’i çift tıklatın.
• Yazdırma Biriktiricisi'ni sağ tıklatın, ardından Özellikler'i tıklatın.
• Başlatma türü'nün yanındaki Genel sekmesinde Otomatik öğesinin seçildiğinden emin olun.
• Hizmet zaten çalışmıyorsa Hizmet durumu altında, Başlat'ı ve ardından Tamam'ı tıklatın.

Windows Vista
• Windows Başlat menüsünden Denetim Masası ve Sistem ve Bakım'ı, Yönetimsel Araçlar'ı tıklatın.
• Hizmetler’i çift tıklatın.
• Yazdırma Biriktiricisi hizmeti'ni sağ tıklatın, ardından Özellikler'i tıklatın.
• Başlatma türü'nün yanındaki Genel sekmesinde Otomatik öğesinin seçildiğinden emin olun.
• Hizmet zaten çalışmıyorsa Hizmet durumu altında, Başlat'ı ve ardından Tamam'ı tıklatın.

Windows XP
• Windows Başlat menüsünden Bilgisayarım'ı tıklatın.
• Yönet'i ve ardından Hizmetler ve Uygulamalar'ı tıklatın.
• Hizmetler’i ve ardından Yazdırma Biriktiricisi’ni seçin.
• Yazdırma Biriktiricisi'ni sağ tıklatın ve ardından hizmeti yeniden başlatmak üzere Yeniden Başlat'ı

tıklatın.
b. Varsayılan yazıcı olarak doğru ürünün ayarlandığından emin olun.

Varsayılan yazıcının yanında siyah veya yeşil bir daire içinde onay işareti bulunur.
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c. Varsayılan yazıcı olarak yanlış ürün ayarlanmışsa, doğru ürünü sağ tıklatıp Varsayılan Yazıcı Olarak
Ayarla'yı seçin.

d. Ürününüzü yeniden kullanmayı deneyin.
6. Bilgisayarı yeniden başlatın.
7. Yazdırma kuyruğunu temizleyin.

Yazdırma kuyruğunu temizlemek için

Not HP, bu sorunları otomatik olarak düzelten bir Yazıcı Tanılama Yardımcı Programı sağlamaktadır.

 Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıklatın. Yoksa, aşağıdaki adımları izleyin.

a. İşletim sisteminize bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapın:
• Windows 7: Windows Başlat menüsünde Aygıtlar ve Yazıcılar'ı tıklatın.
• Windows Vista: Windows Başlat menüsünden Denetim Masası'nı, sonra da Yazıcılar'ı tıklatın.
• Windows XP: Windows Başlat menüsünden Denetim Masası'nı, sonra da Yazıcı ve Fakslar'ı

tıklatın.
b. Yazdırma kuyruğunu açmak için ürününüzün simgesini çift tıklatın.
c. Yazıcı menüsünden Tüm belgeleri iptal et veya Yazdırılacak Belgeleri Temizle öğesini tıklatın ve sonra

onaylamak için Evet'i tıklatın.
d. Kuyrukta halen belge varsa bilgisayarı yeniden başlatıp yeniden yazdırmayı deneyin.
e. Temiz olduğundan emin olmak için yazdırma kuyruğunu kontrol edin ve yeniden yazdırmayı deneyin.

Yukarıdaki çözümler sorunu çözmezse, daha fazla çevrimiçi sorun giderme bilgisi için burayı tıklatın.

Baskı kalitesi sorunlarını çözme
HP ENVY 120 series ürününüzle ilgili baskı kalitesi sorunları için en güncel bilgileri ve yardımı çevrimiçi bulun:

 Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıklatın.

Kopyalama ve tarama sorunları çözün
HP ENVY 120 series ürününüzle ilgili kopyalama ve tarama sorunları için en güncel bilgileri ve yardımı çevrimiçi
bulun:

• Kopyalama sorunlarını nasıl gidereceğinizi öğrenin. Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıklatın.
• Tarama sorunlarını nasıl gidereceğinizi öğrenin. Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıklatın.

Ağ iletişimi sorununu çözme
Ağ bağlantısı sorunlarını tanılamaya yardımcı olmak için ağ yapılandırmasını kontrol edin veya kablosuz sınama
raporu yazdırın.

Ağ yapılandırmasını kontrol etmek veya kablosuz sınama raporu yazdırmak için
1. Giriş ekranından, Kablosuz simgesine, sonra da Kurulum simgesine dokunun.
2. Parmağınızla dokunup dikey şekilde sürükleyerek seçenekler arasında gezinin. Ağ Özetini Görüntüle'ye

veya Ağ Yapılandırma Sayfası Yazdır'a dokunun.

Ağ iletişimi sorunlarını çözme hakkında daha fazla çevrimiçi bilgi almak için aşağıdaki bağlantıları tıklatın.

• Kablosuz yazdırma hakkında daha fazla bilgi edinin. Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıklatın.
• Ağ güvenliği ayarlarınızı nasıl bulacağınızı öğrenin. Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıklatın.
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• Ağ Tanılama Yardımcı Programı (yalnızca Windows) ve diğer sorun giderme ipuçları hakkında öğrenin.
Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıklatın.

• Yazıcı kurulumu esnasında güvenlik duvarı ve virüsten koruma programlarınızla nasıl çalışacağınızı öğrenin.
Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıklatın.

Kağıt sıkışmasını giderme
Kağıt sıkışmasını temizleyin.

Kağıt sıkışmasını temizlemek için
1. Sıkışmayı otomatik olarak gidermeyi denemek için kontrol panelindeki İptal düğmesine basın. Bu çalışmazsa,

kağıt sıkışmasını el ile temizleyin.
2. Yazıcı erişim kapağını kaldırıp açarak kağıt sıkışmasının yerini tespit edin.

Sıkışmayı giriş/çıkış alanından giderme
• Kağıdı nazikçe dışarı çekin. Erişim kapağını kapatın.

Kağıt sıkışmasını kağıt yolundan giderme
• Kağıt yolu üzerindeki iki düğmeyi birbirine bastırın ve kapağı çıkarın. Sıkışan kağıdı nazikçe dışarı çekin.

Kağıt yolu kapağını yerleştirin. Erişim kapağını kapatın.

Kağıt sıkışmasını dupleksleyici yolundan giderme
• Kağıt yolu üzerindeki iki düğmeyi birbirine bastırın ve kapağı çıkarın. Sıkışan kağıdı nazikçe dışarı çekin.

Kağıt yolu kapağını yerleştirin. Erişim kapağını kapatın.
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3. Geçerli işe devam etmek için kontrol panelindeki OK düğmesine basın.

Yukarıdaki çözümler sorunu çözmezse, daha fazla çevrimiçi sorun giderme bilgisi için burayı tıklatın.

Kartuşu erişim kapağını kontrol etme
Yazdırmak için kartuş erişim kapağı kapalı olmalıdır.

Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıklatın.

Taşıyıcı sıkışmalarını giderme
Yazdırmaya başlamak için kartuş erişim kapağı kapalı olmalıdır. Yazıcıyı kontrol edin ve tekrar yazdırmayı
deneyin. Yine de sorun yaşıyorsanız, taşıyıcı bir nesne tarafından bloke ediliyor ve hareket etmesi engelleniyor
olabilir.

Yazıcınız yeniyse, taşıyıcı alanı içindeki tüm ambalaj malzemelerini çıkardığınızdan emin olun. Yazıcınız yeni
değilse, taşıyıcı alanını evcil hayvan tüyleri veya kağıt ataşları gibi yazıcının içine düşmüş olabilecek yabancı
nesnelere karşı kontrol edin.

Sorunu çözmek için aşağıdaki çözümleri deneyin.

1. Çözüm: Yazıcının açık olduğundan emin olun
1. Yazıcı önünde bulunan Güç düğmesine bakın. Yanmıyorsa yazıcı kapalıdır. Güç kablosunun yazıcıya ve

prize sıkıca bağlandığından emin olun. Yazıcıyı açmak için Güç düğmesine basın.
2. Yazıcınızı tekrar kullanmayı deneyin.

2. Çözüm: Taşıyıcıyı engelleyen nesneyi giderin
1. Yazıcının açık olduğundan emin olun.

Dikkat uyarısı Güç kablosunu 2. adımda açıklandığı şekilde çıkarmadan önce, yazıcının açık
olduğundan emin olun. Güç kablosunun ünitenin arkasından çıkarılmaması, sıkışan kağıdı çıkarırken
hasara yol açabilir.

2. Güç kablosunu yazıcının arkasından çıkarın.
3. USB bağlantısı kullanıyorsanız, USB kablosunu yazıcının arkasından çıkarın.
4. Kartuş erişim kapağını açın.
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5. Taşıyıcıyı engelleyebilecek kağıt veya nesne varsa çıkarın. Yazıcı yeniyse, tüm ambalaj malzemelerini
çıkarın.

6. Yalnızca güç kablosunu yeniden bağlayın. Yazıcı otomatik olarak açılmazsa, Güç düğmesine basın.

Not Yazıcının iki dakika veya daha kısa süre ısınması gerekebilir. Işıklar yanıp sönebilir ve taşıyıcı bu
sürede hareket edebilir.

7. Taşıyıcıyı elinizle nazikçe sağa ve sola oynatarak serbestçe hareket ettiğinden emin olun. Serbestçe hareket
etmiyorsa, kağıt veya başka nesneler halen taşıyıcı hareketini engelliyor olabilir. Taşıyıcı serbestçe hareket
edene dek temizlemeye devam edin.

Not Taşıyıcıyı oynatmak ekranda Taşıyıcı Sıkışması hatası belirmesine yol açar. Devam etmek için
Tamam düğmesine basın.

8. USB bağlantısı kullanıyorsanız, USB kablosunu yeniden takın.
9. Kartuş erişim kapağını kapatın.

Not Yazıcıyı sıfırlamak için Güç düğmesine tekrar basmanız gerekebilir.

10. Yazıcınızı tekrar kullanmayı deneyin.

 Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıklatın.

HP desteği
• Yazıcınızı kaydettirin
• Telefonla HP desteği
• Ek garanti seçenekleri

Yazıcınızı kaydettirin
Sadece birkaç dakikanızı ayırıp kaydettirerek daha hızlı hizmet, daha etkili destek ve ürün destek uyarılarından
faydalanabilirsiniz. Yazılımı yüklerden yazıcıyı kaydettirmediyseniz, http://www.register.hp.com adresinden şimdi
kaydettirebilirsiniz.

Telefonla HP desteği
Telefon desteği seçenekleri ve kullanılabilirlikleri, ürün, ülke/bölge ve dile göre değişebilir.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

• Telefon desteği süresi
• Arama yapma
• Telefon desteği süresinden sonra
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Telefon desteği süresi
Kuzey Amerika, Asya Pasifik ve Latin Amerika'da (Meksika dahil) bir yıllık ücretsiz telefon desteği verilmektedir.
Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki telefon desteğinin süresini öğrenmek için lütfen www.hp.com/support
adresine gidin. Telefon şirketinin standart tarifesi uygulanır.

Arama yapma
HP desteği, bilgisayarın ve ürünün başındayken arayın. Aşağıdaki bilgileri vermek için hazırlıklı olun:

• Ürün adı (HP ENVY 120 e-All-in-One series)
• Seri numara ( ürünün arkasında veya altında yazılıdır)
• Söz konusu durum olduğunda beliren iletiler
• Şu soruların yanıtları:

◦ Bu sorunla daha önce de karşılaştınız mı?
◦ Yeniden oluşturabilir misiniz?
◦ Bu sorun ortaya çıktığı sıralarda bilgisayarınıza yeni donanım veya yazılım eklediniz mi?
◦ Bu durumdan önce başka birşey oldu mu (örneğin, fırtına, ürün taşındı vs.)?

En yeni HP telefon destek numaralarının listesini görmek ve ücret bilgileri için bkz. www.hp.com/support.

Telefon desteği süresinden sonra
Telefon desteği süresinden sonra HP’den ücret karşılığı yardım alabilirsiniz. HP çevrimiçi destek Web sitesinde
de yardım bulunabilir: www.hp.com/support. Destek seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için HP satıcınıza
başvurun veya ülkenize/bölgenize ait destek telefon numaralarını arayın.

Ek garanti seçenekleri
Ek ücret karşılığında HP ENVY 120 series için genişletilmiş hizmet planları vardır. www.hp.com/support adresine
gidin, ülkenizi/bölgenizi ve dili seçin, ardından genişletilmiş hizmet planları hakkında bilgi için hizmetler ve garanti
alanını inceleyin.
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10 Teknik bilgiler
HP ENVY 120 series aygıtınız için teknik özelikler ve uluslararası yasal düzenleme bilgileri bu bölümde
verilmektedir.

Diğer bildirimler için HP ENVY 120 series ile birlikte gelen basılı belgelere bakın.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

• Bildirim
• Teknik Özellikler
• Çevresel ürün gözetim programı
• Yasal uyarılar
• Yasal kablosuz bildirimleri

Bildirim

Teknik Özellikler
HP ENVY 120 series aygıtıyla ilgili teknik özellikler bu bölümde verilmiştir. Tüm ürün özellikleri için www.hp.com/
support adresindeki Product Data Sheet (Ürün Veri Sayfası)'na bakın.

Sistem gereksinimleri

Yazılım ve sistem gereksinimleri Benioku dosyasında verilmiştir.

İleride çıkacak işletim sistemleri ve desteği hakkında bilgili için www.hp.com/support adresindeki HP çevrimiçi
destek Web sitesini ziyaret edin.

Çevresel özellikler
• İzin verilen çalışma ısısı aralığı: 5 ila 40 derece C (41 ila 104 derece F)
• Nem Oranı: %15 - %80 BN yoğunlaşmasız; 28 ºC maksimum çiğ noktası
• Saklama sıcaklığı aralığı: -40 ila 60 derece C (-40 ila 140 derece F)
• Yüksek elektromanyetik alanların bulunması durumunda, HP ENVY 120 series ürününün çıktısında biraz

bozulma olabilir
• HP, olası yüksek manyetik alanlardan kaynaklanan parazitleri en aza indirmek için 3 m uzunlukta ya da daha

kısa USB kablosu kullanılmasını önerir

Baskı çözünürlüğü

Taslak modu
• Renkli Giriş/Siyah Dönüştürme: 300x300dpi
• Çıkış (Siyah/Renkli): Otomatik

Normal mod
• Renkli Giriş/Siyah Dönüştürme: 600x300dpi
• Çıkış (Siyah/Renkli): Otomatik
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Düz-En İyi modu
• Renkli Giriş/Siyah Dönüştürme: 600x600dpi
• Çıkış: 600x1200dpi (Siyah), Otomatik (Renkli)

Fotoğraf-En İyi modu
• Renkli Giriş/Siyah Dönüştürme: 600x600dpi
• Çıkış (Siyah/Renkli): Otomatik

Maks. DPI modu (desteklenen HP fotoğraf kağıdı türleri ile)
• Renkli Giriş/Siyah Dönüştürme: 1200x1200dpi
• Çıkış: Otomatik (Siyah), 4800x1200 en iyileştirilmiş dpi (Renkli)

Yazıcı çözünürlüğü hakkında daha fazla bilgi için yazıcı yazılımına bakın.

Kağıt özellikleri

Türü Kağıt ağırlığı Giriş Tepsisi* Çıkış tepsisi†

Düz kağıt 16 - 24 lb. (60 - 90 gsm) En çok 80 (20 lb. kağıt) 25 (20 lb. kağıt)

Kartlar En çok 75 lb. (281 gsm) En çok 40 10

Zarflar 20 - 24 lb. (75 - 90 gsm) En çok 10 5

13 x 18 cm (5 x 7 inç) Fotoğraf
kağıdı

En çok 75 lb (281 gsm)
(236 gsm)

En çok 25 10

10 x 15 cm (4 x 6 inç) Fotoğraf
kağıdı

En çok 75 lb. (281 gsm)
(236 gsm)

En çok 25 10

216 x 279 mm (8,5 x 11 inç) Fotoğraf
kağıdı

En çok 75 lb. (281 gsm) En çok 25 10

* Maksimum kapasite.
† Kullandığınız kağıt türü ve mürekkep miktarı, çıkış tepsisinin kapasitesini etkiler. HP çıkış tepsisini sık sık boşaltmanızı

önerir.

Not Desteklenen ortam boyutlarının tam bir listesi için, yazıcı sürücüsüne bakın.

İki taraflı yazdırma kağıt özellikleri

Tür Boyut Ağırlık

Kağıt Letter: 8,5 x 11 inç
Executive: 7,25 x 10,5 inç
A4: 210 x 297 mm
A5: 148 x 210 mm
B5 (ISO): 176 x 250 mm B5 (JIS): 182 x
257 mm

60 - 90 g/m2 (16 - 24 lb)

Broşür kağıdı Letter: 8,5 x 11 inç
A4: 210 x 297 mm

En fazla 180 g/m2 (48 lb dosya kağıdı)

Kartlar ve fotoğraflar 4 x 6 inç
5 x 8 inç
10 x 15 cm
A6: 105 x 148,5 mm
Hagaki: 100 x 148 mm

En fazla 200 g/m2 (110 lb dizin)

Hizalama eğriliği
• ,006 inç/inç, düz kağıda (2. taraf)

Not Ortam türlerinin bulunabilirliği ülkeye/bölgeye göre değişir.
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Yazdırma özellikleri
• Baskı hızı, belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir
• Yöntem: istendiğinde püskürten termal mürekkep püskürtme
• Dil: PCL3 GUI

Kopyalama özellikleri
• Dijital görüntü işleme
• Maksimum kopya sayısı, modele göre değişir
• Kopyalama hızları modele ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişir
• Maksimum kopyalama büyütmesi %400
• Maksimum kopyalama küçültmesi %50

Mürekkep kartuşu verimi

Tahmini kartuş verimleri hakkında daha fazla bilgi için www.hp.com/go/learnaboutsupplies adresini ziyaret edin.

Tarama özellikleri
• Görüntü düzenleyici dahildir
• Twain uyumlu yazılım arabirimi
• Çözünürlük: 1200 x 1200 ppi optik değerine kadar

PPI çözünürlüğü hakkında daha fazla bilgi için tarayıcı yazılımına bakın.
• Renkli: 48 bit renkli, 8-bit gri tonlamalı (256 gri düzeyi)
• Camdan maksimum tarama boyutu: 21.6 x 29.7 cm

Çevresel ürün gözetim programı
Hewlett-Packard, çevreye duyarlı bakış açısıyla kaliteli ürünler sağlama taahhüdüt etmektedir. Bu ürünün
tasarımı geri dönüştürmeye uygundur. Yazıcının güvenli bir şekilde işlevlerini yerine getirerek çalışması
sağlanırken, olabildiğince az malzeme kullanılmıştır. Kolaylıkla ayrım sağlanması amacıyla malzemeler birbirine
benzemeyecek şekilde tasarlanmıştır. Malzemeleri birbirine bağlayan parçalar ve diğer bağlantıların yeri kolayca
bulunabilir, erişilebilir ve en bilinen aletler kullanılarak çıkarılabilir. Önemli parçalar, kolayca çıkarılıp
onarılabilmeleri için, kolay bir şekilde erişilebilecek biçimde tasarlanmıştır.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki adresteki HP's Commitment to the Environment Web sitesini ziyaret edin:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

• Ekolojik İpuçları
• Kağıt kullanımı
• Plastik
• Malzeme güvenlik bilgi formları
• Geri dönüştürme programı
• HP inkjet sarf malzemeleri geri dönüşüm programı
• Enerji tüketimi
• Otomatik Kapanma
• Enerji Tasarrufu Modunu ayarlama
• Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union
• Kimyasal Maddeler
• Tehlikeli madde kısıtlamaları (Ukrayna)
• Battery disposal in the Netherlands
• Battery disposal in Taiwan
• California Perklorat Madde Bildirimi
• EU battery directive

Ekolojik İpuçları
HP, müşterilerinin çevreye olan etkilerini en aza indirmeyi amaç edinmiştir. HP, yazdırma tercihlerinizi
değerlendirip etkilerini azaltmanıza yardımcı olmak amacıyla aşağıdaki Ekolojik İpuçlarını dikkatinize
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sunmaktadır. Bu ürünün belirli özelliklerine ek olarak HP'nin çevreyle ilgili girişimleri hakkında daha fazla bilgi için
lütfen HP Eco Solutions (HP Ekolojik Çözümleri) web sitesini ziyaret edin.

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/

Ürününüzün Ekolojik özellikleri
• Çift yönlü yazdırma: Kağıt kullanımını azaltmak için birden fazla sayfalı iki taraflı belgeleri aynı yaprağa

yazdırmak üzere Kağıt Tasarruflu Yazdırma özelliğini kullanın.
• Enerji Tasarrufu bilgileri: Bu ürünle ilgili ENERGY STAR® nitelikleri durumunu belirlemek için bkz. Enerji

tüketimi sayfa 46.
• Geri Dönüşümlü Malzemeler: HP ürünlerinin geri dönüştürülmesi ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen

aşağıdaki sayfayı ziyaret edin:
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Kağıt kullanımı
Bu ürün, DIN 19309 ve EN 12281:2002'ye göre geri dönüşümlü kağıt kullanımı için uygundur.

Plastik
25 gramın üzerindeki dönüştürülebilir plastik parçalar, uluslararası standartlara göre işaretlenerek, ürünün
kullanım ömrü sona erdiğinde geri dönüşüm için belirlenmeleri kolaylaştırılmıştır.

Malzeme güvenlik bilgi formları
Malzeme güvenlik veri sayfaları (MSDS) HP'nin Web sitesinden sağlanabilir:

www.hp.com/go/msds

Geri dönüştürme 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. Genel olarak HP ürünlerinin geri dönüşümüyle 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, pek çok 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/

Enerji tüketimi
ENERGY STAR® logosu taşıyan Hewlett-Packard yazdırma ve görüntüleme aygıtları, U.S. Environmental
Protection Agency tarafından görüntüleme aygıtları için belirlenmiş ENERGY STAR şartnamelerine uygundur.
Aşağıdaki amblem ENERGY STAR uyumlu görüntüleme ürünlerinde belirir:

İlave ENERGY STAR uyumlu görüntüleme ürünü model bilgileri, şu adreste bulunur: www.hp.com/go/energystar

Otomatik Kapanma
Otomatik Kapanma, yazıcıyı açtığınızda varsayılan olarak otomatikman etkinleşir. Otomatik Kapanma
etkinleşince, enerji kullanımını azaltmaya yardımcı olmak üzere, iki saatlik işlemsizlik sonrasında yazıcı otomatik
olarak kapanır. Otomatik Kapanma, yazıcı bir ağ yönlendiricisi ile kablosuz bağlantı kurduğunda ya da alarm veya
takvim hatırlatıcılarını etkinleştirdiğinizde, otomatik olarak devre dışı kalır. Otomatik Kapanma ayarını kontrol
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panelinden değiştirebilirsiniz. Ayarı değiştirdiğinizde, yazıcı seçtiğiniz ayarı koruyacaktır. Otomatik Kapanma,
yazıcıyı tamamen kapatır, bu nedenle, yazıcıyı geri açmak için güç düğmesini kullanmanız gerekir.

Otomatik Kapanma'yı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için
1. Giriş ekranından Kurulum simgesine dokunun.

2. Tercihler öğesine dokunun.
3. Seçenekler arasında gezinin ve Otomatik Kapanma ayarla'ya dokunun.
4. Açık'a veya Kapalı'ya dokunun.
5. Seçiminizi onaylamak için Evet'e veya geçerli ayarınızı korumak için Hayır'a dokunun.

İpucu Ağ üzerinden kablosuz bağlantı ile yazdırıyorsanız, yazdırma işlerinin kaybolmamasını sağlamak için
Otomatik Kapanma devre dışı bırakılmalıdır. Kullanıcı tarafından ayarlanabilen Enerji Tasarrufu Modu,
Otomatik Kapanma devre dışıyken bile enerji tasarrufuna imkan sağlar.

Enerji Tasarrufu Modunu ayarlama
HP ENVY 120 series Enerji Tasarrufu Modu, 5 dakika işlem yapılmaması ardından uyku moduna girerek enerji
kullanımını azaltır. Uyku moduna girme süresi 10 veya 15 dakikaya uzatılabilir.

Not Bu özellik varsayılan olarak açıktır ve kapatılamaz.

Enerji Tasarrufu Modunu ayarlamak için
1. Kurulum simgesine dokunun.

2. Tercihler öğesine dokunun.
3. Seçenekler arasında gezinin ve Güç Tasarrufu Modu simgesine dokunun.
4. İstenilen zaman aralığına dokunun (5, 10 veya 15 dakika).
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Disposal of waste equipment by users in private households in the European
Union

Kimyasal Maddeler
HP, REACH (Avrupa Parlamentesu ve Birliği'nin Düzenleme EC No 1907/2006) gibi yasal zorunluluklara uymak
için ürünlerindeki kimyasal maddelerle ilgili müşterilerine bilgi vermeye özen gösterir. Bu ürünün kimyasal
bilgileriyle ilgili rapor aşağıdaki adreste bulunabilir: www.hp.com/go/reach.

Bölüm 10

48 Teknik bilgiler

Teknik bilgiler

http://www.hp.com/go/reach


Tehlikeli madde kısıtlamaları (Ukrayna)

Battery disposal in the Netherlands

Battery disposal in Taiwan

California Perklorat Madde Bildirimi
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EU battery directive

Yasal uyarılar
HP ENVY 120 series, ülkenizde/bölgenizdeki yasal kurumların ürün koşullarını karşılar.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

• Ürününüzün Yasal Model Numarası
• FCC statement
• VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan
• Notice to users in Japan about the power cord
• Notice to users in Korea
• Almanya'daki kullanıcılar için bildirim
• Noise emission statement for Germany
• Avrupa Birliği Yasal Düzenleme Bildirimi
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Ürününüzün Yasal Model Numarası
Yasal olarak tanımlama amacıyla, ürününüze Yasal bir Model Numarası verilmiştir. Ürününüzün Yasal Model
Numarası: SDGOB-1201. Bu yasal model numarası pazarlama adıyla (HP ENVY 120 e-All-in-One series, vb.)
veya ürün numaralarıyla (CZ022A, vb.) karıştırılmamalıdır.

FCC statement

VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan

Notice to users in Japan about the power cord
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Notice to users in Korea

Almanya'daki kullanıcılar için bildirim

Noise emission statement for Germany

Avrupa Birliği Yasal Düzenleme Bildirimi
CE işareti taşıyan ürünler aşağıdaki AB Yönergelerine uygundur:

• Düşük Voltaj Yönergesi 2006/95/EC
• EMC Yönergesi 2004/108/EC
• Yürürlükte olduğu yerlerde Ecodesign Yönergesi 2009/125/EC

Bu ürünün CE uyumu, sadece HP tarafından sağlanan doğru CE işaretli AC adaptörü ile kullanılması durumunda
geçerlidir.

Bu ürün telekomünikasyon işlevine sahiptir, ayrıca aşağıdaki AB Yönergelerinin temel gerekliliklerine uymaktadır:

• R&TTE Yönergesi 1999/5/EC

Bu yönergelere uygunluk, bu ürün veya ürün ailesi için HP tarafından yayınlanan ve ürün belgeleri ile birlikte veya
aşağıdaki web sitesinde bulunabilecek (yalnızca İngilizce) AB Uygunluk Beyanı'nda sıralanan uyumlu hale
getirilmiş geçerli Avrupa standartlarına (Avrupa Normları) uygunluğu da ifade eder: www.hp.com/go/certificates
(arama alanına ürün numarasını yazın).

Uygunluk, ürün üzerinde yer alan aşağıdaki uygunluk işaretlerinden biri ile belirtilir:

10 mW altındaki güç sınıfı dâhilinde,
telekomünikasyon işlevselliği olmayan ürünler ile
Bluetooth® gibi AB ile uyumlu hale getirilmiş
telekomünikasyon ürünleri için.
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AB ile uyumlu hale getirilmemiş
telekomünikasyon ürünleri için (mümkünse, CE
ile ! -ünlem işareti- arasına 4 haneli bir
onaylanmış kuruluş numarası).

Lütfen, ürün üzerindeki yasal düzenleme etiketine başvurun.

Bu ürünün telekomünikasyon işlevleri aşağıdaki AB ve EFTA ülkelerinde kullanılabilir: Avusturya, Belçika,
Bulgaristan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan,
İzlanda, İrlanda, İtalya, Letonya, Liechtenstein, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya,
Portekiz, Romanya, Slovak Cumhuriyeti, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre ve İngiltere.

Telefon konektörü (tüm ürünlerde bulunmaz) analog telefon ağlarını bağlamak amaçlıdır.
Kablosuz LAN aygıtlarına sahip ürünler
• Bazı ülkeler Kablosuz LAN ağlarının kullanılmasıyla ilgili, yalnızca iç mekanda kullanım gibi belirli

zorunluluklara veya özel gerekliliklere ya da kullanılabilen kanallara ilişkin kısıtlamalara sahip olabilir. Lütfen,
kablosuz ağın ülke ayarlarının doğru olduğundan emin olun.

Fransa
• Bu ürünün 2,4-GHz Kablosuz LAN işlevi için belirli kısıtlamalar geçerlidir: Bu ürün iç mekanlarda 2400 MHz -

2483,5 MHz frekans bandının (1 - 13 arasındaki kanallar) tamamında kullanabilir. Dış mekanlarda yalnızca
2400 - 2454 MHz frekans bandı (1 - 7 arasındaki kanallar) kullanılabilir. En son gereklilikler için, bkz.
www.arcep.fr.

Yasal düzenlemeye ilişkin konularda başvuru noktası:

Hewlett-Packard GmbH, Dept./MS: HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, ALMANYA

Yasal kablosuz bildirimleri
Bu bölüm aşağıdaki kablosuz aygıtlarla ilgili yasal bilgileri içerir.

• Exposure to radio frequency radiation
• Notice to users in Brazil
• Notice to users in Canada
• Kore'deki kullanıcılar için bildirim
• Notice to users in Taiwan

Exposure to radio frequency radiation

Notice to users in Brazil

(devamı)
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Notice to users in Canada

Kore'deki kullanıcılar için bildirim
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Notice to users in Taiwan
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