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1 HP Deskjet Ink Advantage 4640 e-All-in-
One series Yardımı

HP Deskjet 4640 series ürününüzün nasıl kullanılacağını öğrenin

● Yazıcı parçaları, sayfa 4

● Kontrol paneli ve durum ışıkları, sayfa 6

● Ortam yükleme, sayfa 28

● Yazdır, sayfa 9

● Belge kopyalama, sayfa 36

● Bilgisayara tarama, sayfa 39

● Kartuşları değiştirme, sayfa 75

● Kağıt sıkışmasını giderme, sayfa 92

● Tahmini mürekkep düzeylerini kontrol etme, sayfa 72
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2 HP Deskjet 4640 series ürününü tanıma

● Yazıcı parçaları

● Kontrol paneli ve durum ışıkları

● Kablosuz ayarları
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Yazıcı parçaları
● HP Deskjet 4640 series ürününün önden ve üstten görünümü

1 Kapak

2 Kapak desteği

3 Tarayıcı camı

4 Otomatik Belge Besleyici (OBB)

5 Kartuş erişim kapağı

6 Temizlik kapağı

7 Yazıcı ekranı

8 Kontrol paneli

9 Kağıt tepsisi

10 Kağıt tepsisi genişletici (tepsi genişletici de denilir)

11 Kartuş erişim alanı

12 Kağıt genişliği kılavuzları
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● HP Deskjet 4640 series ürününün arkadan görünümü

13 Faks bağlantı noktası (2-EXT)

14 Faks bağlantı noktası (1-LINE)

15 USB bağlantı noktası

16 Güç bağlantısı
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Kontrol paneli ve durum ışıkları
Şekil 2-1  Kontrol paneli özellikleri

Özellik Açıklama

1 Açık düğmesi: Yazıcıyı açar veya kapatır.

2 Giriş: Yazıcınız ilk açıldığında görüntülenen ekran olan Giriş ekranına döndürür.

3 Yukarı düğmesi: Menüler arasında gezinmek ve kopya sayısını seçmek için bu düğmeyi kullanın.

4 Kablosuz durum ışığı: Mavi ışık kablosuz bağlantı olduğunu gösterir.

5 Kablosuz düğmesi: Kablosuz durumunu ve menü seçeneklerini görüntülemek için düğmeye basın.
Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS) basma düğmesi modunu başlatmak için, ışık yanıp sönünceye dek
düğmeyi basılı tutun.

6 Tuş takımı: Sayı ve metin girmek için tuş takımını kullanın.

7 Geri: Önceki ekrana döndürür.

8 Seçim düğmesi: Bu düğmenin işlevi, yazıcı ekranında neyin görüntülendiğine bağlı olarak değişir.

9 OK: Geçerli seçimi onaylar.

10 Aşağı düğmesi: Menüler arasında gezinmek ve kopya sayısını seçmek için bu düğmeyi kullanın.

11 Yardım: Giriş ekranında, tüm Yardım konularını gösterir. Başka bir ekranda, geçerli işleme yardımcı
olacak bilgileri veya animasyonu ekrana getirir.

12 ePrint düğmesi: Yazıcının e-posta adresini görüntüleyip ePrint ayarlarını yapabileceğiniz Web
Hizmetleri Ayarları menüsünü görüntülemek için düğmeye basın.

Şekil 2-2  Açık düğmesi ışığı

Işık davranışı Çözüm

Kapalı Yazıcı kapalıdır.

Kısık Yazıcının Uyku modunda olduğunu gösterir. Yazıcı, 5 dakikalık işlemsizlik sonrasında otomatik
olarak Uyku moduna girer.
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Işık davranışı Çözüm

Hızla yanıp sönüyor Hata oluşmuştur. Yazıcı ekranındaki mesajlara bakın.

Titreşiyor Yazıcının başlatılıyor veya kapatılıyor olduğunu gösterir.

Açık Yazıcı yazdırıyor, tarama yapıyor, kopyalıyor veya açık ve yazdırmaya hazır.

Şekil 2-3  Kablosuz durum ışığı

Işık davranışı Çözüm

Kapalı Kablosuz kapalıdır. Yazıcı ekranında kablosuz menüsüne erişmek için, Kablosuz düğmesine basın.
Kablosuz yazdırmayı etkinleştirmek için kablosuz menüsünü kullanın.

Yavaş yanıp sönüyor Kablosuz bağlanıyor veya açık ancak bir ağa bağlı değil. Bağlantı kurulamazsa, yazıcının, kablosuz
sinyalinin erişim mesafesi içinde olduğundan emin olun.

Hızla yanıp sönüyor Kablosuz hatası oluştu. Yazıcı ekranındaki mesajlara bakın.

Açık Kablosuz bağlantı kuruldu, yazdırabilirsiniz.
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Kablosuz ayarları
Kablosuz durumunu ve menü seçeneklerini görüntülemek için Kablosuz düğmesine basın.

● Yazıcının kablosuz bir ağla etkin bir bağlantısı varsa, kablosuz ışığı mavi renkli yanar (yanıp sönmez),
yazıcı ekranında Bağlı yazar ve yazıcının IP adresi görüntülenir.

● Kablosuz kapatılırsa, kablosuz ışığı söner ve ekranda Kablosuz Kapalı ibaresi görüntülenir.

● Kablosuz etkinse (kablosuz radyo açıktır) ve kablosuz bağlantı kurulmadıysa, kablosuz ışığı yanıp söner
ve ekranda Bağlanılıyor veya Bağlı Değil mesajı gösterilir.

Yazıcı ekranını kullanarak kablosuz ağınız hakkında bilgiler alabilir, bir kablosuz bağlantı kurabilir ve daha
fazlasını yapabilirsiniz.

Nasıl Yapılır? Yönergeler

Bir ağ yapılandırması sayfası yazdırın. Ağ yapılandırma
sayfasında, ağ durumu, ana bilgisayar adı, ağ adı ve daha fazlası
görüntülenir.

1. Kablosuz Durumu menüsüne erişmek için Kablosuz
düğmesine basın.

2. Kablosuz Ayarları menüsüne erişmek için Ayarlar
düğmesinin yanındaki düğmeye basın.

3. Rapor Yazdır'ı, sonra da Yapılandırma Sayfası'nı seçin.

Kablosuz ağ sınaması raporu yazdırın. Kablosuz ağ sınaması
raporunda, kablosuz ağın durumuna ilişkin tanılama sonuçları,
kablosuz sinyal gücü, algılanan ağlar ve daha fazlası
görüntülenir.

1. Kablosuz Durumu menüsüne erişmek için Kablosuz
düğmesine basın.

2. Kablosuz Ayarları menüsüne erişmek için Ayarlar
düğmesinin yanındaki düğmeye basın.

3. Rapor Yazdır'ı, sonra da Sınama Raporu'nu seçin.

Ağ ayarlarını varsayılan ayarlara geri yükleyin. 1. Kablosuz Durumu menüsüne erişmek için Kablosuz
düğmesine basın.

2. Kablosuz Ayarları menüsüne erişmek için Ayarlar
düğmesinin yanındaki düğmeye basın.

3. Varsayılanları Geri Yükle'yi seçin.

4. Varsayılanları geri yüklemek için seçimi onaylayın.

Kablosuz özelliğini açın veya kapatın. 1. Kablosuz Ayarları menüsüne erişmek için Kablosuz
düğmesine basın.

2. Kablosuz'u seçin.

3. Kablosuz Açık/Kapalı menüsünden Açık veya Kapalı'yı
seçin.

Bir Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS) bağlantısı kurun. Daha fazla bilgi için, bkz. Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS – WPS
yönlendirici gereklidir), sayfa 82.

Yazıcıyı bir kablosuz ağa bağlayın. Daha fazla bilgi için, bkz. Geleneksel kablosuz bağlantı
(yönlendirici gerektirir), sayfa 83.
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3 Yazdır

● Belge yazdırma

● Fotoğraf yazdırma

● Zarf yazdırma

● Hızlı Formlar Yazdırma

● HP kablosuz doğrudan ile Yazdırma

● Maksimum dpi kullanarak yazdırma

● Baskı başarısı için ipuçları
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Belge yazdırma
Kağıt yüklemek için

1. Kağıt tepsisinin açık olduğundan emin olun.

2. Kağıt genişliği kılavuzlarını sonuna kadar kaydırıp açın.

3. Kağıtları kağıt tepsisine yerleştirin. Yazdırılacak taraf aşağıya dönük olmalıdır.

4. Kağıt destesini durana dek yazıcının içine doğru itin.

5. Kağıt genişliği kılavuzlarını tam olarak kağıdın kenarına yaslayın.

Bir belge yazdırmak için

1. Yazılımınızın Dosya menüsünde Yazdır'a tıklayın.

2. Yazıcının seçili olduğundan emin olun.

3. Özellikler iletişim kutusunu açan düğmeyi tıklatın.

Yazılım uygulamanıza bağlı olarak, bu düğme Özellikler, Seçenekler, Yazıcı Kurulumu, Yazıcı
Özellikleri, Yazıcı veya Tercihler olarak adlandırılabilir.

4. Uygun seçenekleri seçin.

● Kağıt/Kalite sekmesinde, Tepsi Seçimi alanındaki Ortam açılır listesinden uygun kağıt türünü
seçin ve Kalite Ayarları alanında uygun baskı kalitesini seçin.

● Gelişmiş düğmesini tıklatın, Kağıt/Çıktı alanında, Kağıt Boyutu açılır listesinden uygun kağıt
boyutunu seçin.

Daha fazla yazdırma seçeneği için bkz. Baskı başarısı için ipuçları, sayfa 21.

5. Özellikler iletişim kutusunu kapatmak için Tamam'ı tıklatın.

6. Yazdırmayı başlatmak için Yazdır'ı veya Tamam'ı tıklatın.

Yazılımdan yazdırmak için

1. Yazılımınızın File (Dosya) menüsünde Print'i (Yazdır) seçin.

2. HP Deskjet 4640 series aygıtının seçili yazıcı olduğundan emin olun.

3. Sayfa özelliklerini belirtin.

Print (Yazdır) iletişim kutusundaki seçenekleri görmüyorsanız şunları yapın.
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● OS X v10.6: Yazdırma seçeneklerine erişmek için Printer (Yazıcı) seçiminin yanındaki mavi açma
üçgenine tıklayın.

● OS X Lion ve Mountain Lion: Yazdırma seçeneklerine erişmek için Show Details'e (Ayrıntıları
Göster) tıklayın.

NOT: Yazıcınız için aşağıdaki seçenekler kullanılabilir. Seçeneklerin yerleri uygulamalar arasında
değişiklik gösterebilir.

● Kağıt boyutunu seçin.

● Sayfa yönünü seçin.

● Ölçekleme oranını girin.

4. Print'e (Yazdır) tıklayın.

Sayfanın her iki tarafına da yazdırmak için

1. Yazılımınızın Dosya menüsünde Yazdır'a tıklayın.

2. Yazıcının seçili olduğundan emin olun.

3. Özellikler iletişim kutusunu açan düğmeyi tıklatın.

Yazılım uygulamanıza bağlı olarak, bu düğme Özellikler, Seçenekler, Yazıcı Kurulumu, Yazıcı
Özellikleri, Yazıcı veya Tercihler olarak adlandırılabilir.

4. Uygun seçenekleri seçin.

● Kağıt/Kalite sekmesinde, Tepsi Seçimi alanındaki Ortam açılır listesinden uygun kağıt türünü
seçin ve Kalite Ayarları alanında uygun baskı kalitesini seçin.

● Gelişmiş düğmesini tıklatın, Kağıt/Çıktı alanında, Kağıt Boyutu açılır listesinden uygun kağıt
boyutunu seçin.

Daha fazla yazdırma seçeneği için bkz. Baskı başarısı için ipuçları, sayfa 21.

5. Düzen sekmesinde, İki Yüze de Yazdır açılır listesinden Uzun Kenardan Çevir'i veya Kısa Kenardan
Çevir'i seçin.

6. Yazdırmak için OK'i tıklatın.

NOT: Belgenin bir sayfası yazdırıldıktan sonra, birkaç saniye beklemeniz istenir. Ardından yazıcı, kağıdı
diğer yüzüne yazdıracak şekilde otomatik olarak yeniden yükler. Kağıdı el ile yeniden yüklemeniz
gerekmez.

Sayfanın her iki tarafına da yazdırmak için

1. Yazılımınızın File (Dosya) menüsünde Print'i (Yazdır) seçin.

2. Print (Yazdır) iletişim kutusunda, açılan menüden Layout'u (Düzeni) seçin.

3. İki taraflı sayfalar için istediğiniz ciltleme türünü seçin, sonra da Print'e (Yazdır) tıklayın.
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Fotoğraf yazdırma
Fotoğraf kağıdı yüklemek için

1. Kağıt tepsisinin açık olduğundan emin olun.

2. Kağıt genişliği kılavuzlarını sonuna kadar kaydırıp açın.

3. Kağıt tepsisindeki tüm kağıtları çıkarın, sonra da fotoğraf kağıdını yazdırılacak yüzü aşağı bakacak
şekilde yükleyin.

4. Fotoğraf kağıdı destesini durana dek yazıcının içine doğru itin.

5. Kağıt genişliği kılavuzlarını tam olarak fotoğraf kağıtlarının kenarına yaslayın.

Fotoğraf kağıdına fotoğraf yazdırmak için

1. Yazılımınızın Dosya menüsünde Yazdır'a tıklayın.

2. Yazıcının seçili olduğundan emin olun.

3. Özellikler iletişim kutusunu açan düğmeyi tıklatın.

Yazılım uygulamanıza bağlı olarak, bu düğme Özellikler, Seçenekler, Yazıcı Kurulumu, Yazıcı
Özellikleri, Yazıcı veya Tercihler olarak adlandırılabilir.

4. Uygun seçenekleri seçin.

● Kağıt/Kalite sekmesinde, Tepsi Seçimi alanındaki Ortam açılır listesinden uygun kağıt türünü
seçin ve Kalite Ayarları alanında uygun baskı kalitesini seçin.

● Gelişmiş'i tıklatarak Kağıt Boyutu açılır listesinden uygun kağıt boyutunu seçin.

Daha fazla yazdırma seçeneği için bkz. Baskı başarısı için ipuçları, sayfa 21.

NOT: Maksimum dpi çözünürlüğü için, Kağıt/Kalite sekmesine gidip Ortam açılır listesinden Fotoğraf
Kağıdı'nı seçin, sonra da Kalite Ayarları alanından En İyi'yi seçin. Ardından, Gelişmiş düğmesini tıklatın
ve Maks. DPI ile Yazdır açılır listesinden Evet'i seçin. Maksimum DPI değerinde gri tonlamalı yazdırmak
istiyorsanız, Gri Tonlamalı Yazdır açılır listesinden Yüksek Kaliteli Gri Tonlama'yı seçin.

5. Özellikler iletişim kutusuna dönmek için Tamam'a tıklayın.

6. Tamam'a tıkladıktan sonra, Yazdır iletişim kutusunda Yazdır'a veya Tamam'a tıklayın.

NOT: Yazdırma tamamlandıktan sonra, kullanılmamış fotoğraf kağıtlarını kağıt tepsisinden alın. Fotoğraf
kağıtlarını, kıvrılıp çıktıların kalitesini düşürmeyecek şekilde depolayın.
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Bilgisayardan fotoğraf yazdırmak için

1. Yazılımınızın File (Dosya) menüsünde Print'i (Yazdır) seçin.

2. HP Deskjet 4640 series aygıtının seçili yazıcı olduğundan emin olun.

3. Yazdırma seçeneklerini ayarlayın.

Print (Yazdır) iletişim kutusundaki seçenekleri görmüyorsanız şunları yapın.

● OS X v10.6: Yazdırma seçeneklerine erişmek için Printer (Yazıcı) seçiminin yanındaki mavi açma
üçgenine tıklayın.

● OS X Lion ve Mountain Lion: Yazdırma seçeneklerine erişmek için Show Details'e (Ayrıntıları
Göster) tıklayın.

NOT: Yazıcınız için aşağıdaki seçenekler kullanılabilir. Seçeneklerin yerleri uygulamalar arasında
değişiklik gösterebilir.

a. Paper Size (Kağıt Boyutu) açılır menüsünden, uygun kağıt boyutunu seçin.

b. Bir Orientation (Kağıt Yönü) seçin.

c. Açılır menüden, Paper Type/Quality'yi (Kağıt Türü/Kalite) seçin, sonra da aşağıdaki ayarları seçin:

● Paper Type (Kağıt Türü): Uygun fotoğraf kağıdı türü

● Quality (Kalite): Best (En iyi) veya Maximum dpi (Maksimum dpi)

● Renk Seçenekleri açıklama üçgenine tıklayın, sonra da uygun Photo Fix (Fotoğraf Onarma)
seçeneğini belirleyin.

◦ Off (Kapalı): görüntüye hiçbir otomatik ayarlama yapmaz.

◦ Basic (Temel): görüntüyü otomatik olarak odaklar; resim keskinliğini hafifçe ayarlar.

4. İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin, sonra da Print'e (Yazdır) tıklayın.
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Zarf yazdırma
HP Deskjet 4640 series kağıt tepsisine bir veya daha fazla zarf yükleyebilirsiniz. Parlak yüzeyli veya
kabartmalı, ataşlı veya pencereli zarflar yüklemeyin.

NOT: Zarflar üzerindeki nasıl biçimlendirme yapılacağı konusunda bilgi almak için kullandığınız sözcük
uygulamasının yardım dosyalarına başvurun.

Zarfları yüklemek için

1. Kağıt tepsisinin açık olduğundan emin olun.

2. Kağıt genişliği kılavuzlarını sonuna kadar kaydırıp açın.

3. Zarfları kağıt tepsisinin ortasına yerleştirin. Yazdırılacak taraf aşağıya dönük olmalıdır. Zarf kapağı sol
tarafta olmalıdır.

4. Zarf destesini durana dek yazıcının içine doğru itin.

5. Kağıt genişliği kılavuzlarını tam olarak zarfların kenarına yaslayın.

Zarf yazdırmak için

1. Yazılımınızın Dosya menüsünde Yazdır'a tıklayın.

2. Yazıcının seçili olduğundan emin olun.

3. Özellikler iletişim kutusunu açan düğmeyi tıklatın.

Yazılım uygulamanıza bağlı olarak, bu düğme Özellikler, Seçenekler, Yazıcı Kurulumu, Yazıcı
Özellikleri, Yazıcı veya Tercihler olarak adlandırılabilir.

4. Uygun seçenekleri seçin.

● Kağıt/Kalite sekmesinde, Tepsi Seçimi alanındaki Ortam açılır listesinden uygun kağıt türünü
seçin ve Kalite Ayarları alanında uygun baskı kalitesini seçin.

● Gelişmiş'i tıklatarak Kağıt Boyutu açılır listesinden uygun kağıt boyutunu seçin.

Daha fazla yazdırma seçeneği için bkz. Baskı başarısı için ipuçları, sayfa 21.

5. Tamam'a tıkladıktan sonra, Yazdır iletişim kutusunda Yazdır'a veya Tamam'a tıklayın.
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Zarf yazdırmak için

1. Yazılımınızın File (Dosya) menüsünde Print'i (Yazdır) seçin.

2. HP Deskjet 4640 series aygıtının seçili yazıcı olduğundan emin olun.

3. Yazdırma seçeneklerini ayarlayın.

Print (Yazdır) iletişim kutusundaki seçenekleri görmüyorsanız şunları yapın.

● OS X v10.6: Yazdırma seçeneklerine erişmek için Printer (Yazıcı) seçiminin yanındaki mavi açma
üçgenine tıklayın.

● OS X Lion ve Mountain Lion: Yazdırma seçeneklerine erişmek için Show Details'e (Ayrıntıları
Göster) tıklayın.

NOT: Yazıcınız için aşağıdaki seçenekler kullanılabilir. Seçeneklerin yerleri uygulamalar arasında
değişiklik gösterebilir.

a. Paper Size (Kağıt Boyutu) açılır menüsünden uygun zarf boyutunu seçin.

b. Açılan menüden, Paper Type/Quality'yi (Kağıt Türü/Kalitesi) seçin ve kağıt türünün Plain Paper
(Düz Kağıt) olarak ayarlandığını doğrulayın.

4. Print'e (Yazdır) tıklayın.
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Hızlı Formlar Yazdırma
Takvim, kontrol listesi, oyun, defter kağıdı, grafik kağıdı, müzik kağıdı ve oyun yazdırmak için Hızlı Formlar'ı
kullanın.

Hızlı Formlar yazdırmak için

1. Yazıcının Giriş ekranında, Yukarı ve Aşağı düğmelerine basarak Hızlı Formlar'ı seçin, sonra da OK
düğmesine basın.

İPUCU: Yazıcı ekranında Hızlı Formlar seçeneği görünmüyorsa, Giriş düğmesine basın, sonra da Hızlı
Formlar seçeneğini görene dek Yukarı ve Aşağı düğmelerine basın.

2. Hızlı Formlar seçeneklerinden birini belirlemek için Yukarı ve Aşağı düğmelerine basın, sonra da OK
düğmesine basın.

3. Yazdırmak istediğiniz form türünü seçtikten sonra, kopya sayısını seçin, sonra da OK düğmesine basın.
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HP kablosuz doğrudan ile Yazdırma
HP kablosuz doğrudan ile, bilgisayardan, akıllı telefondan, tabletten veya diğer kablosuz özellikli aygıtlardan,
var olan bir kablosuz ağa bağlanmaksızın kablosuz yazdırabilirsiniz.

HP kablosuz doğrudan özelliğini kullanırken, aşağıdaki yönergeleri göz önünde bulundurun:

● Bilgisayarınızda veya mobil aygıtınızda gerekli yazılımın olduğundan emin olun.

Bilgisayar kullanıyorsanız, yazıcıyla birlikte verilen yazıcı yazılımını yüklediğinizden emin olun.

● Bir mobil aygıt kullanıyorsanız, uyumlu bir yazdırma uygulaması yüklediğinizden emin olun. Mobil
yazdırma hakkında daha fazla bilgi için, www.hp.com/global/us/en/eprint/mobile_printing_apps.html
adresini ziyaret edin.

● Yazıcıda HP kablosuz doğrudan özelliğinin açık ve gerekirse, güvenliğin etkin olduğundan emin olun.
Daha fazla bilgi için, bkz. Yazıcıya yönlendirici olmadan kablosuz bağlanın, sayfa 87.

● En fazla 5 bilgisayar ve mobil aygıt, aynı HP kablosuz doğrudan bağlantısını kullanabilir.

● Yazıcı, USB kablosu ile bir bilgisayara veya kablosuz ya da Ethernet bağlantısı üzerinden bir ağa
bağlıyken de HP kablosuz doğrudan özelliği kullanılabilir.

● HP kablosuz doğrudan, bir bilgisayarı, mobil aygıtı ya da yazıcıyı Internet'e bağlamak için kullanılamaz.

 Çevrimiçi daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

NOT: Bu web siteleri şu anda tüm dillerde mevcut olmayabilir.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

● Kablosuz özellikli bir mobil aygıttan yazdırma

● Kablosuz özellikli bir bilgisayardan yazdırma

Kablosuz özellikli bir mobil aygıttan yazdırma
Mobil aygıtınıza uyumlu bir yazdırma uygulaması yüklediğinizden emin olun. Daha fazla bilgi için,
www.hp.com/global/us/en/eprint/mobile_printing_apps.html adresini ziyaret edin.

1. Yazıcıda HP kablosuz doğrudan özelliğini açtığınızdan emin olun. Daha fazla bilgi için, bkz. Yazıcıya
yönlendirici olmadan kablosuz bağlanın, sayfa 87.

2. Mobil aygıtınızda Wi-Fi bağlantısını açın. Daha fazla bilgi için mobil aygıtla birlikte verilen belgelere
bakın.

NOT: Mobil aygıtınız Wi-Fi'yı desteklemiyorsa, HP kablosuz doğrudan özelliğini kullanamazsınız.

3. Mobil aygıttan yeni bir ağa bağlanın. Yeni bir kablosuz ağa veya bağlantı noktasına bağlanmak için
kullanılan normal işlemleri kullanın. Gösterilen kablosuz ağlar listesinden, HP-Print-**-Deskjet IA 4640
series (burada **, yazıcınızı tanımlayan benzersiz karakterlerdir) gibi olabilecek HP kablosuz doğrudan
adını seçin.

HP kablosuz doğrudan özelliği, güvenlikli olarak açıksa, istendiğinde parolayı girin.

4. Belgenizi yazdırın.
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Kablosuz özellikli bir bilgisayardan yazdırma
1. Yazıcıda HP kablosuz doğrudan özelliğini açtığınızdan emin olun. Daha fazla bilgi için, bkz. Yazıcıya

yönlendirici olmadan kablosuz bağlanın, sayfa 87.

2. Bilgisayarın Wi-Fi bağlantısını açın. Daha fazla bilgi için bilgisayarla birlikte verilen belgelere bakın.

NOT: Bilgisayarınız Wi-Fi'yı desteklemiyorsa, HP kablosuz doğrudan özelliğini kullanamazsınız.

3. Bilgisayardan yeni bir ağa bağlanın. Yeni bir kablosuz ağa veya bağlantı noktasına bağlanmak için
kullanılan normal işlemleri kullanın. Gösterilen kablosuz ağlar listesinden, HP-Print-**-Deskjet IA 4640
series (burada **, yazıcınızı tanımlayan benzersiz karakterlerdir) gibi olabilecek HP kablosuz doğrudan
adını seçin.

HP kablosuz doğrudan özelliği, güvenlikli olarak açıksa, istendiğinde parolayı girin.

4. Yazıcı bilgisayara kablosuz ağ üzerinden yüklenmiş ve bağlıysa, 5. adıma geçin. Yazıcı bilgisayarınıza
USB kablosu ile yüklenmiş ve bağlıysa, HP kablosuz doğrudan bağlantısını kullanarak yazıcı yazılımı
özelliğini yüklemek için aşağıdaki adımları izleyin.

a. İşletim sisteminize bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapın:

● Windows 8: Başlat ekranında, ekran üzerinde boş bir alana sağ tıklayın, uygulama
çubuğunda Tüm Uygulamalar'a tıklayın, sonra da Yazıcı Kurulumu ve Yazılımı'na tıklayın.

● Windows 7, Windows Vista ve Windows XP: Bilgisayar masaüstünden, Başlat'a tıklayın, Tüm
Programlar'ı seçin, HP'ye tıklayın, HP DESKJET IA 4640 series öğesine tıklayın, sonra da
Yazıcı Kurulumu ve Yazılımı'na tıklayın.

b. Yeni Yazıcı Bağla'yı seçin.

c. Bağlantı Seçenekleri yazılım ekranı belirdiğinde, Kablosuz'u seçin.

Algılanan yazıcılar listesinden HP DESKJET IA 4640 series öğesini seçin.

d. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

5. Belgenizi yazdırın.

1. Yazıcıda HP kablosuz doğrudan yazdırma özelliğini açtığınızdan emin olun.

2. AirPort özelliğini açın.

Daha fazla bilgi için, Apple tarafından sağlanan belgelere bakın.

3. AirPort simgesine tıklayın ve HP-Print-**-Deskjet IA 4640 series (burada **, yazıcınızı tanımlayan
benzersiz karakterlerdir) gibi olabilecek HP kablosuz doğrudan adını seçin.

HP kablosuz doğrudan özelliği, güvenlikli olarak açıksa, istendiğinde parolayı girin.

4. Yazıcıyı ekleyin.

a. System Preferences'da (Sistem Tercihleri), işletim sisteminize bağlı olarak Print & Fax'ı (Yazdırma
ve Faks) veya Print & Scan'i (Yazdırma ve Tarama) seçin.

b. Soldaki yazıcılar listesinin altındaki + işaretine tıklayın.

c. Algılanan yazıcılar listesinden yazıcıyı seçin (“Bonjour” sözcüğü, yazıcı adının yanındaki sağ
sütunda listelenir) ve Add'e (Ekle) tıklayın.

18 Bölüm 3   Yazdır TRWW



Maksimum dpi kullanarak yazdırma
Fotoğraf kağıdına yüksek kalitede keskin görüntüler basmak için inç başına maksimum nokta ("dots per inch"
- dpi) modunu kullanın.

Maksimum dpi ayarıyla yapılan yazdırma, diğer ayarlarla yazdırmaya oranla daha uzun sürer ve daha fazla
bellek gerektirir.

Maksimum dpi modunda yazdırmak için

1. Yazılımınızdan, Yazdır'ı seçin.

2. Yazıcınızın seçili olduğundan emin olun.

3. Özellikler iletişim kutusunu açan düğmeye tıklayın.

Yazılım uygulamanıza bağlı olarak, bu düğme Özellikler, Seçenekler, Yazıcı Kurulumu, Yazıcı
Özellikleri, Yazıcı veya Tercihler olarak adlandırılabilir.

4. Kağıt/Kalite sekmesine tıklayın.

5. Medya açılan listesinden bir medya türü seçin.

● Düz Kağıt

● HP Fotoğraf Kağıdı veya diğer fotoğraf kağıtları

● HP Mat Broşür veya Profesyonel Kağıt

● HP Parlak Broşür veya Profesyonel Kağıt

● HP Ütü Baskıları veya diğer özel Kağıtlar

● HP Mat Sunu veya diğer mat kağıtlar

● Diğer parlak özel kağıtlar

6. Gelişmiş düğmesine tıklayın.

7. Yazıcı Özellikleri alanında Maksimum DPI'da Yazdır açılır listesinden Evet'i seçin.

8. Kağıt Boyutu açılır listesinden uygun bir kağıt boyutu seçin.

9. Gelişmiş seçenekleri kapatmak için Tamam’a tıklayın.

10. Düzen sekmesinde Yön'ü onaylayın, sonra da Tamam'a tıklayarak yazdırın.

Maksimum dpi kullanarak yazdırmak için

1. Yazılımınızın File (Dosya) menüsünde Print'i (Yazdır) seçin.

2. HP Deskjet 4640 series aygıtının seçili yazıcı olduğundan emin olun.

3. Yazdırma seçeneklerini ayarlayın.

Print (Yazdır) iletişim kutusundaki seçenekleri görmüyorsanız şunları yapın.
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● OS X v10.6: Yazdırma seçeneklerine erişmek için Printer (Yazıcı) seçiminin yanındaki mavi açma
üçgenine tıklayın.

● OS X Lion ve Mountain Lion: Yazdırma seçeneklerine erişmek için Show Details'e (Ayrıntıları
Göster) tıklayın.

NOT: Yazıcınız için aşağıdaki seçenekler kullanılabilir. Seçeneklerin yerleri uygulamalar arasında
değişiklik gösterebilir.

a. Paper Size (Kağıt Boyutu) açılır menüsünden, uygun kağıt boyutunu seçin.

b. Açılır menüden, Paper Type/Quality'yi (Kağıt Türü/Kalite) seçin, sonra da aşağıdaki ayarları seçin:

● Paper Type (Kağıt Türü): Uygun fotoğraf kağıdı türü

● Quality (Kalite): Best (En iyi) veya Maximum dpi (Maksimum dpi)

4. İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin, sonra da Print'e (Yazdır) tıklayın.
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Baskı başarısı için ipuçları
Başarıyla yazdırmak için, HP kartuşlar yeterli mürekkeple düzgün şekilde çalışıyor, kağıt doğru şekilde
yüklenmiş ve yazıcı uygun ayarlara sahip olmalıdır. Yazdırma ayarları kopyalama veya tarama için geçerli
değildir.

Mürekkep ipuçları

● Orijinal HP mürekkep kartuşları kullanın.

● Hem siyah hem de üç renkli kartuşları doğru şekilde takın.

Daha fazla bilgi için, bkz. Kartuşları değiştirme, sayfa 75.

● Yeterli mürekkep olduğundan emin olmak için kartuşlardaki tahmini mürekkep düzeylerini kontrol edin.

Daha fazla bilgi için, bkz. Tahmini mürekkep düzeylerini kontrol etme, sayfa 72.

● Baskı kalitesi kabul edilebilir değilse, daha fazla bilgi için bkz. Baskı kalitesini artırma, sayfa 98.

● Yazıcının püskürtme uçlarını korumasına imkan vermek için, yazıcıyı daima Açık düğmesine basarak
kapatın.

Kağıt yükleme ipuçları

● Kağıt destesi (tek bir sayfa değil) yükleyin. Kağıt sıkışmasını önlemek için destedeki kağıtların tümü aynı
boyutta ve türde olmalıdır.

● Kağıdı, yazdırılacak tarafı aşağı bakacak şekilde yerleştirin.

● Kağıt tepsisine yüklenen kağıdın yatay konumda düz olarak durduğundan ve kenarlarının kıvrılmış ya da
buruşmuş olmadığından emin olun.

● Kağıt tepsisindeki kağıt genişliği kılavuzlarını, tüm kağıtlara tam olarak yaslanacak şekilde ayarlayın.
Kağıt genişliği kılavuzlarının kağıt tepsisindeki kağıtları kıvırmamasına dikkat edin.

Daha fazla bilgi için, bkz. Ortam yükleme, sayfa 28.

Yazıcı ayarları ipuçları

● Varsayılan yazdırma ayarlarını değiştirmek için, Yazdırma, Tarama ve Faks seçeneğini, sonra da yazıcı
yazılımında Tercihleri Ayarla'yı tıklatın.

İşletim sisteminize bağlı olarak, aşağıdakilerden birini yaparak yazıcı yazılımını açın:

◦ Windows 8: Başlangıç ekranında, ekran üzerinde boş bir alanı sağ tıklatın, uygulama çubuğunda
Tüm Uygulamalar'ı tıklatın, sonra da yazıcının adını taşıyan simgeyi tıklatın.

◦ Windows 7, Windows Vista ve Windows XP: Bilgisayar masaüstünden, Başlat'a tıklayın, Tüm
Programlar'ı seçin, HP'ye tıklayın, HP Deskjet 4640 series seçeneğine, sonra da HP Deskjet 4640
series seçeneğine tıklayın.

● Yaprak başına kaç sayfa yazdırılacağını belirlemek için, Düzen sekmesinde, Yaprak başına Sayfa açılır
listesinden uygun seçeneği seçin.

● Sayfa yönünü değiştirmek istiyorsanız, uygulamanızın arayüzünde ayarlayın.

● Daha fazla yazdırma ayarları görüntülemek için, Düzen veya Kağıt/Kalite sekmesinde Gelişmiş
düğmesini tıklatarak Gelişmiş Seçenekler iletişim kutusunu açın.
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◦ Gri Tonlamalı Yazdırma: Yalnızca siyah mürekkep kullanarak siyah beyaz bir belge yazdırmanıza
imkan verir. Yalnızca Siyah Mürekkep'i seçin, sonra da OK düğmesini tıklatın.

◦ Kenar Boşluksuz Yazdırma: Kenar boşluksuz fotoğraf yazdırmak için bu özelliği seçin. Tüm medya
türleri bu özelliği desteklemez. Medya açılır listesinde seçilen bu medya türü bu özelliği
desteklemiyorsa, seçeneğin yanında bir uyarı simgesi göreceksiniz.

◦ Düzeni Koru: Bu özellik yalnızca çift yönlü yazdırma ile desteklenir. Görüntü yazdırılabilir alandan
büyükse, bu özelliği seçerek sayfa içeriğini daha küçük kenar boşluklarına sığacak ve böylece
fazladan sayfa oluşmayacak şekilde ölçeklendirin.

◦ HP Real Life Technologies: Bu özellik, baskı kalitesini artırmak için görüntü ve grafikleri yumuşatır
ve keskinleştirir.

◦ Kitapçık: Çok sayfalı bir belgeyi kitapçık olarak yazdırmanıza imkan verir. Bir yaprağın iki yüzüne
de iki sayfa yerleştirir, böylece kağıdın yarısı boyutunda bir kitapçık şeklinde katlanabilir. Açılır
listeden bir katlama yöntemi seçin, sonra da Tamam'ı tıklatın.

● Kitapçık-SoldanBirleştirme: Kitapçık şeklinde katlandıktan sonra birleştirme kenarı solda
olur. Okuma alışkanlığınız soldan sağa ise bu seçeneği belirleyin.

● Kitapçık-SağdanBirleştirme: Kitapçık şeklinde katlandıktan sonra birleştirme kenarı sağda
olur. Okuma alışkanlığınız sağdan sola ise bu seçeneği belirleyin.

NOT: Düzen sekmesindeki önizleme Kitapçık açılır listesinden belirlediğiniz seçeneği
yansıtamaz.

◦ Yaprak başına Sayfa Düzeni: Belgeyi yaprak başına ikiden fazla sayfa şeklinde yazdırırsanız, sayfa
sıralamasını belirlemenize yardımcı olur.

NOT: Düzen sekmesindeki önizleme Yaprak başına Sayfa Düzeni açılır listesinden belirlediğiniz
seçeneği yansıtamaz.

● Yazdırma kısayollarını kullanarak zamandan kazanabilirsiniz. Yazdırma kısayolu, belirli bir iş türüne
uygun ayar değerlerini saklar, böylece tek bir tıklatma ile tüm seçenekleri ayarlayabilirsiniz. Kullanmak
için, Yazdırma Kısayolları sekmesine gidin, yazdırma kısayollarından birini seçin, sonra da Tamam'ı
tıklatın.

Yeni bir yazdırma kısayolu eklemek için, Düzen veya Kağıt/Kalite sekmesinde ayarları yaptıktan sonra,
Yazdırma Kısayolu sekmesini tıklatın, Farklı Kaydet'i tıklatıp bir ad girin, sonra da Tamam'ı tıklatın.

Bir yazdırma kısayolunu silmek için seçip Sil'i tıklatın.

NOT: Varsayılan yazdırma kısayollarını silemezsiniz.

Yazıcı ayarları ipuçları

● Print (Yazdır) iletişim kutusunda, Paper Size (Kağıt Boyutu) açılır menüsünü kullanarak yazıcıya yüklü
kağıt boyutunu seçin.

● Print (Yazdır) iletişim kutusunda, Paper Type/Quality (Kağıt Türü/Kalite) açılır menüsünü kullanarak
uygun kağıt türünü ve kalitesini seçin.

● Yalnızca siyah mürekkep kullanarak siyah beyaz belge yazdırmak istiyorsanız, açılır menüden Paper
Type/Quality'yi (Kağıt Türü/Kalitesi) seçin ve Color (Renk) açılır menüsünden Grayscale'i (Gri Tonlamalı)
seçin.
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Notlar

● Orijinal HP mürekkep kartuşları, defalarca kolaylıkla yüksek sonuçlar elde etmenize yardımcı olmak için
tasarlanmış ve HP yazıcıları ve kağıtlarıyla test edilmiştir.

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

Orijinal HP mürekkep kartuşları satın aldığınızı düşünüyorsanız, www.hp.com/go/anticounterfeit
adresine gidin.

● Mürekkep düzeyi uyarıları ve göstergeleri, yalnızca planlama amaçlı tahminler vermektedir.

NOT: Mürekkep az uyarı mesajı aldığınızda, olası yazdırma gecikmelerini önlemek için yedek kartuşu
hazır bulundurun. Baskı kalitesi kabul edilemez düzeye gelmedikçe kartuşları değiştirmeniz gerekmez.

● Yazıcı sürücüsünde seçili yazılım ayarları yalnızca baskı için geçerlidir, kopyalama veya tarama için
geçerli değildir.

● Belgenizi kağıdın iki yüzüne de yazdırabilirsiniz.
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4 Kağıtla ilgili temel bilgiler

● Yazdırma için önerilen kağıtlar

● Ortam yükleme

● Orijinali yükleyin

● HP kağıt sarf malzemeleri sipariş etme
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Yazdırma için önerilen kağıtlar
HP, en iyi baskı kalitesi için, yazdırdığınız proje için özel olarak tasarlanmış HP kağıtlarını kullanmanızı önerir.

Bulunduğunuz ülkeye/bölgeye bağlı olarak bu kağıtlardan bazılarını bulamayabilirsiniz.

ColorLok

● HP, günlük belgelerin yazdırılması ve kopyalanması için ColorLok logosu taşıyan kağıtları önerir.
ColorLok logosunun olduğu tüm kağıtlar baskı kalitesi güvencesi standartlarına uygun olarak bağımsız
kuruluşlarca sınanmıştır. Bu kağıtlar keskin, canlı renklere ve net siyah renge sahip belgeler üretir ve
normal düz kağıtlardan daha hızlı kurur. Başlıca kağıt üreticilerinin sağladığı çeşitli ağırlık ve
boyutlardaki ColorLok logolu kağıtları tercih edin.

Fotoğraf baskısı

● HP Premium Plus Fotoğraf Kağıdı

HP Premium Plus Fotoğraf Kağıdı, en iyi fotoğraflarınız için HP’nin en kaliteli fotoğraf kağıdıdır. HP
Premium Plus Fotoğraf Kağıdı ile, anında kuruyan güzel fotoğraflar yazdırabilir ve hemen yazıcıdan
paylaşabilirsiniz. A4, 8,5 x 11 inç, 4 x 6 inç (10 x 15 cm), 5 x 7 inç (13 x 18 cm) ve 11 x 17 inç (A3) dahil
çeşitli boyutlarda ve parlak veya yumuşak parlak (yarı parlak) olmak üzere iki yüzeyle sunulmaktadır.
En iyi fotoğraflarınızı ve özel fotoğraf projelerinizi çerçevelemek, görüntülemek veya hediye etmek için
idealdir. HP Premium Plus Fotoğraf Kağıdı, profesyonel kalitede ve dayanıklılıkta istisnai sonuçlar
sağlar.

● 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, 10 x 15 cm (4 x 6 inç), 13 x 18 cm (5 x
7 inç) dahil çeşitli boyutlarda sunulmaktadır. Daha uzun ömürlü belgeler için asitsizdir.

● HP Günlük 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. A4, 8,5 x 11 inç ve 10 x 15 cm (4 x 6 inç) dahil
çeşitli boyutlarda parlak yüzeyle sunulmaktadır. Daha kalıcı fotoğraflar için asit kullanılmamıştır.
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İşletme belgeleri

● HP Premium Sunu Kağıdı 120g Mat veya HP Profesyonel Kağıt 120 Mat

Bu kağıtlar sunu, teklif, rapor ve bültenler için kusursuz olan, iki taraflı, ağır, mat kağıtlardır. Etkileyici
görünüm ve doku vermek üzere kalın üretilmişlerdir.

● HP Broşür Kağıdı 180g Parlak veya HP Profesyonel Kağıt 180 Parlak

Bu kağıtlar çift taraflı kullanım için iki tarafı da parlak kaplanmıştır. Rapor kapakları, özel sunular,
broşürler, zarflar ve takvimlerde kullanılabilecek fotoğrafa yakın röprodüksiyonlar ve iş grafikleri için
mükemmel bir seçimdir.

● HP Broşür Kağıdı 180g Mat veya HP Profesyonel Kağıt 180 Mat

Bu kağıtlar çift taraflı kullanım için iki tarafı da mat kaplanmıştır. Rapor kapakları, özel sunular,
broşürler, zarflar ve takvimlerde kullanılabilecek fotoğrafa yakın röprodüksiyonlar ve iş grafikleri için
mükemmel bir seçimdir.

Günlük yazdırma

● 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. Mürekkep bulaşmasının daha az olması, siyahların daha dolgun ve renklerin daha
canlı olması için ColorLok Technology kullanılmıştır.

● HP Yazdırma Kağıdı

HP Yazdırma Kağıdı yüksek kaliteli, çok işlevli bir kağıttır. Standart çok amaçlı kağıtlara veya fotokopi
kağıtlarına basılan belgelere göre daha gerçek görünüm sağlar. Mürekkep bulaşmasının daha az olması,
siyahların daha dolgun ve renklerin daha canlı olması için ColorLok Technology kullanılmıştır. Daha uzun
ömürlü belgeler için asitsizdir.

● HP Ofis Kağıdı

HP Ofis Kağıdı yüksek kaliteli ve çok işlevli bir kağıttır. Kopya, taslak, duyuru ve diğer günlük belgeler
için uygundur. Mürekkep bulaşmasının daha az olması, siyahların daha dolgun ve renklerin daha canlı
olması için ColorLok Technology kullanılmıştır. Daha uzun ömürlü belgeler için asitsizdir.

● HP Geri Dönüştürülmüş 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.

Özel projeler

● HP Ütüyle Aktarma Kağıdı

HP Ütü Baskıları (ince veya beyaz kumaşlar için), dijital fotoğraflarınızdan özel tişörtler oluşturmak için
ideal çözümdür.
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Ortam yükleme
Devam etmek için bir kağıt boyutu seçin.

Tam boyutlu kağıt yüklemek için

1. Kağıt tepsisini indirin ve ardından kağıt tepsisini ve tepsi genişleticiyi dışarı çekin.

2. Kağıt genişliği kılavuzlarını dışa doğru kaydırın.

3. Kağıdı yükleyin.

● Kağıt destesini kağıt tepsisine kısa kenarları ileri ve yazdırılacak yüzleri aşağı bakacak şekilde
yerleştirin.

● Kağıt destesini durana dek ileriye doğru kaydırın.
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● Kağıt genişliği kılavuzlarını, kağıt destesinin iki yanına yaslanacak şekilde ayarlayın.

● Kağıt tepsisini içeri kaydırın.

Küçük boyutlu kağıt yüklemek için

1. Kağıt tepsisini indirin ve ardından kağıt tepsisini ve tepsi genişleticiyi dışarı çekin.

2. Kağıt genişliği kılavuzlarını dışa doğru kaydırın.
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3. Fotoğraf kağıdını yerleştirin.

● Fotoğraf kağıdı destesini, kısa kenarı ileri ve yazdırılacak yüzü aşağı bakacak şekilde kağıt
tepsisine yerleştirin.

● Fotoğraf kağıdı destesini durana dek ileriye doğru kaydırın.

● Kağıt genişliği kılavuzlarını, fotoğraf kağıdı destesinin iki yanına yaslanacak şekilde ayarlayın.

● Kağıt tepsisini içeri kaydırın.

Zarfları yüklemek için

1. Kağıt tepsisini indirin ve ardından kağıt tepsisini ve tepsi genişleticiyi dışarı çekin.
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2. Kağıt genişliği kılavuzlarını dışa doğru kaydırın.

3. Zarfları yükleyin.

● Bir veya daha fazla zarfı kağıt tepsisinin ortasına yerleştirin. Yazdırılacak taraf aşağıya dönük
olmalıdır. Zarf kapağı sol tarafta ve yukarı bakar durumda olmalıdır.

● Zarf destesini durana dek ileri kaydırın.

● Kağıt genişliği kılavuzlarını, zarf destesinin iki yanına yaslanacak şekilde ayarlayın.

● Kağıt tepsisini içeri kaydırın.
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Orijinali yükleyin
Orijinal belgenizi yazdırılacak yüzü yukarı bakacak şekilde otomatik belge besleyiciye veya yazdırılacak yüzü
aşağı bakacak şekilde tarayıcı camının sağ ön köşesine yerleştirebilirsiniz.

Otomatik belge besleyiciye orijinal belge yerleştirmek

1. Kağıt genişliği kılavuzlarını dışa doğru çekin.

2. Orijinali yazdırılacak yüzü yukarı bakacak ve önce üst kısmı girecek şekilde OBB'ye yükleyin.

3. Kağıt genişliği kılavuzlarını kağıdın kenarına değene kadar içeri itin.

Orijinali tarayıcı camına yerleştirmek için

1. Tarayıcı kapağını kaldırın.
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2. Orijinal belgeyi yazdırılacak yüzü aşağı bakacak şekilde, tarayıcı camının sağ köşesine yerleştirin.

3. Tarayıcının kapağını kapatın.
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HP kağıt sarf malzemeleri sipariş etme
Yazıcı, birçok ofis ortamı türüyle 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.

34 Bölüm 4   Kağıtla ilgili temel bilgiler TRWW

http://www.hp.com
http://www.hp.com


5 Kopyalama ve tarama

● Belge kopyalama

● Bilgisayara tarama

● Kopyalama başarısı için ipuçları

● Tarama başarısı için ipuçları
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Belge kopyalama
Yazıcı ekranındaki Kopyalama menüsü, düz kağıda kopyalanacak kopyaların sayısı ile renkli veya siyah beyaz
kopyalamayı kolayca seçmenize izin verir. Kağıt türünü ve boyutunu değiştirme, kopyanın koyuluğunu
ayarlama ve kopyayı yeniden boyutlandırma gibi gelişmiş ayarlara da daha kolay erişebilirsiniz.

Tek taraflı kopya çıkarma

1. Kağıt tepsisine tam boyutlu kağıt yükleyin.

2. Orijinal belgeyi, yazdırılacak yüzü yukarı bakacak şekilde OBB'ye veya yazdırılacak yüzü aşağı bakacak
şekilde tarayıcı camına yerleştirin.

Orijinal belge yüklemeyle ilgili daha fazla bilgi için, bkz. Orijinali yükleyin, sayfa 32.

3. Kopyalama menüsüne erişmek için yazıcı ekranında Giriş ekranından Kopyala seçeneğini belirleyin.

Yazıcı ekranında Kopyala seçeneğini görmüyorsanız, Giriş düğmesine basın, sonra da Kopyala
seçeneğini görene dek Yukarı ve Aşağı düğmelerine basın.

4. Kopyala menüsünden Kopya Sayısı'nı seçerek kopya sayısını artırın veya azaltın, sonra da OK
düğmesine basarak onaylayın.

5. Siyah Beyaz Kopya Başlat'ı veya Renkli Kopya Başlat'ı seçin, sonra da siyah beyaz veya renkli kopya
oluşturmak için OK düğmesine basın.

Tarayıcı camından 2 taraflı kopya çıkarın

1. Kağıt tepsisine tam boyutlu kağıt yükleyin.

2. Orijinal belgeyi yazdırılacak yüzü aşağı bakacak şekilde, tarayıcı camının sağ ön köşesine yerleştirin.

Orijinal belge yüklemeyle ilgili daha fazla bilgi için, bkz. Orijinali yükleyin, sayfa 32.

3. Kopyalama menüsüne erişmek için yazıcı ekranında Giriş ekranından Kopyala seçeneğini belirleyin.

Yazıcı ekranında Kopyala seçeneğini görmüyorsanız, Giriş düğmesine basın, sonra da Kopyala
seçeneğini görene dek Yukarı ve Aşağı düğmelerine basın.
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4. Kopyala menüsünden Kopya Sayısı'nı seçerek kopya sayısını artırın veya azaltın, sonra da OK
düğmesine basarak onaylayın.

5. 2 Taraflı'yı seçip etkinleştirin, sonra da OK düğmesine basarak onaylayın.

6. Siyah Kopya Başlat'ı veya Renkli Kopya Başlat'ı seçin.

7. İstendiğinde, ikinci orijinali yükleyin ve OK'e dokunun.

Belge besleyiciden 2 taraflı kopya çıkarın

1. Kağıt tepsisine tam boyutlu kağıt yükleyin.

2. 1 taraflı orijinalleri, yazdırılacak yüzü yukarı bakacak şekilde belge besleyiciye yükleyin.

Orijinal belge yüklemeyle ilgili daha fazla bilgi için, bkz. Orijinali yükleyin, sayfa 32.

● 2 taraflı kopya oluşturmak için 1 taraflı orijinaller kullanın.

● 2 taraflı kopyadan birkaç sayfa oluşturmak için birden fazla 1 taraflı orijinal sayfa kullanın.
Örneğin: 2 taraflı dört sayfa kopya oluşturmak için 1 taraflı sekiz sayfa orijinal.

3. Kopyalama menüsüne erişmek için yazıcı ekranında Giriş ekranından Kopyala seçeneğini belirleyin.

Yazıcı ekranında Kopyala seçeneğini görmüyorsanız, Giriş düğmesine basın, sonra da Kopyala
seçeneğini görene dek Yukarı ve Aşağı düğmelerine basın.

4. Kopyala menüsünden Kopya Sayısı'nı seçerek kopya sayısını artırın veya azaltın, sonra da OK
düğmesine basarak onaylayın.

5. 2 Taraflı'yı seçip etkinleştirin, sonra da OK düğmesine basarak onaylayın.

6. Siyah Kopya Başlat'ı veya Renkli Kopya Başlat'ı seçin.

Diğer kopyalama özellikleri

Kopyalama menüsündeyken, ayarlar arasında seçim yapmak için Yukarı ve Aşağı düğmelerine basın.

● Kağıt Türü: Kağıt boyutunu ve kağıt türünü seçer. Düz kağıt ayarı, düz kağıda normal baskı kalitesinde
yazdıracaktır. Fotoğraf kağıdı ayarı, fotoğraf kağıdına en iyi kalitede yazdıracaktır.

● Yeniden Boyutlandır: Kopyalanacak görüntü veya belgenin boyutunu kontrol eder.
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◦ Gerçek boyut: Orijinal belgeyle aynı boyutta kopya çıkarır ancak kopyalanan görüntünün kenar
boşlukları kırpılabilir.

◦ Sayfaya Sığdır: Kenarlarında beyaz kenar boşlukları olan ortalanmış bir kopya oluşturur. Yeniden
boyutlandırılmış görüntü, seçilen çıktı kağıdına sığması için büyütülür ya da küçültülür.

NOT: Sayfaya Sığdır özelliğinin düzgün çalışmasını sağlamak için, tarayıcı camı temiz olmalıdır.

◦ Özel Boyut: %100'ün üzerinde değerler seçerek görüntünün boyutunu artırmanıza, %100'den
küçük değerler seçerek ise küçültmenize imkan verir.

● Kimlik Kopyalama: Kimliğin iki yüzünü de kopyalamanıza imkan verir.

● Açık / Koyu: Kopya ayarlarını, daha açık veya koyu kopyalar yapacak şekilde düzeltir.

NOT: İki dakikalık işlemsizlik sonrasında, kopya seçenekleri otomatik olarak varsayılan ayarlar olan düz
kağıt A4 veya 8,5x11 inçe (bölgeye bağlı olarak) geri dönecektir.
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Bilgisayara tarama
Yazıcı kontrol panelinden veya bilgisayarınızdan tarama yapabilirsiniz. Bir sayfayı hızla görüntü dosyası
olarak taramak istiyorsanız, kontrol panelinden tarayabilirsiniz. Birden çok sayfayı tek dosyaya taramak,
taramanın dosya biçimini belirlemek veya taranan görüntüde düzenleme yapmak istiyorsanız
bilgisayarınızdan tarayın.

Taramayı hazırlamak için

1. Orijinal belgeyi, yazdırılacak yüzü yukarı bakacak şekilde OBB'ye veya yazdırılacak yüzü aşağı bakacak
şekilde tarayıcı camına yerleştirin.

Orijinal belge yüklemeyle ilgili daha fazla bilgi için, bkz. Orijinali yükleyin, sayfa 32.

2. Taramayı başlatın.

Yazıcı kontrol panelinden taramak için

1. Yazıcı ekranında Giriş ekranından Tarama seçeneğini belirleyin, sonra da OK düğmesine basın.

İPUCU: Yazıcı ekranında Tarama seçeneğini görmüyorsanız, Giriş düğmesine basın, sonra da Tarama
seçeneğini görene dek Yukarı ve Aşağı düğmelerine basın.

2. Yazıcı ekranından tarama yapmak istediğiniz bilgisayarı seçin, sonra da OK düğmesine basın.

Yazıcı ekranında bilgisayarınızın listelendiğini görmüyorsanız, bilgisayarınızın yazıcıya ya kablosuz ya da
bir USB kablosu üzerinden bağlı olduğundan emin olun. Kablosuz bağlantınız varsa ve bağlantının
çalıştığını doğruladıysanız, yazılımda kablosuz taramayı etkinleştirmeniz gerekecektir.

Bilgisayarınızdan taramak için

1. İşletim sisteminize bağlı olarak aşağıdakilerden birini yaparak yazıcı yazılımı özelliğini açın.

● Windows 8: Başlangıç ekranında, ekran üzerinde boş bir alanı sağ tıklatın, uygulama çubuğunda
Tüm Uygulamalar'ı tıklatın, sonra da yazıcının adını taşıyan simgeyi tıklatın.

● Windows 7, Windows Vista ve Windows XP: Bilgisayar masaüstünden, Başlat'a tıklayın, Tüm
Programlar'ı seçin, HP'ye tıklayın, HP Deskjet 4640 series seçeneğine, sonra da HP Deskjet 4640
series seçeneğine tıklayın.

2. yazıcı yazılımı içinde, Yazdırma, Tarama ve Faks simgesini tıklatın, sonra da Belge veya Fotoğraf
Tara'yı seçin.

3. Kısayol menüsünden istediğiniz tarama türünü seçin, sonra da Tara'yı tıklatın.

NOT: Tarama Önizlemesini Göster seçiliyse, önizleme ekranında taranan görüntüde düzenlemeler
yapabileceksiniz.

4. Uygulamayı başka bir tarama için açık tutmak isterseniz Kaydet'i seçin ya da Bitti'yi seçip uygulamadan
çıkın.

5. Tarama kaydedildikten sonra, taramanın kaydedildiği dizinde bir Windows Explorer penceresi
açılacaktır.

NOT: Tarama işlevi aynı anda etkinleştirilebilen sınırlı sayıda bilgisayar vardır. Yazıcı üzerindeki Tarama
düğmesine basarak tarama için kullanılabilecek bilgisayarları görebilirsiniz.
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Bilgisayarınızdan tarama

1. HP Scan'i açın.

HP Scan, sabit diskin en üst düzeyinde bulunan Applications/Hewlett-Packard (Uygulamalar/Hewlett-
Packard) klasöründe yer alır.

2. İstediğiniz tarama profili türünü seçin ve ekrandaki yönergeleri izleyin.
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Kopyalama başarısı için ipuçları
● Tarayıcı camını temizleyerek üstüne yapışmış yabacı bir madde bulunmamasına dikkat edin.

● Basılı çıktınızın karşıtlığını artırmak veya azaltmak için, yazıcı ekranından Kopyala seçeneğini belirleyin,
sonra da karşıtlığı ayarlamak için Açık/Koyu'yu seçin.

● Basılı çıktının kağıt boyutunu ve kağıt türünü seçmek için, yazıcı ekranından Kopyala seçeneğini
belirleyin. Kopyala menüsünden Kağıt Türü'nü seçerek düz veya fotoğraf kağıdını ve fotoğraf kağıdı
boyutunu seçin.

● Görüntüyü yeniden boyutlandırmak için, yazıcı ekranından Kopyala seçeneğini belirleyin, sonra da
Yeniden Boyutlandır'ı seçin.
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Tarama başarısı için ipuçları
● Tarayıcı camını temizleyerek üstüne yapışmış yabacı bir madde bulunmamasına dikkat edin.

● Yazıcı ekranından Tarama seçeneğini belirledikten sonra, yazıcı ekranındaki yazıcılar listesinden
taramak istediğiniz bilgisayarı seçin.

● Bilgisayarınızla yazıcınız kablosuz bağlıysa ve bağlı bilgisayarınıza her zaman hızla tarama yapabilmek
istiyorsanız, Bilgisayara Tara'nın her zaman etkin olduğundan emin olun.

● Birden fazla sayfaya sahip bir belgeyi çok dosya yerine tek bir dosyaya taramak isterseniz, yazıcı
ekranından Tarama seçeneğini belirlemek yerine yazıcı yazılımı ile tarama başlatın.
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6 Faks

Yazıcıyı kullanarak, renkli fakslar da dahil olmak üzere faks gönderip alabilirsiniz. Faksları ileriki bir tarih ve
saatte gönderilecek şekilde zamanlayabilirsiniz. Ayrıca, faksları sık kullanılan numaralara hızlı ve kolayca
göndermek üzere hızlı aramalar kurabilirsiniz. Yazıcı kontrol panelinden, gönderdiğiniz faksların çözünürlüğü
ve açıklık ile koyuluk arasındaki karşıtlık gibi bir dizi faks seçeneğini de ayarlayabilirsiniz.

NOT: Faksı kullanmaya başlamadan önce, yazıcıyı faks için doğru şekilde ayarladığınızdan emin olun. Bunu,
kontrol panelini veya yazıcıyla birlikte verilen HP yazılımını kullanarak başlangıç ayarlarının bir parçası olarak
zaten yapmış olabilirsiniz. Kontrol panelinden faks kurulum sınamasını çalıştırarak faksın doğru kurulduğunu
doğrulayabilirsiniz. Faks sınaması hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Faks kurulumunuzu sınama, sayfa 163.

● Faks gönderme

● Faks alma

● Hızlı arama girişlerini ayarlama

● Faks ayarlarını değiştirme

● Faks ve dijital telefon hizmetleri

● Internet Protokolü üzerinden Ses Faksı

● Raporları kullanma

● Faks başarısı için ipuçları
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Faks gönderme
Çeşitli şekillerde faks gönderebilirsiniz. Yazıcı kontrol panelini kullanarak siyah beyaz veya renkli faks
gönderebilirsiniz. Bağlı bir telefondan el ile de faks gönderebilirsiniz. Bu, faksı göndermeden önce alıcı ile
konuşmanıza olanak sağlar.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

● Standart bir faks gönderme

● Bilgisayardan standart faks gönderme

● Telefondan el ile faks gönderme

● Monitörden aramayı kullanarak faks gönderme

● Faksı daha sonra göndermek üzere zamanlama

● Hata Düzeltme Modu'nda faks gönderme

Standart bir faks gönderme
Yazıcı kontrol panelini kullanarak tek veya çok sayfalı siyah beyaz ya da renkli faksları kolayca
gönderebilirsiniz.

NOT: Fakslarınızın başarıyla gönderildiği onayını basılı olarak almanız gerekiyorsa, faks doğrulamanın
etkinleştirilmesi gerekir.

İPUCU: Ayrıca, telefondan veya monitörden arama yoluyla faksı el ile de gönderebilirsiniz. Bu özellikler
arama hızını ayarlamanıza olanak sağlar. Ayrıca, özellikle arama ücretinin ödenmesi için bir arama kartı
kullandığınızda ve ararken ton isteklerine yanıt vermeniz gerektiğinde yararlıdırlar.

Yazıcı kontrol panelinden standart bir faks göndermek için

1. Orijinal belgenizi yazdırılacak yüzü aşağı bakacak şekilde camın sağ ön köşesine veya yazdırılacak yüzü
yukarı bakacak şekilde OBB'ye yerleştirin.

Orijinal belge yüklemeyle ilgili daha fazla bilgi için, bkz. Orijinali yükleyin, sayfa 32.

2. Yazıcının Giriş ekranında, Yukarı ve Aşağı düğmelerine basarak Faks seçeneğini belirleyin, sonra da OK
düğmesine basın.

3. Siyah Faks'ı veya Renkli Faks'ı seçin.

OBB'ye orijinal belge yüklendiğinde, belge girdiğiniz numaraya gönderilir. OBB'de orijinal belge
algılanmazsa, seçim yapmanızı isteyen bir istem mesajı belirir.

İPUCU: Alıcı, gönderdiğiniz faksın kalitesinde sorunlar olduğunu bildirirse, faksınızın çözünürlüğünü
veya karşıtlığını değiştirmeyi deneyebilirsiniz.

4. Tuş takımını kullanarak faks numarasını girin, sonra da OK düğmesine basın.

İPUCU: Girdiğiniz faks numarasına bir duraklama eklemek için, ekranda bir tire (-) görüntüleninceye
kadar * düğmesine arka arkaya basın.
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Bilgisayardan standart faks gönderme
Bir kopya yazdırıp yazıcıdan fakslamadan, bilgisayarınızda bir belgeyi faks olarak gönderebilirsiniz.

NOT: Bu yöntemle bilgisayarınızdan gönderilen fakslar, Internet bağlantısını veya bilgisayar modemini
değil, yazıcının faks bağlantısını kullanır. Bu nedenle, yazıcının çalışan bir telefon hattına bağlandığından ve
faks işlevinin kurulup düzgün şekilde çalıştığından emin olun.

Bu özelliği kullanmak için, yazıcıyla birlikte verilen HP yazılım CD'sindeki yükleme programını kullanarak
yazıcı yazılımını yüklemeniz gerekir.

Bilgisayardan standart faks göndermek için

1. Bilgisayarınızda fakslamak istediğiniz belgeyi açın.

2. Yazılım uygulamanızın Dosya menüsünde Yazdır'ı tıklatın.

3. Ad listesinden, adında “faks” sözcüğü bulunan yazıcıyı seçin.

4. Ayarları değiştirmek (örneğin, belgeyi siyah beyaz faks veya renkli faks olarak göndermeyi seçmek) için,
Özellikler iletişim kutusunu açan düğmeyi tıklatın. Yazılım uygulamanıza bağlı olarak, bu düğme
Özellikler, Seçenekler, Yazıcı Kurulumu veya Yazıcı ya da Tercihler olarak adlandırılabilir.

5. Ayarları değiştirdikten sonra Tamam'ı tıklatın.

6. Yazdır'ı veya Tamam'ı tıklatın.

7. Alıcının faks numarasını ve diğer bilgilerini girin, faksın diğer ayarlarını da değiştirin ve Faks Gönder'i
tıklatın. Yazıcı faks numarasını çevirmeye ve belgeyi fakslamaya başlar.

Bilgisayardan standart faks gönderme

1. Bilgisayarınızda fakslamak istediğiniz belgeyi açın.

2. Yazılımınızın File (Dosya) menüsünde Print'i (Yazdır) tıklatın.

3. Adında “(Fax)” bulunan yazıcıyı seçin.

4. Orientation (Kağıt Yönü) ayarının aşağısındaki açılır menüden Fax Recipients'i (Faks Alıcıları) seçin.

NOT: Açılır menüyü bulamazsanız, Printer selection'ın (Yazıcı seçimi) yanındaki açma üçgenini
tıklatmayı deneyin.

5. Verilen kutulara faks numarasını ve diğer bilgileri girin, Add to Recipients'i (Alıcılara Ekle) tıklatın.

6. Fax Mode'u (Faks Modu) ve istediğiniz diğer seçenekleri belirleyin, ardından faks numarasını çevirmeye
ve belgeyi fakslamaya başlamak için Send Fax Now'ı (Faksı Şimdi Gönder) tıklatın.

Telefondan el ile faks gönderme
Faksı elle gönderme, telefon görüşmesi yapmanıza ve faksı göndermeden önce alıcıyla konuşmanıza olanak
sağlar. Faks göndermeden önce, alıcıyı faks göndereceğinize dair bilgilendirmek isterseniz kullanışlıdır. Bir
faksı el ile gönderdiğinizde çevir seslerini, telefon uyarılarını veya diğer sesleri telefonunuzun ahizesinden
duyabilirsiniz. Bu, faksınızı göndermek için bir arama kartı kullanmanızı kolaylaştırır.

Alıcının faks makinesi kurulumuna bağlı olarak, alıcı telefona yanıt verebilir veya aramayı faks makinesi
alabilir. Telefona bir kişi yanıt verirse, faksı göndermeden önce alıcıyla konuşabilirsiniz. Aramayı faks
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makinesi yanıtlarsa, alıcı faks makinesinin faks sinyallerini duyduğunuzda faksınızı faks makinesine
doğrudan gönderebilirsiniz.

Dahili bir telefondan el ile faks göndermek için

1. Orijinal belgenizi yazdırılacak yüzü aşağı bakacak şekilde camın sağ ön köşesine veya yazdırılacak yüzü
yukarı bakacak şekilde OBB'ye yerleştirin.

Orijinal belge yüklemeyle ilgili daha fazla bilgi için, bkz. Orijinali yükleyin, sayfa 32.

2. Yazıcının Giriş ekranında, Yukarı ve Aşağı düğmelerine basarak Faks seçeneğini belirleyin, sonra da OK
düğmesine basın.

3. Yazıcıya bağlı telefonun tuş takımını kullanarak numarayı çevirin.

NOT: El ile faks gönderirken yazıcının kontrol panelindeki tuş takımını kullanmayın. Alıcının
numarasını çevirmek için telefondaki tuş takımını kullanmalısınız.

4. Alıcı telefonu açarsa, faksınızı göndermeden önce konuşabilirsiniz.

NOT: Aramayı faks makinesi yanıtlarsa, alıcı faks makinesinin faks sinyallerini duyarsınız. Faksı
iletmek için bir sonraki adımdan devam edin.

5. Faksı göndermeye hazır olduğunuzda, OK düğmesine basın, Yeni Faks Gönder'i seçin, sonra da Siyah
Beyaz'ı veya Renkli'yi seçin.

Faksı göndermeden önce alıcıyla konuşursanız, alıcıya faks sinyallerini duyduktan sonra kendi faks
makinesinde Faksı El ile Al'a basması gerektiğini bildirin.

Faks iletilirken telefon hattı sessizleşir. Bu noktada, telefonu kapatabilirsiniz. Alıcıyla konuşmaya
devam etmek isterseniz, faks iletimi tamamlanıncaya kadar hatta kalın.

Monitörden aramayı kullanarak faks gönderme
Monitörden arama özelliği, normal bir telefondan çevirdiğiniz gibi yazıcı kontrol panelinden bir numara
çevirmenizi sağlar. Monitörden arama özelliğini kullanarak bir faks gönderdiğinizde, çevir seslerini, telefon
istemlerini veya diğer sesleri yazıcıdaki hoparlörlerden duyabilirsiniz. Bu, arama hızınızı denetlemenizin yanı
sıra numarayı çevirirken gelen uyarılara karşılık vermenize de olanak sağlar.

İPUCU: Arama kartı kullanıyorsanız ve PIN kodunuzu yeterince hızlı girmezseniz, yazıcı faks sinyallerini çok
hızlı göndermeye başlayarak PIN kodunuzun arama kartı hizmeti tarafından tanınmamasına neden olabilir.
Bu durumda arama kartınızın PIN'ini saklamak için hızlı arama girişi oluşturabilirsiniz. Daha fazla bilgi için,
bkz. Hızlı arama girişlerini ayarlama, sayfa 53.

NOT: Çevir sesi duyabilmeniz için, ses düzeyinin açık olduğundan emin olun.

Monitörden arama özelliğini kullanarak yazıcı kontrol panelinden faks göndermek için

1. Orijinal belgenizi yazdırılacak yüzü aşağı bakacak şekilde camın sağ ön köşesine veya yazdırılacak yüzü
yukarı bakacak şekilde OBB'ye yerleştirin.

Orijinal belge yüklemeyle ilgili daha fazla bilgi için, bkz. Orijinali yükleyin, sayfa 32.

2. Yazıcının Giriş ekranında, Yukarı ve Aşağı düğmelerine basarak Faks seçeneğini belirleyin, sonra da OK
düğmesine basın.

3. Siyah Faks'ı veya Renkli Faks'ı seçin.
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● Yazıcı OBB'ye bir orijinal yüklendiğini algılarsa, çevir sesi duyarsınız.

● Orijinal tarayıcı camına yüklenmişse, Camdan Faksla'yı seçin.

4. Çevir sesini duyduğunuzda, yazıcı kontrol panelindeki tuş takımını kullanarak numarayı girin.

5. Ekranda görüntülenen istemleri uygulayın.

Alıcı faks makinesi yanıt verdiğinde, faksınız gönderilir.

Faksı daha sonra göndermek üzere zamanlama
24 saat içinde gönderilmek üzere siyah beyaz bir faksın zamanlayabilirsiniz. Bu, siyah beyaz faksı örneğin
akşam geç saatlerde, telefon hatlarının fazla meşgul olmadığı veya telefon ücretinin daha düşük olduğu bir
zamanda göndermenize olanak sağlar. Yazıcı faksınızı belirtilen saatte otomatik olarak gönderir.

Tek seferde gönderilmek üzeri bir faks planlayabilirsiniz. Zamanlanmış bir faks varken normal olarak faks
göndermeye devam edebilirsiniz.

NOT: Bellekten yalnızca siyah beyaz faks gönderebilirsiniz.

Yazıcı kontrol panelinden faks zamanlamak için

1. Orijinalinizi yazdırılacak yüzü yukarı bakacak şekilde OBB'ye yükleyin.

Orijinal belge yüklemeyle ilgili daha fazla bilgi için, bkz. Orijinali yükleyin, sayfa 32.

2. Yazıcının Giriş ekranında, Yukarı ve Aşağı düğmelerine basarak Faks seçeneğini belirleyin, sonra da OK
düğmesine basın.

3. Ayarlar'ı, sonra da Faks Zamanla'yı seçin.

4. Yukarı ve Aşağı düğmelerine basarak faks erteleme zamanını girin, sonra da OK düğmesine basarak
onaylayın.

5. Çevir sesini duyduğunuzda, yazıcı kontrol panelindeki tuş takımını kullanarak numarayı girin.

6. Tara'yı, sonra da Başlat'ı seçin.

Yazıcı tüm sayfaları tarar ve ayarlanan zamanda faksı gönderir.

Zamanlanan bir faksı iptal etmek için

1. Yazıcının Giriş ekranında, Yukarı ve Aşağı düğmelerine basarak Faks seçeneğini belirleyin, sonra da OK
düğmesine basın.

2. Ayarlar'ı, sonra da Faks Zamanla'yı seçin.

3. Silmek istediğiniz zamanlanmış faksı seçin, sonra da Sil'i seçin.

Hata Düzeltme Modu'nda faks gönderme
Hata Düzeltme Modu (ECM), iletim sırasında oluşan hataları algılayıp otomatik olarak hatalı kısmın yeniden
iletilmesini isteyerek, düşük kaliteli telefon hatları nedeniyle veri kaybını önler. İyi telefon hatlarında telefon
ücretlerini etkilemez, hatta ücretlerin azalmasını bile sağlayabilir. ECM, zayıf telefon hatlarında gönderme
süresini ve telefon ücretlerini artırır, ancak verileri daha güvenilir şekilde gönderir. Açık varsayılan ayardır.
Ancak telefon ücretlerini büyük ölçüde artırıyorsa ve düşük ücrete düşük kalite alabiliyorsanız ECM'yi kapatın.

ECM ayarını kapatmadan önce aşağıdakileri dikkate alın. ECM'yi kapatırsanız:

TRWW Faks gönderme 47



● Gönderdiğiniz ve aldığınız faksların kalitesi ve iletim hızı etkilenir.

● Faks Hızı, otomatik olarak Orta değerine ayarlanır.

● Artık renkli faks gönderemez ve alamazsınız.

ECM ayarını kontrol panelinden değiştirmek için

1. Yazıcının Giriş ekranında, Yukarı ve Aşağı düğmelerine basarak Faks seçeneğini belirleyin, sonra da OK
düğmesine basın.

2. Ayarlar'ı, sonra da Gelişmiş Ayarlar'ı seçin.

3. Hata Düzeltme'yi seçin.

4. Açık veya Kapalı'yı seçin, sonra da OK düğmesine basın.
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Faks alma
Faksları otomatik olarak veya el ile alabilirsiniz. Otomatik Yanıt seçeneğini kapatırsanız, faksları el ile
almanız gerekir. Otomatik Yanıt seçeneğini açarsanız (varsayılan ayar), yazıcı, Yanıt için Çalma Sayısı
ayarıyla belirtilen sayıda çaldıktan sonra gelen aramaları otomatik olarak yanıtlar ve faksları alır. (Varsayılan
Yanıt için Çalma Sayısı ayarı beş zil sesidir.)

Legal veya daha büyük boyutta faks alırsanız ve yazıcı o anda Legal boyutunda kağıt kullanmaya ayarlı
değilse, yazıcı yüklü olan kağıda sığması için faksı küçültür.

NOT: Faks geldiğinde bir belge kopyalıyorsanız, kopyalama bitinceye kadar faks yazıcı belleğinde saklanır.
Bu, bellekte saklanan faks sayısını azaltabilir.

● El ile faks alma

● Alınan faksları bellekten yeniden yazdırma

● Faksları başka bir numaraya iletme

● Alınan fakslar için kağıt boyutunu ayarlama

● Önemsiz faks numaralarını engelleme

El ile faks alma
Telefonla konuştuğunuz kişi, telefon görüşmesi devam ederken size faks gönderebilir. Buna elle faks
gönderme denir. Faksı el ile almak için bu bölümdeki yönergeleri kullanın.

NOT: Konuşmak ya da faks sinyallerini dinlemek için ahizeyi kaldırabilirsiniz.

Aşağıdaki özellikleri taşıyan bir telefondan elle faks alabilirsiniz:

● Doğrudan yazıcıya bağlı olan (2_EXT bağlantı noktasından)

● Yazıcı ile aynı telefon hattını paylaşan, ancak yazıcıya bağlı olmayan

Faksı el ile almak için

1. Yazıcının açık olduğundan ve ana tepsiye kağıt yüklediğinizden emin olun.

2. OBB tepsisindeki tüm orijinalleri çıkarın.

3. Gelen aramaya, yazıcıdan önce yanıt verebilmek için Yanıt için Çalma Sayısı ayarını daha büyük bir
sayıya ayarlayın. Veya yazıcının gelen aramaları otomatik olarak yanıtlamaması için Otomatik Yanıt
ayarını kapatın.

4. O sırada göndericiyle telefonda konuşuyorsanız, göndericiye kendi faks makinesinde Yeni Faks
Gönder'e basmasını söyleyin.

5. Gönderen bir faks makinesinin faks sinyallerini duyduğunuzda aşağıdakileri yapın:

a. Yazıcının Giriş ekranında Yukarı ve Aşağı düğmelerine basarak Faks seçeneğini belirleyin, OK
düğmesine basın, sonra da Faksı El İle Al'ı seçin.

b. Yazıcı faksı almaya başladıktan sonra telefonu kapatabilir veya hatta kalabilirsiniz. Faks gönderimi
sırasında telefon hattı sessizdir.
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Alınan faksları bellekten yeniden yazdırma
Alınan ve yazdırılmayan fakslar, bellekte saklanır.

NOT: Bellek dolduğunda, bellekteki fakslar silinene kadar yazıcı yeni faks alamaz. Ayrıca, güvenlik veya
gizlilik nedeniyle de bellekteki faksları silmek isteyebilirsiniz.

Bellekteki faksların boyutlarına bağlı olarak, en son gelen ve yazdırılmış olan en çok sekiz faksı (halen
bellektelerse) yeniden yazdırabilirsiniz. Örneğin, son çıktınızın kopyasını kaybettiyseniz fakslarınızı yeniden
yazdırmanız gerekebilir.

Bellekte saklanan faksları yazıcı kontrol panelinden yazdırmak için

1. Ana tepside kağıt yüklü olduğundan emin olun. Daha fazla bilgi için, bkz. Ortam yükleme, sayfa 28.

2. Yazıcının Giriş ekranında, Yukarı ve Aşağı düğmelerine basarak Faks seçeneğini belirleyin, sonra da OK
düğmesine basın.

3. Ayarlar'ı seçin, sonra da Kayıp Faksları Yeniden Yazdır'ı seçin.

Fakslar, en son alınan faks ilk önce gösterilecek şekilde, alındıklarından ters sırada görüntülenir.

4. Yazdırmak istediğiniz faksı seçin, sonra da Yazdır'ı seçin.

5. Faksların yeniden yazdırılmasını durdurmak istiyorsanız, İptal'i seçin.

Faksları başka bir numaraya iletme
Yazıcıyı, fakslarınızı başka bir faks numarasına iletecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Alınan bir renkli faks, siyah
beyaz olarak iletilir.

HP, faks ilettiğiniz numaranın çalışan bir faks hattı olduğunu doğrulamanızı önerir. Faks makinesinin
ilettiğiniz faksları alabileceğinden emin olmak için bir sınama faksı gönderin.

Faksları yazıcı kontrol panelinden iletmek için

1. Yazıcının Giriş ekranında, Yukarı ve Aşağı düğmelerine basarak Faks seçeneğini belirleyin, sonra da OK
düğmesine basın.

2. Ayarlar'ı, sonra da Gelişmiş Ayarlar'ı seçin.

3. Faks İletme'yi, sonra da Faks İletme'yi seçin.

4. Faksı yazdırmak ve iletmek için Yazdırma ile Açık seçeneğini veya faksı iletmek için Açık seçeneğini
belirleyin.

NOT: Yazıcı faksı belirlenen faks makinesine iletemezse (örneğin, makine açık değilse), yazıcı faksı
yazdırır. Yazıcıyı, alınan faksların hata raporlarını yazdıracak şekilde ayarlarsanız, yazıcı bir hata raporu
da yazdırır.

5. Sorulduğunda, iletilecek faksları alacak faks makinesinin numarasını girin, ardından Bitti seçeneğini
belirleyin. Aşağıdaki istemlerin her biri için gerekli bilgileri girin: başlangıç tarihi, başlangıç saati, bitiş
tarihi ve bitiş saati.

6. Faks iletme etkinleştirilir. Onaylamak için Tamam'ı seçin.

Faks iletme ayarlandığında yazıcı güç kaybederse, faks iletme ayarını ve telefon numarasını kaydeder.
Yazıcıya yeniden güç sağlandığında, faks iletme ayarı Açık olur.
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NOT: Faks İletme menüsünden Kapalı'yı seçerek faks iletmeyi iptal edebilirsiniz.

Alınan fakslar için kağıt boyutunu ayarlama
Alınan fakslar için kağıt boyutunu ayarlayabilirsiniz. Seçtiğiniz kağıt boyutu, ana tepsinizde yüklü olanla aynı
olmalıdır. Fakslar, yalnızca Letter, A4 ve Legal kağıtlara yazdırılabilir.

NOT: Bir faksı alırken ana tepsiye yanlış boyutta kağıt yerleştirilmişse, faks yazdırılmaz ve ekranda bir hata
mesajı görüntülenir. Letter, A4 veya Legal boyutlu kağıt yükleyin, sonra faksı yazdırmak için OK düğmesine
basın.

Alınan faksların kağıt boyutunu yazıcı kontrol panelinden ayarlamak için

1. Yazıcının Giriş ekranında, Yukarı ve Aşağı düğmelerine basarak Faks seçeneğini belirleyin, sonra da OK
düğmesine basın.

2. Ayarlar'ı seçin.

3. Faks Kağıdı Boyutu'nu seçin, sonra da bir seçenek belirleyin.

Önemsiz faks numaralarını engelleme
Telefon sağlayıcınız aracılığıyla bir arayan kimliği hizmetine abone olursanız, yazıcının belirli faks
numaralarından gelen faksları yazdırmayacağı şekilde bu numaraları engelleyebilirsiniz. Gelen faks araması
alındığında, yazıcı, aramanın engellenmesi gerekip gerekmediğini belirlemek için bu numarayı önemsiz faks
numaraları listesiyle karşılaştırır. Numara, engellenen faks numaraları listesindeki bir numarayla aynıysa,
faks yazdırılmaz. (Engelleyebileceğiniz en fazla faks numarası sayısı modele göre değişir.)

NOT: Bu özellik tüm ülkelerde/bölgelerde desteklenmez. Önemsiz Faks Engelleyici özelliği, ülkenizde/
bölgenizde desteklenmiyorsa Faks Seçenekleri veya Faks Ayarları menüsünde görüntülenmez.

NOT: Arayan Kimliği listesine hiç telefon numarası eklenmediyse, Arayan Kimliği hizmeti kaydınızın
olmadığı varsayılır.

● Önemsiz faks listesine numara ekleme

● Önemsiz faks listesinden numara çıkarma

Önemsiz faks listesine numara ekleme

Belirli numaraları önemsiz faks listesine ekleyerek engelleyebilirsiniz.

Önemsiz faks listesine numara eklemek için

1. Yazıcının Giriş ekranında, Yukarı ve Aşağı düğmelerine basarak Faks seçeneğini belirleyin, sonra da OK
düğmesine basın.

2. Ayarlar'ı, sonra da Önemsiz Faks'ı seçin.

3. Önemsiz faksları engellemek için Arayan Kimliği'nin gerektiğini bildiren bir mesaj görüntülenir. Devam
etmek için OK düğmesini seçin.

4. Numara Ekle'yi seçin.

5. Arayan kimliği listesinden engellenecek bir faks numarası seçmek için Arama Geçmişinden'i seçin.

- veya -
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Engellenecek bir faks numarasını el ile girmek için Yeni Numara Gir'i seçin.

6. Engellenecek bir faks numarasını girdikten sonra Bitti'yi seçin.

NOT: Faks numarasını, alınan faksın faks başlığında görüntülendiği gibi (bu numaralar farklı
olabileceğinden) değil de kontrol paneli ekranında görüntülendiği gibi girdiğinizden emin olun.

Önemsiz faks listesinden numara çıkarma

Bir faks numarasını artık engellemek istemiyorsanız, o numarayı önemsiz faks listesinden silebilirsiniz.

Önemsiz faks numaraları listesinden numara çıkarmak için

1. Yazıcının Giriş ekranında, Yukarı ve Aşağı düğmelerine basarak Faks seçeneğini belirleyin, sonra da OK
düğmesine basın.

2. Ayarlar'ı, sonra da Önemsiz Faks'ı seçin.

3. Kaldırmak istediğiniz numarayı seçin, sonra da Numara Kaldır'ı seçin.

4. Silme işlemini onaylamak için OK düğmesine basın.
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Hızlı arama girişlerini ayarlama
Sık kullanılan faks numaralarını hızlı arama girişleri olarak ayarlayabilirsiniz. Bu işlem, yazıcı kontrol panelini
kullanarak numaraları hızla aramanıza olanak sağlar.

İPUCU: Yazıcının kontrol panelinden hızlı arama girişleri oluşturma ve yönetmenin yanında,
bilgisayarınızdaki araçları da (örneğin, yazıcınızla birlikte gelen HP yazılımı ve yazıcının katıştırılmış web
sunucusu - EWS) kullanabilirsiniz.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

● Hızlı arama girişlerini ayarlama ve değiştirme

● Hızlı arama girişlerini silme

Hızlı arama girişlerini ayarlama ve değiştirme
Faks numaralarını hızlı arama girişleri olarak saklayabilirsiniz.

Hızlı arama girişlerini ayarlamak için

1. Yazıcının Giriş ekranında, Yukarı ve Aşağı düğmelerine basarak Faks seçeneğini belirleyin, sonra da OK
düğmesine basın.

2. Ayarlar'ı, sonra da Telefon Defteri'ni seçin.

3. Kişi Ekle'yi seçin.

4. Giriş adını yazın, sonra da İleri'yi seçin.

5. Faks numarasını yazın, sonra da Bitti'yi seçin.

NOT: Duraklama ve alan kodu, PBX sisteminin dışındaki numaralar için erişim kodu (genellikle 9 ya da
0) veya bir uluslararası arama öneki gibi gerekli olan diğer numaraları da girin.

Hızlı arama girişlerini değiştirmek için

1. Yazıcının Giriş ekranında, Yukarı ve Aşağı düğmelerine basarak Faks seçeneğini belirleyin, sonra da OK
düğmesine basın.

2. Ayarlar'ı, sonra da Telefon Defteri'ni seçin.

3. Değiştirmek istediğiniz girişi seçin, sonra da OK düğmesine basın.

4. Düzenle'yi seçin, sonra da faks adında değişiklik yapıp İleri'yi seçin.

5. Faks numarasında değişikliklerinizi yapın, sonra da Bitti'yi seçin.

NOT: Duraklama ve alan kodu, PBX sisteminin dışındaki numaralar için erişim kodu (genellikle 9 ya da
0) veya bir uluslararası arama öneki gibi gerekli olan diğer numaraları da girin.
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Hızlı arama girişlerini silme

Hızlı arama girişlerini silmek için

1. Yazıcının Giriş ekranında, Yukarı ve Aşağı düğmelerine basarak Faks seçeneğini belirleyin, sonra da OK
düğmesine basın.

2. Ayarlar'ı, sonra da Telefon Defteri'ni seçin.

3. Silmek istediğiniz girişi seçin, sonra da Sil'i seçip onaylayın.
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Faks ayarlarını değiştirme
Yazıcıyla birlikte gelen başlangıç kılavuzundaki adımları tamamladıktan sonra, başlangıç ayarlarını
değiştirmek veya faks işlemleri için diğer seçenekleri yapılandırmak için aşağıdaki adımları kullanın.

● Faks başlığını yapılandırma

● Yanıtlama modunu ayarlama (Otomatik yanıt)

● Kaç zil sesinden sonra yanıtlanacağını ayarlama

● Ayırt edici zil sesi için yanıtlama zil tonunu değiştirme

● Arama türünü ayarlama

● Tekrar arama seçeneklerini ayarlama

● Faks hızını ayarlama

● Faksın ses düzeyini ayarlama

Faks başlığını yapılandırma
Faks başlığı, adınızı ve faks numaranızı gönderdiğiniz her faksın en üstüne yazdırır. HP, faks başlığını yazıcıyla
birlikte verilen HP yazılımını kullanarak ayarlamanızı önerir. Ayrıca faks başlığını burada açıklandığı gibi yazıcı
kontrol panelinden de ayarlayabilirsiniz.

NOT: Bazı ülkelerde/bölgelerde, faks başlığı bilgileri yasal gerekliliktir.

Faks başlığını ayarlamak veya değiştirmek için

1. Yazıcının Giriş ekranında, Yukarı ve Aşağı düğmelerine basarak Faks seçeneğini belirleyin, sonra da OK
düğmesine basın.

2. Ayarlar'ı seçin, sonra da Faks Başlığı'nı seçin.

3. Kişisel adınızı veya şirketinizin adını ve faks numarasını girip Bitti'yi seçin.

Yanıtlama modunu ayarlama (Otomatik yanıt)
Yanıtlama modu, yazıcının gelen aramaları yanıtlayıp yanıtlamayacağını belirler.

● Yazıcının faksları otomatik olarak yanıtlamasını istiyorsanız, Otomatik Yanıt ayarını açın. Yazıcı tüm
gelen aramaları ve faksları yanıtlar.

● Faksları el ile almak istiyorsanız, Otomatik Yanıt ayarını kapatın. Gelen faks aramalarını yanıtlamak
üzere hazır bulunmalısınız, aksi takdirde yazıcı faksları almaz.

Yanıtlama modunu ayarlamak için

1. Yazıcının Giriş ekranında, Yukarı ve Aşağı düğmelerine basarak Faks seçeneğini belirleyin, sonra da OK
düğmesine basın.

2. Ayarlar'ı seçin.

3. Otomatik Yanıt'ı seçin, Açık'ı veya Kapalı'yı seçin, sonra da OK düğmesine basın.
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Kaç zil sesinden sonra yanıtlanacağını ayarlama
Otomatik Yanıt ayarını açarsanız, gelen aramalar otomatik olarak yanıtlanmadan önce zilin kaç kez çalması
gerektiğini ayarlayabilirsiniz.

Yazıcıyla aynı telefon hattında bir telesekreter varsa Yanıt için Çalma Sayısı ayarı önemlidir; bunun nedeni
telesekreterin telefonu yazıcıdan önce yanıtlamasını istemenizdir. Yazıcı yanıtlamadan önce çalması gereken
zil sayısının, telesekreter için gereken zil sayısından fazla olması gerekir.

Örneğin, telesekreterinizi daha az zil sayısında ve yazıcıyı maksimum zil sayısında yanıtlamaya ayarlayın. (En
yüksek çalma sayısı ülkeye/bölgeye göre değişir.) Bu ayarda, telesekreter aramayı yanıtlar ve yazıcı hattı
kontrol eder. Yazıcı faks sinyalleri algılarsa, faksı alır. Arama sesli ise, telesekreter gelen mesajı kaydeder.

Kaç zil sesinden sonra yanıtlanacağını ayarlamak için

1. Yazıcının Giriş ekranında, Yukarı ve Aşağı düğmelerine basarak Faks seçeneğini belirleyin, sonra da OK
düğmesine basın.

2. Ayarlar'ı, sonra da Gelişmiş Ayarlar'ı seçin.

3. Çalma Ayarları'nı, sonra da Yanıt için Çalma Sayısı'nı seçin.

4. Çalma sayısını değiştirmek için yukarı ve aşağı oklarını seçin.

5. Ayarı kabul etmek için OK'i seçin.

Ayırt edici zil sesi için yanıtlama zil tonunu değiştirme
Birçok telefon şirketi, size tek bir telefon hattından birden çok telefon numarasına sahip olmanızı sağlayan
ayırt edici zil sesi özelliğini sunar. Bu hizmete abone olduğunuzda, her numaraya farklı bir zil sesi tonu atanır.
Yazıcıyı, belirli zil sesi tonlarıyla belirtilen gelen aramaları yanıtlayacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Yazıcı, ayırt edici zil sesi olan bir hatta bağlandıysa, telefon şirketinizden bir zil tonunu sesli mesajlara,
diğerini faks aramalarına atamasını isteyin. HP, faks numaranız için çift veya üçlü zil sesini tercih etmenizi
önerir. Yazıcı belirtilen zil tonunu algılarsa, aramayı yanıtlar ve faksı alır.

İPUCU: Ayırt edici zil sesi ayarlamak için yazıcının kontrol panelinden Zil Tonu Tespiti özelliğini de
kullanabilirsiniz. Bu özellikle, yazıcı gelen bir aramanın zil tonunu tanır ve kaydeder, sonra bu aramayı esas
alarak telefon şirketinizin faks çağrılarına atadığı ayırt edici zil tonunu otomatik olarak belirler.

Ayırt edici zil sesi hizmetiniz yoksa, Tüm Zil Sesleri olan varsayılan zil sesi örneğini kullanın.

NOT: Yazıcı, ana telefon numarası açık olduğunda faks alamaz.

Ayırt edici zil sesi için yanıtlama zil tonunu değiştirmek için

1. Yazıcının faks aramalarını otomatik olarak yanıtlayacak şekilde ayarlandığını doğrulayın.

2. Yazıcının Giriş ekranında, Yukarı ve Aşağı düğmelerine basarak Faks seçeneğini belirleyin, sonra da OK
düğmesine basın.

3. Ayarlar'ı, sonra da Gelişmiş Ayarlar'ı seçin.

4. Çalma Ayarları'nı, sonra da Ayırt Edici Zil Sesi'ni seçin.
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5. Aynı telefon hattında birden çok numaranız yoksa bu ayarın değiştirilmemesi gerektiğini bildiren bir
mesaj görüntülenir. Devam etmek için Evet'i seçin.

6. Aşağıdakilerden birini yapın:

● Telefon şirketinizin faks çağrılarına atadığı zil sesini seçin.

- veya -

● Otomatik Algılama'yı seçin, sonra da yazıcının kontrol panelindeki yönergeleri izleyin.

NOT: Zil Örneği Algılama özelliği zil örneğini algılayamazsa veya özellik tamamlanmadan önce özelliği
iptal ederseniz, zil örneği otomatik olarak varsayılan değere (Tüm Zil Sesleri) ayarlanır.

NOT: Dahili ve harici aramalar için farklı zil sesleri içeren bir PBX telefon sistemi kullanıyorsanız, faks
numarasını harici bir numaradan aramalısınız.

Arama türünü ayarlama
Tonlu arama veya darbeli arama modunu ayarlamak bu yordamı kullanın. Fabrika varsayılanı Tonlu'dur.
Telefon hattınızın tonlu aramayı kullanamayacağını bilmiyorsanız ayarı değiştirmeyin.

NOT: Darbeli arama seçeneği her ülkede/bölgede bulunmaz.

Arama türünü ayarlamak için

1. Yazıcının Giriş ekranında, Yukarı ve Aşağı düğmelerine basarak Faks seçeneğini belirleyin, sonra da OK
düğmesine basın.

2. Ayarlar'ı, sonra da Gelişmiş Ayarlar'ı seçin.

3. Arama Türü'nü, Tonlu Arama'yı veya Darbeli Arama'yı seçin, sonra da OK düğmesine basın.

Tekrar arama seçeneklerini ayarlama
Yazıcı, alıcı faks makinesi yanıt vermediği veya meşgul olduğu için faks gönderemezse, meşgulse tekrar
arama ve yanıt yoksa tekrar arama seçeneklerinin ayarlarına bağlı olarak tekrar aramayı dener. Seçenekleri
açmak veya kapatmak için aşağıdaki yordamı kullanın.

● Meşgulse: Bu seçenek açılırsa, yazıcı meşgul sinyali aldığında otomatik olarak tekrar arar. Bu seçeneğin
varsayılan fabrika ayarı Tekrar Ara'dır.

● Yanıt yoksa: Bu seçenek açılırsa, alıcı faks makinesi yanıt vermediğinde yazıcı otomatik olarak tekrar
arar. Bu seçeneğin varsayılan fabrika ayarı Tekrar Arama Yok'tur.

Tekrar arama seçeneklerini ayarlamak için

1. Yazıcının Giriş ekranında, Yukarı ve Aşağı düğmelerine basarak Faks seçeneğini belirleyin, sonra da OK
düğmesine basın.

2. Ayarlar'ı, sonra da Otomatik Tekrar Arama'yı seçin.

3. Uygun bir seçeneği belirtin, sonra da OK düğmesine basın.
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Faks hızını ayarlama
Faks gönderip alırken yazıcınız ile diğer faks makineleri arasında iletişim kurmak için kullanılan faks hızını
ayarlayabilirsiniz.

Aşağıdakilerden birini kullanırsanız, faks hızı için daha düşük bir değer ayarlamanız gerekebilir:

● Internet telefon hizmeti

● PBX sistemi

● Internet Protokolü üzerinden Ses (VoIP) Faksı

● Tümleşik hizmetler dijital ağı (ISDN)

Faks gönderip almada sorun yaşıyorsanız, daha düşük bir Faks Hızı kullanmayı deneyin. Aşağıdaki tabloda
kullanılabilecek faks hızı ayarları açıklanmıştır.

Faks hızı ayarı Faks hızı

Hızlı v.34 (33600 bps)

Orta v.17 (14400 bps)

Yavaş v.29 (9600 bps)

Faks hızını ayarlamak için

1. Yazıcının Giriş ekranında, Yukarı ve Aşağı düğmelerine basarak Faks seçeneğini belirleyin, sonra da OK
düğmesine basın.

2. Ayarlar'ı, sonra da Gelişmiş Ayarlar'ı seçin.

3. Faks Hızı'nı seçin.

4. Bir seçenek belirleyin, sonra da OK düğmesine basın.

Faksın ses düzeyini ayarlama
Faks seslerinin düzeyini artırmak veya azaltmak için bu yordamı kullanın.

Faksın ses düzeyini ayarlamak için

1. Yazıcının Giriş ekranında, Yukarı ve Aşağı düğmelerine basarak Faks seçeneğini belirleyin, sonra da OK
düğmesine basın.

2. Ayarlar'ı, sonra da Gelişmiş Ayarlar'ı seçin.

3. Çalma Ayarları'nı seçin, sonra da Faks Ses Düzeyi'ni seçin.

4. Yumuşak, Yüksek veya Kapalı'yı seçin, sonra da OK düğmesine basın.
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Faks ve dijital telefon hizmetleri
Çoğu telefon şirketi müşterilerine aşağıdakiler gibi dijital telefon hizmetleri sağlar:

● DSL: Telefon şirketinizden dijital abonelik hattı (DSL) hizmeti. (DSL, ülkenizde/bölgenizde ADSL olarak
da bilinebilir.)

● PBX: Özel santral (PBX) telefon sistemi.

● ISDN: Tümleşik hizmetler dijital ağı (ISDN) sistemi.

● VoIP: Internet kullanarak yazıcınızla faks gönderip almanıza olanak sağlayan düşük maliyetli bir telefon
hizmeti. Bu yönteme, Internet Protokolü üzerinden Ses (VoIP) Faksı denir.

Daha fazla bilgi için, bkz. Internet Protokolü üzerinden Ses Faksı, sayfa 60.

HP yazıcılar özellikle geleneksel analog telefon hizmetleriyle birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Dijital
telefon ortamındaysanız (örn. DSL/ADSL, PBX veya ISDN), faks için yazıcının kurulumunu yaparken dijital-
analog filtreleri veya dönüştürücüleri kullanmanız gerekebilir.

NOT: HP, yazıcının tüm dijital hizmet hatları veya sağlayıcıları ile tüm dijital ortamlarda ya da tüm dijital-
analog dönüştürücüleriyle uyumlu olacağını garanti etmez. Sağlanan hat hizmetlerine göre doğru kurulum
seçenekleri için her zaman doğrudan telefon şirketinizle görüşmeniz önerilir.
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Internet Protokolü üzerinden Ses Faksı
Internet kullanarak yazıcınızla faks gönderip almanıza olanak sağlayan düşük maliyetli bir telefon hizmetine
abone olabilirsiniz. Bu yönteme, Internet Protokolü üzerinden Ses (VoIP) Faksı denir.

Aşağıdakiler, muhtemelen bir WoIP hizmeti kullandığınızın göstergesidir.

● Faks numarası ile birlikte özel bir erişim kodu girin.

● Internet bağlanıp faks bağlantısı için analog telefon bağlantı noktaları sağlayan bir IP dönüştürücü
kutunuz varsa.

NOT: Yalnızca yazıcıdaki "1-LINE" etiketli bağlantı noktasına telefon kablosu bağlayarak faks gönderebilir
ve alabilirseniz. Başka bir deyişle, Internet bağlantınız ancak bir dönüştürücü kutusundan (faks bağlantıları
için normal analog telefon girişleri sağlar) veya telefon şirketiniz üzerinden yapılabilir.

İPUCU: Her tür Internet protokollü telefon sistemi üzerinden geleneksel faks aktarımı için destek çoğu
zaman sınırlıdır. Faks gönderip almada sorun yaşıyorsanız, daha düşük bir faks hızı kullanmayı deneyin veya
faks hata doğrulama modunu (ECM) devre dışı bırakın. Ancak, ECM'yi kapatırsanız renkli fakslar gönderip
alamazsınız.

Faks hızını değiştirme ile ilgili daha fazla bilgi için, bkz. Faks hızını ayarlama, sayfa 58. ECM kullanma ile ilgili
daha fazla bilgi için, bkz. Hata Düzeltme Modu'nda faks gönderme, sayfa 47.

Internet faks hizmetleri konusunda sorularınız varsa, daha fazla yardım almak için Internet faks
hizmetlerinizin destek bölümüne veya yerel hizmet sağlayıcınıza başvurun.
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Raporları kullanma
Yazıcıyı, gönderip aldığınız her faks için otomatik olarak hata raporları ve onay raporları yazdıracak şekilde
ayarlayabilirsiniz. Sistem raporlarını gerektiğinde el ile de yazdırabilirsiniz. Bu raporlar yazıcı hakkında yararlı
sistem bilgileri sağlarlar.

Varsayılan olarak yazıcı yalnızca faks gönderme veya almayla ilgili bir sorun olduğunda rapor yazdıracak
şekilde ayarlıdır. Faksın başarıyla gönderilip gönderilmediğini belirten bir onay mesajı, her işlemden sonra
kontrol paneli ekranında kısa bir süreliğine görüntülenir.

NOT: Raporlar artık okunaklı çıkmıyorsa, tahmini mürekkep düzeylerini kontrol panelinden veya HP
yazılımından kontrol edebilirsiniz.

NOT: Mürekkep düzeyi uyarıları ve göstergeleri, yalnızca planlama amaçlı tahminler verir. Mürekkep az
uyarısı aldığınızda olası yazdırma gecikmelerini önlemek için yedek kartuşu hazır bulundurun. İstenmediği
sürece mürekkep kartuşlarını değiştirmeniz gerekmez.

NOT: Yazıcı kafası ve mürekkep kartuşlarının iyi durumda olduğundan ve düzgün takıldığından emin olun.
Daha fazla bilgi için, bkz. Kartuşlarla çalışma, sayfa 71.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

● Faks onay raporlarını yazdırma

● Faks günlüğünü yazdırma ve görüntüleme

● Son faks işleminin ayrıntılarını yazdırma

● Arayan Kimliği Raporu yazdırma

● Arama Geçmişi'ni görüntüleme

Faks onay raporlarını yazdırma
Fakslarınızın başarıyla gönderildiğine ilişkin basılı onay almak için, herhangi bir faks göndermeden önce faks
onayını etkinleştirmek için aşağıdaki yönergeleri izleyin.

Yalnızca Hata, varsayılan faks onay ayarıdır.

Faks onaylamayı etkinleştirmek için

1. Yazıcının Giriş ekranında, Yukarı ve Aşağı düğmelerine basarak Faks seçeneğini belirleyin, sonra da OK
düğmesine basın.

2. Ayarlar'ı, Gelişmiş Ayarlar'ı, sonra da Faks Onayı'nı seçin.

3. Aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyip OK düğmesine basın.

Kapalı Başarıyla faks gönderdiğinizde ve aldığınızda faks onay raporu
yazdırılmaz.

Faks Gönderdikten Sonra Gönderdiğiniz her faksta bir faks onay raporu yazdırılır.

Faks Aldıktan Sonra Aldığınız her faksta bir faks onay raporu yazdırılır.
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Her Zaman Gönderdiğiniz ve aldığınız her faksta bir faks onay raporu
yazdırılır.

Yalnızca Hatada Her faks hatası için bir faks onay raporu yazdırılır. Bu
varsayılan ayardır.

Faks günlüğünü yazdırma ve görüntüleme
Alınan ve yazıcı tarafından gönderilen faksların günlüğünü yazdırabilirsiniz.

Yazıcı kontrol panelinden faks günlüğünü yazdırmak için

1. Yazıcının Giriş ekranında, Yukarı ve Aşağı düğmelerine basarak Faks seçeneğini belirleyin, sonra da OK
düğmesine basın.

2. Ayarlar'ı, Gelişmiş Ayarlar'ı, sonra da Faks Raporları'nı seçin.

3. Faks Günlüğü'nü seçin, sonra da OK düğmesine basın.

Son faks işleminin ayrıntılarını yazdırma
Son Faks İşlemi raporunda, gerçekleşen son faks işleminin ayrıntıları yazdırılır. Ayrıntılar faks numarası, sayfa
sayısı ve faks durumundan oluşur.

Son Faks İşlemi raporunu yazdırma

1. Yazıcının Giriş ekranında, Yukarı ve Aşağı düğmelerine basarak Faks seçeneğini belirleyin, sonra da OK
düğmesine basın.

2. Ayarlar'ı, Gelişmiş Ayarlar'ı, sonra da Faks Raporları'nı seçin.

3. Son İşlem Raporu'nu seçin, sonra da OK düğmesine basın.

Arayan Kimliği Raporu yazdırma
Arayan Kimliği faks numaralarının listesini yazdırmak için aşağıdaki yordamı kullanın.

Arayan Kimliği Geçmişi Raporu yazdırmak için

1. Yazıcının Giriş ekranında, Yukarı ve Aşağı düğmelerine basarak Faks seçeneğini belirleyin, sonra da OK
düğmesine basın.

2. Ayarlar'ı, Gelişmiş Ayarlar'ı, sonra da Faks Raporları'nı seçin.

3. Arayan Kimliği Raporu'nu seçin, sonra da OK düğmesine basın.

Arama Geçmişi'ni görüntüleme
Yazıcıdan yapılan aramaların tümünün listesini yazdırmak için aşağıdaki yordamı kullanın.
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Arama Geçmişi'ni görüntülemek için

1. Yazıcının Giriş ekranında, Yukarı ve Aşağı düğmelerine basarak Faks seçeneğini belirleyin, sonra da OK
düğmesine basın.

2. Ayarlar'ı, sonra da Önemsiz Faks'ı seçin.

3. Numara Ekle'yi, Arama Geçmişinden'i seçin, sonra da OK düğmesine basın.
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Faks başarısı için ipuçları
● Orijinal belgenizi yazdırılacak yüzü aşağı bakacak şekilde camın sağ ön köşesine veya yazdırılacak yüzü

yukarı bakacak şekilde OBB'ye yerleştirin.

Orijinal belge yüklemeyle ilgili daha fazla bilgi için, bkz. Orijinali yükleyin, sayfa 32.

● Tarayıcı camını temizleyerek üstüne yapışmış yabacı bir madde bulunmamasına dikkat edin.

● Renkli faks göndermek için Hata Düzeltme Modu'nu (ECM) açın.

ECM'yi açma hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Hata Düzeltme Modu'nda faks gönderme, sayfa 47.

● Faks belleği dolduktan sonra, yazıcı, bellekten faks silinmeden faks almayacaktır.

Bellekteki faksları yeniden yazdırma hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Alınan faksları bellekten
yeniden yazdırma, sayfa 50.

● Yazıcıyı, belirli zil sesi tonlarıyla belirtilen gelen aramaları yanıtlayacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu
özelliği yalnızca servis sağlayıcısından tek telefon hattında birden fazla numaraya izin veren bir hizmete
aboneyseniz kullanın.

64 Bölüm 6   Faks TRWW



7 Web Hizmetleri'ni kullanma

● HP ePrint

● HP Basılabilirleri kullanma

● ePrintCenter web sitesini kullanın.

● Web Hizmetleri'nin kullanılması ile ilgili ipuçları
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HP ePrint
HP ePrint, HP ePrint özellikli yazıcınıza dilediğiniz an dilediğiniz yerden yazdırmanıza imkan veren ücretsiz bir
HP hizmetidir. Yazıcınızda Web Hizmetleri'ni etkinleştirdiğinizde, yazıcınıza atanmış e-posta adresine e-posta
göndermek kadar basit. Özel bir sürücüye ya da yazılıma gerek yoktur. E-posta gönderebiliyorsanız, HP
ePrint kullanarak dilediğiniz an, dilediğiniz yerden yazdırabilirsiniz.

ePrintCenter (www.hp.com/go/eprintcenter) üzerinde bir hesap açtığınızda, ePrint iş durumunuzu
görüntülemek, HP ePrint yazıcı kuyruğunuzu yönetmek, yazıcınızın HP ePrint e-posta adresini kimlerin
kullanabileceğini kontrol etmek ve HP ePrint konusunda yardım almak için oturum açabilirsiniz.

HP ePrint, HP ePrint özellikli yazıcınıza dilediğiniz an, dilediğiniz yerden yazdırma imkanı sunar.

HP ePrint özelliğini kullanmak için, aşağıdakilere sahip olduğunuzdan emin olun:

● Internet ve e-posta özellikli bir bilgisayar veya mobil aygıt

● Web Hizmetleri'nin etkinleştirildiği, HP ePrint özellikli bir yazıcı

NOT: E-posta alınır alınmaz yazdırılır. Tüm e-postalarla olduğu gibi, ne zaman alınacağının veya alınıp
alınmayacağının garantisi yoktur. Yazdırma durumunu ePrintCenter (www.hp.com/go/eprintcenter)
üzerinden kontrol edebilirsiniz.

NOT: HP ePrint ile yazdırılan belgeler, orijinalinden farklı görünebilir. Stil, biçimlendirme ve metin akışı,
orijinal belgeden farklı olabilir. Yüksek kalitede yazdırılması gereken belgeler (örn. yasal belgeler) için,
baskılarınızın neye benzeyeceği konusunda daha fazla kontrole sahip olacağınız bilgisayarınızın yazılım
uygulamasından yazdırmanızı öneririz.

İPUCU: HP ePrint ayarlarının yönetilmesi ve yapılandırılması ve en son özellikler hakkında bilgi almak için,
ePrintCenter (www.hp.com/go/eprintcenter) adresini ziyaret edin.

HP ePrint kullanarak yazdırmak için

1. Web Hizmetleri'ni etkinleştirin.

a. Yazıcı kontrol panelinden, ePrint düğmesine basın.

b. Kullanım Şartları'nı kabul edin, sonra da ekran yönergelerini izleyerek Web Hizmetleri'ni
etkinleştirin.

c. ePrint bilgi sayfasını yazdırın, sonra da bir HP ePrint hesabı için kaydolmak üzere sayfadaki
yönergeleri izleyin.

2. Bilgisayarınızda veya mobil aygıtınızda, e-posta uygulamanızı açın.

NOT: Bilgisayarınızdaki veya mobil aygıtınızdaki e-posta uygulaması hakkında bilgi için, uygulama ile
birlikte verilen belgelere bakın.

3. Yeni bir e-posta mesajı oluşturun, sonra da yazdırmak istediğiniz dosyayı ekleyin.

4. Yazıcının e-posta adresini, e-posta mesajının “Kime” satırına girin, sonra da e-posta mesajını
göndermek için ilgili seçeneği belirleyin.

NOT: "Bcc" alanına herhangi bir e-posta adresi girmeyin; bu alanın boş bırakılması gereklidir. "Bcc"
alanında e-posta adresi veya yazıcı adresi varsa, iş yazdırılmaz.
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Yazıcının e-posta adresini bulmak için

1. Kontrol panelinde ePrint düğmesine basın. Yazıcı ekranında Web Hizmetleri Ayarları menüsünü
göreceksiniz.

2. Yazıcının e-posta adresini görüntülemek için, yazıcı ekranından E-posta Adresini Görüntüle'yi seçin.

İPUCU: E-posta adresini özelleştirmek için, yazıcı ekranındaki Web Hizmetleri Ayarları menüsünden
Bilgi Sayfası Yazdır'ı seçin. Yazıcı, yazıcı kodunun yanı sıra e-posta adresinin nasıl özelleştirileceğine
dair yönergeleri içerek bir bilgi sayfası yazdırır.

ePrint özelliğini kapatmak için

1. Kontrol panelinde ePrint düğmesine basın. Yazıcı ekranında Web Hizmetleri Ayarları menüsünü
göreceksiniz.

2. Yazıcı ekranından ePrint'i ve ardından Kapalı'yı seçin.
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HP Basılabilirleri kullanma
HP tarafından sunulan ücretsiz bir hizmet olan HP Basılabilirleri, geniş bir aralıkta haber, tarif, iş ipuçları,
boyama sayfası, bulmaca, kişiselleştirilmiş kupon ve daha fazlasını planlamanıza uygun şekilde doğrudan
web bağlantılı yazıcınıza sunar. İstediğiniz içeriği bulmak ve sevdiğiniz çıktıları basmak için sevilen markalar
dahil çeşitli seçenekler arasında gezinin. İstediğiniz baskıları hemen alabilir veya, bazı basılabilirlerde,
istediğiniz gün ve saatlerde otomatik olarak sağlanacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Özel olarak yazıcı araçlarınıza yönelik tasarlanmış, ön biçimlendirmesi yapılmış içerikler sayesinde kesik
sayfalar ve resimlerle ya da yalnızca bir satırlık metin içeren ekstra sayfalarla karşı karşıya kalmazsınız.

NOT: HP Basılabilirleri hizmetini kullanmak için, yazıcının Internet bağlantısı sağlayan bir ağa bağlı olması
ve bu hizmet için kaydolmuş olmanız gerekir. Basılabilir kullanılabilirliği ülkeye, dile ve anlaşmalara göre
değişir ve bellenim yükseltmesi gerektirebilir.

Daha fazla bilgi için www.hp.com/go/eprintcenter adresini ziyaret edin. HP Basılabilirleri, bazı yazıcılarda ve
web sitelerinde Print Apps olarak adlandırılabilir.
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ePrintCenter web sitesini kullanın.
HP'nin ücretsiz ePrintCenter web sitesinde kaydolarak HP ePrint için artan güvenliği ayarlayın ve yazıcınıza e-
posta gönderebilen e-posta adreslerini belirtin. Ürün güncelleştirmeleri ile daha fazla HP Basılabilirleri ve
başka ücretsiz hizmetler de edinebilirsiniz.

Daha fazla bilgi ve spesifik şart ve koşullar için ePrintCenter web sitesine gidin: www.hp.com/go/
eprintcenter.
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Web Hizmetleri'nin kullanılması ile ilgili ipuçları
HP Basılabilirleri yazdırmak ve HP ePrint kullanmak için aşağıdaki ipuçlarını kullanın.

HP Basılabilirleri yazdırmak ve HP ePrint kullanmak için ipuçları

● HP Basılabilirleri kullanarak Web üzerinden tarif, kupon ve diğer içerikleri basit ve kolay şekilde nasıl
yazdıracağınızı öğrenin. Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıklatın.
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8 Kartuşlarla çalışma

● Tahmini mürekkep düzeylerini kontrol etme

● Mürekkep sipariş etme

● Doğru mürekkep kartuşlarını seçme

● Kartuşları değiştirme

● Tek kartuş modunu kullanma

● Kartuş garanti bilgileri

● Kartuşlarla çalışma ipuçları
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Tahmini mürekkep düzeylerini kontrol etme
Kartuşu ne zaman değiştirmeniz gerekebileceğini anlamak için mürekkep sarf malzemesi düzeyini kolayca
kontrol edebilirsiniz. Mürekkep sarf malzemesi düzeyi, kartuşlarda kalan tahmini mürekkep miktarını
gösterir.

Mürekkep düzeylerini yazıcı kontrol panelinden kontrol etmek için

● Yazıcının Giriş ekranında Mürekkep Düzeyleri'ni seçin, sonra da OK düğmesine basın. Ardından, yazıcı
geçerli mürekkep düzeylerini görüntüler.

NOT: Giriş ekranını görmüyorsanız Giriş düğmesine basın.

Mürekkep düzeylerini yazıcı yazılımı yazılımından kontrol etmek için

1. İşletim sisteminize bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapıp yazıcı yazılımı özelliğini açın:

● Windows 8: Başlat ekranında, ekran üzerinde boş bir alana sağ tıklayın, uygulama çubuğunda Tüm
Uygulamalar'a tıklayın, sonra da yazıcının adını taşıyan simgeye tıklayın.

● Windows 7, Windows Vista ve Windows XP: Bilgisayar masaüstünden, Başlat'a tıklayın, Tüm
Programlar'ı seçin, HP'ye tıklayın, HP Deskjet 4640 series seçeneğine, sonra da HP Deskjet 4640
series seçeneğine tıklayın.

2. yazıcı yazılımı içinde Tahmini Mürekkep Düzeyleri'ni tıklatın.

Mürekkep düzeylerini HP Utility (HP Yardımcı Programı) üzerinden kontrol etmek için

1. HP Utility (HP Yardımcı Programı) öğesini açın.

HP Utility (HP Yardımcı Programı) simgesi, sabit diskin en üst düzeyinde bulunan Applications
(Uygulamalar) klasöründeki Hewlett-Packard klasöründe yer alır.

2. Pencerenin solundaki aygıt listesinden HP Deskjet 4640 series öğesini seçin.

3. Supplies Status'a (Sarf Malzemeleri Durumu) tıklayın.

Tahmini mürekkep düzeyleri belirir.

4. All Settings'e (Tüm Ayarlar) tıklayarak Bilgi ve Destek bölmesine dönün.

NOT: Yeniden doldurulmuş veya yeniden üretilmiş ya da başka bir yazıcıda kullanılmış bir kartuşu
taktıysanız, mürekkep düzeyi göstergesi hatalı veya kullanılamaz olabilir.

NOT: Mürekkep düzeyi uyarıları ve göstergeleri, yalnızca planlama amaçlı tahminler vermektedir. Mürekkep
az uyarı mesajı aldığınızda, olası yazdırma gecikmelerini önlemek için yedek kartuşu hazır bulundurun. Baskı
kalitesi kabul edilemez düzeye gelmedikçe kartuşları değiştirmeniz gerekmez.

NOT: Kartuşta bulunan mürekkep yazdırma sırasında bir dizi farklı biçimde kullanılır; bunlar arasında
yazıcıyı ve kartuşları yazdırmaya hazırlayan başlangıç işlemi ile püskürtme uçlarını temiz tutan ve
mürekkebin düzgün akmasını sağlayan yazıcı kafası servisi de vardır. Ayrıca, kullanıldıktan sonra kartuşta bir
miktar mürekkep kalabilir. Daha fazla bilgi için, bkz. www.hp.com/go/inkusage.
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Mürekkep sipariş etme
Kartuş sipariş etmeden önce, doğru kartuş numarasını bulun.

Yazıcı üzerindeki kartuş numarasını bulma

● Kartuş numarası kartuş erişim kapağının içinde yer alır.

yazıcı yazılımı içindeki kartuş numarasını bulma

1. İşletim sisteminize bağlı olarak, aşağıdakilerden birini yaparak yazıcıyı yazılımını açın:

● Windows 8: Başlat ekranında, ekran üzerinde boş bir alana sağ tıklayın, uygulama çubuğunda Tüm
Uygulamalar'a tıklayın, sonra da yazıcının adını taşıyan simgeye tıklayın.

● Windows 7, Windows Vista ve Windows XP: Bilgisayar masaüstünden, Başlat'a tıklayın, Tüm
Programlar'ı seçin, HP'ye tıklayın, HP Deskjet 4640 series seçeneğine, sonra da HP Deskjet 4640
series seçeneğine tıklayın.

2. Bu bağlantıyı kullandığınızda doğru kartuş numarası belirir.

yazıcı yazılımı içinde Alışveriş'e, sonra da Çevrimiçi Sarf Malzemesi Alışverişi'ne tıklayın.

Yazdırma kartuşu yeniden sipariş numaralarını bulmak için

1. HP Utility (HP Yardımcı Programı) öğesini açın.

NOT: HP Utility (HP Yardımcı Programı) simgesi, sabit diskin en üst düzeyinde bulunan Applications
(Uygulamalar) klasöründeki Hewlett-Packard klasöründe yer alır.

2. Supplies Info'ya (Sarf Malzemesi Bilgisi) tıklayın.

Yazdırma kartuşu yeniden sipariş numaraları belirir.

3. All Settings'e (Tüm Ayarlar) tıklayarak Bilgi ve Destek bölmesine dönün.

HP Deskjet 4640 series için orijinal HP sarf malzemeleri sipariş etmek üzere www.hp.com/buy/supplies
adresine gidin. İstenirse, ülkenizi/bölgenizi seçin, komut istemlerini izleyerek ürününüzü seçin ve sayfadaki
alışveriş bağlantılarından birine tıklayın.

NOT: Tüm ülkelerde/bölgelerde mürekkep kartuşları çevrimiçi olarak sipariş edilemeyebilir. Ülkenizde/
bölgenizde yoksa yine de sarf malzemesi bilgilerini görüntüleyebilir ve yerel HP bayinden alışveriş yaparken
kullanmak üzere referans listesi yazdırabilirsiniz.
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Doğru mürekkep kartuşlarını seçme
HP, Orijinal HP mürekkep kartuşlarını kullanmanızı önerir. Orijinal HP mürekkep kartuşları, her zaman kolayca
en iyi sonuçları elde etmeniz için HP yazıcıları için tasarlanmış ve test edilmiştir.
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Kartuşları değiştirme
Kartuşları değiştirmek için

1. Gücün açık olduğundan emin olun.

2. Kartuşu çıkarın.

a. Kartuş erişim kapağını açın.

Taşıyıcının yazıcının sağ tarafına gitmesini bekleyin.

b. Kartuş mandalını yukarı kaldırın ve ardından kartuşu yuvasından çıkarın.

3. Yeni kartuşu takın.

a. Kartuşu paketinden çıkarın.
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b. Çekme kulakçığını kullanarak plastik bantı çıkarın.

c. Yeni kartuşu açık mandalın altından açı vererek yuvaya yerleştirin, sonra da kartuş yerine
kayarken mandalı kapatın.

d. Kartuş erişim kapağını kapatın.

4. Düz kağıt yükleyin ve hizalama sayfası yazdırın.

5. Hizalama sayfasını yazdırılacak yüzü aşağıya bakacak şekilde tarayıcı camının sağ ön köşesine yükleyin,
kapağı kapatın ve ardından hizalamayı tamamlamak için OK düğmesine basın.
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Tek kartuş modunu kullanma
HP Deskjet 4640 series ürününü tek bir mürekkep kartuşuyla çalıştırmak için tek kartuş modunu kullanın. Tek
kartuş modu, mürekkep kartuşu taşıyıcısından bir mürekkep kartuşu çıkarıldığında başlatılır.

NOT: HP Deskjet 4640 series tek kartuş modunda çalışırken yazıcı ekranında bir mesaj görüntülenir.
Yazıcıda iki mürekkep kartuşu takılıyken mesaj görüntülenirse, koruyucu plastik bandın mürekkep
kartuşlarından çıkarılmış olduğundan emin olun. Plastik bant mürekkep kartuşunun temas noktalarını
kapatıyorsa, yazıcı mürekkep kartuşlarının takılı olduğunu algılayamaz.

Tek kartuş modundan çıkmak için

● Tek kartuş modundan çıkmak için hem siyah hem de üç renkli kartuşları HP Deskjet 4640 series ürününe
takın.
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Kartuş garanti bilgileri
HP kartuş garantisi, kartuş birlikte kullanılmak üzere tasarlandığı HP yazdırma aygıtında kullanıldığında
geçerlidir. Bu garanti yeniden doldurulmuş, yeniden üretilmiş, yenilenmiş, yanlış kullanılmış veya üzerinde
oynanmış HP mürekkep kartuşlarını kapsamaz.

Garanti süresi boyunca, HP mürekkebi bitene kadar veya garanti tarihi sonuna gelene kadar, kartuş kapsam
dahilindedir. Garanti süresi bitim tarihi, YYYY/AA/GG biçiminde, aşağıda gösterildiği gibi kartuşun üstünde
bulunur:

HP Sınırlı Garanti Bildirimi'nin bir kopyası için yazıcıyla birlikte verilen basılı belgelere bakın.
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Kartuşlarla çalışma ipuçları
Kartuşlarla çalışmak için aşağıdaki ipuçlarını kullanın:

● Kartuşların kurumasını önlemek için, yazıcıyı daima Açık düğmesini kullanarak kapatın ve Açık düğmesi
ışığının sönmesini bekleyin.

● Onları takmaya hazır olmadan önce kartuş kapaklarını açmayın. Bandı kartuş üzerinde bırakmak
mürekkep buharlaşmasını azaltır.

● Kartuşları doğru yuvalara takın. Her kartuşun rengini ve simgesini, her yuvanın rengi ve simgesiyle
eşleştirin. Kartuşların yuvalarına iyice oturduğundan emin olun.

● En iyi baskı kalitesini elde etmek için yazıcıyı hizalayın. Daha fazla bilgi için bkz. Baskı kalitesini artırma,
sayfa 98.

● Ekrandaki Tahmini Mürekkep Düzeyleri bir veya her iki kartuşta az mürekkep kaldığını gösteriyorsa,
olası yazdırma gecikmelerini önlemek için yedek kartuş bulundurmayı düşünün. Baskı kalitesi kabul
edilemez düzeye gelmedikçe kartuşları değiştirmeniz gerekmez. Daha fazla bilgi için bkz. Kartuşları
değiştirme, sayfa 75.

● Herhangi bir sebeple bir kartuşu yazıcıdan çıkarmanız gerekirse, en kısa zamanda tekrar takmaya
çalışın. Korunmuyorsa, kartuşlar yazıcının dışında kuruyabilir.
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9 Bağlantı

● Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS – WPS yönlendirici gereklidir)

● Geleneksel kablosuz bağlantı (yönlendirici gerektirir)

● USB bağlantısı (ağ dışı bağlantı)

● USB bağlantısını kablosuz ağla değiştirme

● Yazıcıya yönlendirici olmadan kablosuz bağlanın

● Ağa bağlı bir yazıcının kurulması ve kullanılması hakkında ipuçları

● Gelişmiş yazıcı yönetimi araçları (ağa bağlı yazıcılar için)
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Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS – WPS yönlendirici gereklidir)
NOT: Yazıcıyla birlikte verilen HP yazılımını ve yazıcı ağ sürücülerini yüklediğinizden emin olun.

HP Deskjet 4640 series ürününü Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS) ile kablosuz ağa bağlamak için aşağıdakiler
gerekir:

● WPS özellikli bir kablosuz yönlendirici veya erişim noktası içeren bir kablosuz 802.11b/g/n ağı.

NOT: HP Deskjet 4640 series, yalnızca 2.4GHz kullanan bağlantıları desteklemektedir.

● WPS'yi desteklemeyen yönlendiricilerin çoğunlukla bir (WPS) düğmesi vardır.

● Kablosuz bağlantısı kurmak için WPS PIN yöntemini kullanırsanız, bilgisayarın HP Deskjet 4640 series
özelliğini yüklemek istediğiniz kablosuz ağa bağlı olması gerekir.

Düğme (PBC) yöntemi

1. Yazıcının Kablosuz düğmesini, kablosuz ışığı yanıp sönmeye başlayana dek en az 3 saniye basılı tutun.
Işık yanıp söndüğünde, yönlendiricideki WPS düğmesine basmak için iki dakikanız olacaktır.

2. Yönlendiricinizin Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS) düğmesine basın.

NOT: Yazıcı, kablosuz bağlantı kurulurken yaklaşık iki dakikalık bir sayaç başlatır.

PIN yöntemi

1. Yazıcı kontrol panelindeki Kablosuz düğmesine basarak Kablosuz menüsünü görüntüleyin. Yazıcı
yazdırıyorsa, hata durumundaysa ya da kritik bir görevi yerine getiriyorsa, Kablosuz düğmesine
basmadan önce görevin tamamlanmasını veya hatanın giderilmesini bekleyin.

2. Yazıcı ekranından Ayarlar seçeneğini belirleyin.

3. Yazıcı ekranından Wi-Fi Korumalı Kurulum'u seçin.

4. İstendiğinde PIN seçeneğini belirleyin, sonra da ekrandaki yönergeleri izleyin.

NOT: Yazıcı, ağ aygıtındaki ilgili düğmeye basılması ya da yönlendirici PIN kodunun yönlendiricinin
yapılandırma sayfasına girilmesi gereken yaklaşık dört dakikalık bir sayaç başlatır.
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Geleneksel kablosuz bağlantı (yönlendirici gerektirir)
Tümleşik kablosuz WLAN 802.11 ağına HP Deskjet 4640 series aygıtını bağlamak için aşağıdakiler gerekir:

● Kablosuz yönlendirici veya erişim noktası içeren bir kablosuz 802.11b/g/n ağı.

NOT: HP Deskjet 4640 series, yalnızca 2.4GHz kullanan bağlantıları desteklemektedir.

● Bilgisayarın HP Deskjet 4640 series ürününü kurmayı planladığınız kablosuz ağa bağlı olması gerekir.

● Ağ adı (SSID).

● WEP anahtarı veya WPA Parolası (gerekiyorsa).

Yazıcıyı bağlamak için

1. Yazıcı kontrol panelinde Kablosuz düğmesine basın ve Ayarlar seçeneğini belirleyin.

2. Kablosuz Kurulum Sihirbazı'na ilerleyip seçin, sonra da OK seçeneğine basın.

3. Kablosuz bağlantı kurmak için ekrandaki yönergeleri izleyin.

4. yazıcı yazılımı CD'sini bilgisayarın CD-ROM sürücüsüne yerleştirin.

5. Yazıcı yazılımını yüklemek için ekrandaki yönergeleri izleyin.

Yeni bir yazıcı bağlamak için

Yazıcıyı bilgisayarınıza bağlamadıysanız ya da bilgisayarınıza aynı modelde, başka bir yeni yazıcı bağlamak
istiyorsanız, bağlantıyı kurmak için Yeni yazıcı bağla işlevini kullanabilirsiniz.

NOT: yazıcı yazılımı ürününü zaten taktıysanız bu yöntemi kullanın.

1. Yazıcı kontrol panelinde Kablosuz düğmesine basın ve Ayarlar seçeneğini belirleyin.

2. Kablosuz Kurulum Sihirbazı'na ilerleyip seçin, sonra da OK seçeneğine basın.

3. Kablosuz bağlantı kurmak için ekrandaki yönergeleri izleyin.

4. İşletim sisteminize bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapın.

● Windows 8: Başlangıç ekranında, ekranın boş bir alanını sağ tıklatın, uygulama çubuğunda Tüm
Uygulamalar'ı tıklatın.

● Windows 7, Windows Vista ve Windows XP: Bilgisayar masaüstünde Başlat'ı tıklatın, Tüm
Programlar'ı seçin, HP'yi ve HP Deskjet 4640 series seçeneğini tıklatın.

5. Yazıcı Kurulumu ve Yazılımı'nı seçin.

6. Yeni yazıcı bağla'yı seçin. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

Yeni yazıcı bağlama

1. System Preferences'da (Sistem Tercihleri), Print & Fax'ı (Yazdırma ve Faks) seçin.

2. Soldaki yazıcı listesinin altında yer alan + öğesine tıklayın.

3. Listeden yeni yazıcıyı seçin.

TRWW Geleneksel kablosuz bağlantı (yönlendirici gerektirir) 83



Ağ ayarlarını değiştirmek için

Yazıcı kablosuz ayarlarını değiştirmek için, Kablosuz Kurulum Sihirbazı'nı çalıştırın.

Daha gelişmiş ayarları değiştirmek için:

NOT: Gelişmiş ayarları yalnızca ağı yöneten kişi değiştirebilir.

1. Yazıcı kontrol panelinde Kablosuz düğmesine basın ve Ayarlar seçeneğini belirleyin.

2. Gelişmiş Ayarlar'a gidip seçin.

3. Gelişmiş Ayarlar menüsünde değiştirilecek öğeyi seçin.

4. Ekrandaki yönergeleri izleyin.
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USB bağlantısı (ağ dışı bağlantı)
HP Deskjet 4640 series ürünü, bilgisayar bağlantısı için arka USB 2.0 Yüksek Hızlı bağlantı noktasını
destekler.

NOT: Web hizmetleri, USB doğrudan bağlantısı ile kullanılamaz.

Yazıcıyı USB kablosuyla bağlamak için

1. Yazıcı yazılım CD'sini bilgisayarın CD-ROM sürücüsüne takın.

NOT: İsteninceye kadar USB kablosunu yazıcıya takmayın.

2. Ekrandaki yönergeleri izleyin. İstendiğinde, Bağlantı Seçenekleri ekranında USB'yi seçerek yazıcıyı
bilgisayara bağlayın.

3. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

Yazıcı yazılımı yüklü ise, yazıcı bir tak ve çalıştır yazıcı olarak çalışacaktır. Yazılım yüklü değilse, yazıcıyla
birlikte gelen CD'yi takıp ekran yönergelerini izleyin.
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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.

NOT: HP Deskjet 4640 series, yalnızca 2.4GHz kullanan bağlantıları desteklemektedir.

Bir USB bağlantısını kablosuz ağa değiştirmeden önce, şunlardan emin olun:

● Yazıcı, kabloyu çıkarmanız istenene dek bilgisayarınıza USB kablosu ile bağlı.

● Bilgisayar yazıcıyı kurmayı planladığınız kablosuz ağa bağlı.

USB bağlantısını kablosuz ağla değiştirmek için

1. İşletim sisteminize bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapın.

● Windows 8: Başlangıç ekranında, ekranın boş bir alanını sağ tıklatın, uygulama çubuğunda Tüm
Uygulamalar'ı tıklatın.

● Windows 7, Windows Vista ve Windows XP: Bilgisayar masaüstünde Başlat'ı tıklatın, Tüm
Programlar'ı seçin, HP'yi ve HP Deskjet 4640 series seçeneğini tıklatın.

2. Yazıcı Kurulumu ve Yazılımı'nı seçin.

3. USB bağlantılı yazıcıyı kablosuza dönüştür'ü seçin. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

USB bağlantısını kablosuz ağla değiştirmek için

1. Yazıcıyı kablosuz ağınıza bağlayın.

2. Applications/Hewlett-Packard/Device Utilities (Uygulamalar/Hewlett-Packard/Aygıt Yardımcı
Programları) dizinindeki HP Setup Assistant'ı kullanarak bu yazıcının yazılım bağlantısını kablosuza
dönüştürün.
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Yazıcıya yönlendirici olmadan kablosuz bağlanın
HP kablosuz doğrudan, bilgisayar, akıllı telefon ve tablet gibi Wi-Fi aygıtlarınızın, Wi-Fi aygıtınızı yeni
kablosuz ağlara ve etkin noktalara bağlamak için kullanmakta olduğunuz işlemi kullanarak, yazıcınıza Wi-Fi
üzerinden doğrudan bağlanmasına izin verir. kablosuz doğrudan ile, Wi-Fi özellikli aygıtlarınızdan doğrudan
yazıcıya kablosuz yönlendirici olmadan kablosuz olarak yazdırabilirsiniz.

Yazıcıya yönlendirici olmadan kablosuz bağlanmak için

1. Yazıcının Giriş ekranında Kablosuz Doğrudan seçeneğini belirleyin, sonra da OK düğmesine basın.

2. Kablosuz Doğrudan menüsünde, Kablosuz Doğrudan seçeneğini belirleyin, sonra da OK düğmesine
basın.

3. Sağdaki düğmeleri kullanarak Güvenlik olmadan açık'ı seçin, sonra da OK düğmesine basın.

İPUCU: HP kablosuz doğrudan özelliğini daha güvenli şekilde kullanmak istiyorsanız ve bilgisayar veya
mobil aygıt, WPA2 şifrelemesini destekliyorsa, güvenliği etkinleştirecek seçeneği seçin. Güvenlik
etkinken, yalnızca parolası olan kullanıcılar yazıcıya kablosuz bağlanabilir. Güvenliği
etkinleştirmezseniz, kablosuz aralığında yer alan ve kablosuz aygıtı olan herkes yazıcıya bağlanabilir.

4. Kablosuz doğrudan adını görüntülemek için Adı Görüntüle'nin yanındaki düğmeye basın.

5. Güvenliği etkinleştirdiyseniz, Parolayı Görüntüle'nin yanındaki düğmeye basarak kablosuz doğrudan
parolasını görüntüleyin.

İPUCU: HP kablosuz doğrudan özelliğini katıştırılmış web sunucusundan da (EWS) açabilirsiniz. EWS'yi
kullanma hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Katıştırılmış Web sunucusunu açmak için, sayfa 89.

6. Kablosuz doğrudan özelliğine bağlandıktan sonra, masaüstü veya dizüstü bilgisayar kullanıyorsanız
yazıcı yazılımını yüklemeniz gerekir. Bir mobil aygıt kullanıyorsanız, mobil aygıtınıza uyumlu bir
uygulama yüklemeniz gerekir. Yazıcıyı ağ üzerinden yüklediyseniz, yazıcıyı kablosuz doğrudan
bağlantısı üzerinden kullanmaya başlayabilirsiniz.

Kablosuz yazdırma konusunda daha fazla bilgi için, bkz. HP kablosuz doğrudan ile Yazdırma, sayfa 17.
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Ağa bağlı bir yazıcının kurulması ve kullanılması hakkında
ipuçları

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

● Yazıcıdaki Kablosuz Kurulum Sihirbazı başlatıldığında, yazıcı kablosuz yönlendiricileri arar ve algılanan
ağ adlarını yazıcı ekranında listeler.

● Bilgisayarınız bir Sanal Özel Ağ'a (VPN) bağlıysa, yazıcı dahil ağınızdaki diğer aygıtlara erişmek için önce
VPN bağlantısını kesmeniz gerekir.

● Ağ güvenliği ayarlarınızı nasıl bulacağınızı öğrenin. Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıklatın.

● HP Yazdırma Tarama Doktoru hakkında bilgi alın. Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıklatın.

● Ağ sorunlarını giderme ipuçları hakkında bilgi alın. 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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Gelişmiş yazıcı yönetimi araçları (ağa bağlı yazıcılar için)
Yazıcı bir ağa bağlı olduğunda; durum bilgilerini görüntülemek, ayarları değiştirmek ve yazıcıyı
bilgisayarınızdan yönetmek için katıştırılmış Web sunucusunu kullanabilirsiniz.

NOT: Bazı ayarları görüntülemek veya değiştirmek için parola gerekebilir.

Katıştırılmış Web sunucusunu Internet'e bağlanmadan açıp kullanabilirsiniz. Ancak, bazı özellikler
kullanılamaz.

● Katıştırılmış Web sunucusunu açmak için

● Çerezler hakkında

Katıştırılmış Web sunucusunu açmak için
Katıştırılmış Web sunucusuna ağ veya Kablosuz Doğrudan üzerinden erişebilirsiniz.

Katıştırılmış Web sunucusunu ağ üzerinden açma

NOT: Yazıcı ağ üzerinde bulunmalı ve bir IP adresi olmalıdır. Yazıcının IP adresi, Kablosuz düğmesine
basılarak ya da bir ağ yapılandırması sayfası yazdırarak bulunabilir.

● Bilgisayarınızda desteklenen Web tarayıcısında, yazıcıya atanmış IP adresini veya ana bilgisayar adını
not edin.

Örneğin, IP adresi 192.168.0.12 ise, Web tarayıcıya şu adresi yazın: http://192.168.0.12.

Katıştırılmış Web sunucusunu Kablosuz Doğrudan üzerinden açmak için

1. Yazıcı kontrol panelinde Kablosuz düğmesine basın, sonra da Ayarlar'ı seçin.

2. Ekranda kablosuz doğrudan özelliği Kapalı gösteriliyorsa, Kablosuz Doğrudan'ı, sonra da Açık
(Güvenlikli) veya Açık (Güvenliksiz) seçeneklerinden birini seçin.

3. Kablosuz bilgisayarınızdan, kablosuz özelliğini açın, kablosuz doğrudan özelliğini arayıp bağlanın,
örneğin: HP-Print-XX-Deskjet 3510 series. kablosuz doğrudan güvenliğiniz açıksa, istendiğinde
kablosuz doğrudan parolasını girin.

4. Bilgisayarınızdaki desteklenen bir Web tarayıcısına, aşağıdaki adresi girin: http://192.168.223.1.

Çerezler hakkında
Katıştırılmış Web sunucusu (EWS), tarama yaparken sabit sürücünüze çok küçük metin dosyaları (tanımlama
bilgileri) yerleştirir. Bu dosyalar, EWS'nin sonraki ziyaretinizde bilgisayarınızı tanımasını sağlar. Örneğin, EWS
dilini yapılandırdıysanız, tanımlama bilgisi hangi dili seçtiğinizi hatırlar ve böylece EWS'ye sonraki erişiminizde
sayfalar o dilde görüntülenir. Bazı tanımlama bilgileri (müşteriye özel tercihleri saklayanlar gibi) siz el ile
silene dek bilgisayarda depolanır.

Tarayıcınızı tüm çerezleri kabul edecek şekilde veya her çerez teklifini size bildirecek şekilde
yapılandırabilirsiniz, böylece hangi çerezleri kabul edip hangilerini reddedeceğinize karar verebilirsiniz.
Tarayıcınızı, istenmeyen çerezleri silmek için de kullanabilirsiniz.

NOT: Yazıcınıza bağlı olarak, çerezleri devre dışı bırakırsanız, aşağıdaki özelliklerden bir veya birkaçını
devre dışı bırakırsınız:
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● Uygulamayı bıraktığınız yerden başlatma (özellikle kurulum sihirbazlarını kullanırken faydalıdır)

● EWS tarayıcı dili ayarını anımsama

● EWS Giriş sayfasını kişiselleştirme

Gizlilik ve çerez ayarlarınızı nasıl değiştireceğiniz ve çerezleri nasıl görüntüleyeceğiniz veya sileceğiniz
hakkında bilgi için, Web tarayıcınızla birlikte gelen belgelere bakın.

90 Bölüm 9   Bağlantı TRWW



10 Sorun çözme

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

● Kağıt sıkışmasını giderme

● Baskı kalitesini artırma

● Yazdırılamıyor

● Kopyalama ve tarama sorunları çözün

● Faks sorunlarını çözme

● Ağ iletişimi sorunlarını çözme

● HP destek
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Kağıt sıkışmasını giderme
Kağıt sıkışmasını kağıt yolundan giderin.

Kağıt sıkışmasını kağıt yolundan gidermek için

1. Kartuş erişim kapağını açın.

2. Temizlik kapağını çıkarın.

3. Sıkışan kağıdı arka silindirden çıkarın.

4. Temizlik kapağını tekrar takın.
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5. Kartuş erişim kapağını kapatın.

6. Geçerli işe devam etmek için kontrol panelindeki OK düğmesine basın.

Dupleksleyicideki kağıt sıkışmasını giderin.

Kağıt sıkışmasını dupleksleyiciden gidermek için

1. Kartuş erişim kapağını açın.

2. Temizlik kapağını çıkarın.

3. Üzerindeki deliğe basıp dupleksleyici yolunu kaldırın. Sıkışan kağıdı çıkarın.
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4. Temizlik kapağını tekrar takın.

5. Kartuş erişim kapağını kapatın.

6. Geçerli işe devam etmek için kontrol panelindeki OK düğmesine basın.

Yazdırma alanındaki kağıt sıkışmasını giderin.

Kağıt sıkışmasını yazdırma alanından gidermek için

1. Kartuş erişim kapağını açın.

2. Sıkışan kağıdı yazıcının içinden çıkarın.
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3. Kartuş erişim kapağını kapatın.

4. Geçerli işe devam etmek için kontrol panelindeki OK düğmesine basın.

Otomatik belge besleyicideki sıkışmayı giderme

Otomatik belge besleyicideki sıkışmayı gidermek için

1. OBB kapağını kaldırın.

2. OBB'nin ön kenarında bulunan şeridi kaldırın.

3. Kağıdı yavaşça silindirlerden dışarı çekin.

DİKKAT: Kağıt, silindirlerden dışarı çıkarılırken yırtılırsa, yazıcının içinde yırtılmış kağıt parçası
kalmaması için silindirleri ve dişlileri kontrol edin. Yazıcıdan tüm kağıt parçalarını temizlemezseniz,
kağıt sıkışma sorunları devam edebilir.

4. Yerine oturana dek aşağı bastırarak OBB kapağını kapatın.

5. Geçerli işe devam etmek için kontrol panelindeki OK düğmesine basın.
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Yukarıdaki çözümler sorunu çözmezse, daha fazla çevrimiçi sorun giderme bilgisi için burayı tıklatın.

Kağıt sıkışmalarını önlemek için

● Kağıt tepsisini kapasitesinin üzerinde doldurmayın.

● Yazdırılan kağıtları kağıt tepsisinden sık sık alın.

● Kağıt tepsisine yüklenen kağıdın yatay konumda düz olarak durduğundan ve kenarlarının kıvrılmış ya da
buruşmuş olmadığından emin olun.

● Farklı tür ve boyutlardaki kağıtları kağıt tepsisinde birlikte kullanmayın; kağıt tepsisindeki tüm kağıt
destesi aynı boyut ve türde olmalıdır.

● Kağıt tepsisindeki kağıt genişliği kılavuzlarını, tüm kağıtlara tam olarak yaslanacak şekilde ayarlayın.
Kağıt genişliği kılavuzlarının kağıt tepsisindeki kağıtları kıvırmamasına dikkat edin.

● Kağıdı, kağıt tepsisinde fazla ileriye doğru itmeyin.

● Yazdırma işlemi sırasında kağıt eklemeyin. Yazıcıda kağıt bitmek üzereyse, kağıt eklemeden önce kağıt
bitti mesajının belirmesini bekleyin.

Yukarıdaki çözümler sorunu çözmezse, daha fazla çevrimiçi sorun giderme bilgisi için burayı tıklatın.
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Taşıyıcıyı sıkışmasını giderme
Taşıyıcıyı engelleyen kağıt gibi tüm nesneleri çıkartın.

Daha fazla bilgi için bkz. Kağıt sıkışmasını giderme, sayfa 92.

NOT: Sıkışan kağıdı çıkarmak için herhangi bir alet veya başka aygıtlar kullanmayın. Sıkışan kağıdı yazıcının
içinden çıkarırken her zaman dikkatli olun.

 Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıklatın.
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Baskı kalitesini artırma
NOT: Kartuşların kurumasını önlemek için, yazıcıyı daima Açık düğmesini kullanarak kapatın ve Açık
düğmesi ışığının sönmesini bekleyin.

1. Orijinal HP mürekkep kartuşları ve HP tarafından önerilen kağıtlar kullandığınızdan emin olun.

Daha fazla bilgi için, bkz. Yazdırma için önerilen kağıtlar, sayfa 26.

2. Yazıcı yazılımını kontrol ederek Ortam açılır listesinden uygun kağıt türünü ve Kalite Ayarları açılır
listesinden doğru baskı kalitesini seçtiğinizden emin olun.

yazıcı yazılımı içinde Yazdırma, Tarama ve Faks seçeneğini tıklatın, sonra da Tercihleri Ayarla'yı
tıklatarak yazdırma özelliklerine erişin.

3. Kartuşlarda mürekkebin azalıp azalmadığını belirlemek için tahmini mürekkep düzeylerini kontrol edin.

Daha fazla bilgi için, bkz. Tahmini mürekkep düzeylerini kontrol etme, sayfa 72. Mürekkep kartuşlarında
mürekkep azsa değiştirmeyi düşünün.

4. Kartuşları hizalayın.

Kartuşları yazıcı yazılımı içinden hizalamak için

NOT: Kartuşların hizalanması çıktı kalitesinin yüksek olmasını sağlar. Her yeni kartuş
yerleştirdiğinizde, yazıcı sizden kartuşu hizalamanızı ister. Aynı mürekkep kartuşunu çıkarıp
taktığınızda, HP All-in-One ürünü sizden mürekkep kartuşlarını hizalamanızı istemez. HP All-in-One
ürünü, bu mürekkep kartuşunun hizalama değerlerini anımsar, böylece mürekkep kartuşlarını yeniden
hizalamak zorunda kalmazsınız.

a. Kağıt tepsisine Letter veya A4 kullanılmamış düz beyaz kağıt yükleyin.

b. İşletim sisteminize bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapıp yazıcı yazılımı özelliğini açın:

● Windows 8: Başlat ekranında, ekran üzerinde boş bir alana sağ tıklayın, uygulama
çubuğunda Tüm Uygulamalar'a tıklayın, sonra da yazıcının adını taşıyan simgeye tıklayın.

● Windows 7, Windows Vista ve Windows XP: Bilgisayar masaüstünden, Başlat'a tıklayın, Tüm
Programlar'ı seçin, HP'ye tıklayın, HP Deskjet 4640 series seçeneğine, sonra da HP Deskjet
4640 series seçeneğine tıklayın.

c. yazıcı yazılımı içinde Yazdırma, Tarama ve Faks seçeneğini tıklatın, sonra da Yazıcınızın Bakımı'nı
tıklatarak Yazıcı Araç Kutusu'na erişin.

d. Yazıcı Araç Kutusu belirir.

e. Aygıt Hizmetleri sekmesinde Mürekkep Kartuşlarını Hizala'yı tıklatın. Yazıcı bir hizalama sayfası
yazdırır.
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f. Kartuş hizalama sayfasını, yazdırılacak yüzü yukarı bakacak şekilde tarayıcı camının sağ ön
köşesine yerleştirin.

g. Kartuşları hizalamak için yazıcı ekranındaki yönergeleri izleyin. Kartuş hizalama sayfasını geri
dönüştürün veya atın.

Kartuşları yazıcı ekranından hizalamak için

a. Yazıcının Giriş ekranında, Yukarı ve Aşağı düğmelerine basarak Araçlar seçeneğini belirleyin,
sonra da OK düğmesine basın.

NOT: Giriş ekranını görmüyorsanız Giriş düğmesine basın.

b. Yazıcı ekranındaki Araçlar menüsünden, Yazıcıyı Hizala'yı seçin. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

5. Kartuşlarda mürekkep azsa bir tanılama sayfası yazdırın.

yazıcı yazılımı üzerinden tanılama sayfası yazdırmak için

a. Kağıt tepsisine Letter veya A4 kullanılmamış düz beyaz kağıt yükleyin.

b. İşletim sisteminize bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapıp yazıcı yazılımı özelliğini açın:

● Windows 8: Başlat ekranında, ekran üzerinde boş bir alana sağ tıklayın, uygulama
çubuğunda Tüm Uygulamalar'a tıklayın, sonra da yazıcının adını taşıyan simgeye tıklayın.

● Windows 7, Windows Vista ve Windows XP: Bilgisayar masaüstünden, Başlat'a tıklayın, Tüm
Programlar'ı seçin, HP'ye tıklayın, HP Deskjet 4640 series seçeneğine, sonra da HP Deskjet
4640 series seçeneğine tıklayın.

c. yazıcı yazılımı içinde Yazdırma, Tarama ve Faks seçeneğini tıklatın, sonra da Yazıcınızın Bakımı'nı
tıklatarak yazıcı araç kutusuna erişin.
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d. Bir tanılama sayfası yazdırmak için Aygıt Raporları sekmesinde Tanılamayı Yazdır'ı tıklatın.
Tanılama sayfasındaki mavi, macenta, sarı ve siyah kutuları inceleyin. Renkli ve siyah kutularda
çizikler veya kutunun bazı kısımlarında mürekkep olmadığını görüyorsanız, kartuşları otomatik
olarak temizleyin.

Yazıcı ekranından tanılama sayfası yazdırmak için

a. Yazıcının Giriş ekranında, Yukarı ve Aşağı düğmelerine basarak Araçlar seçeneğini belirleyin,
sonra da OK düğmesine basın.

NOT: Giriş ekranını görmüyorsanız Giriş düğmesine basın.

b. Yazıcı ekranındaki Araçlar menüsünden, Baskı Kalitesi Raporu'nu seçin. Ekrandaki yönergeleri
izleyin.

6. Tanılama sayfasında renkli ve siyah kutularda çizikler veya boş kısımlar görünüyorsa, mürekkep
kartuşlarını otomatik olarak temizleyin.
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Kartuşları yazıcı yazılımı üzerinden temizlemek için

a. Kağıt tepsisine Letter veya A4 kullanılmamış düz beyaz kağıt yükleyin.

b. İşletim sisteminize bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapıp yazıcı yazılımı özelliğini açın:

● Windows 8: Başlat ekranında, ekran üzerinde boş bir alana sağ tıklayın, uygulama
çubuğunda Tüm Uygulamalar'a tıklayın, sonra da yazıcının adını taşıyan simgeye tıklayın.

● Windows 7, Windows Vista ve Windows XP: Bilgisayar masaüstünden, Başlat'a tıklayın, Tüm
Programlar'ı seçin, HP'ye tıklayın, HP Deskjet 4640 series seçeneğine, sonra da HP Deskjet
4640 series seçeneğine tıklayın.

c. yazıcı yazılımı içinde Yazdırma, Tarama ve Faks seçeneğini tıklatın, sonra da Yazıcınızın Bakımı'nı
tıklatarak Yazıcı Araç Kutusu'na erişin.

d. Aygıt Hizmetleri sekmesinde Mürekkep Kartuşlarını Temizle'yi tıklatın. Ekrandaki yönergeleri
izleyin.

Kartuşları yazıcı ekranından temizlemek için

a. Yazıcının Giriş ekranında, Yukarı ve Aşağı düğmelerine basarak Araçlar seçeneğini belirleyin,
sonra da OK düğmesine basın.

NOT: Giriş ekranını görmüyorsanız Giriş düğmesine basın.

b. Yazıcı ekranındaki Araçlar menüsünden, Yazıcı Kafasını Temizle'yi seçin. Ekrandaki yönergeleri
izleyin.

Baskı kalitesini geliştirmek için

1. Orijinal HP kartuş kullandığınızdan emin olun.

2. Print (Yazdır) iletişim kutusunda uygun kağıt türünü ve baskı kalitesini seçtiğinizden emin olun.

3. Kartuşlarda mürekkebin azalıp azalmadığını belirlemek için tahmini mürekkep düzeylerini kontrol edin.

Mürekkepleri azaldıysa, yazıcı kartuşlarını değiştirmeyi düşünün.

4. Yazıcı kartuşlarını hizalama

Yazdırma kartuşlarını yazılımdan hizalamak için

a. Kağıt tepsisine Letter veya A4 boyutunda düz beyaz kağıt yerleştirin.

b. HP Utility (HP Yardımcı Programı) öğesini açın.

NOT: HP Utility (HP Yardımcı Programı) simgesi, sabit diskin en üst düzeyinde bulunan
Applications (Uygulamalar) klasöründeki Hewlett-Packard klasöründe yer alır.

c. Pencerenin solundaki aygıt listesinden HP Deskjet 4640 series öğesini seçin.

d. Align'a (Hizala) tıklayın.

e. Align'a (Hizala) tıklayın ve ekrandaki yönergeleri izleyin.

f. All Settings'e (Tüm Ayarlar) tıklayarak Bilgi ve Destek bölmesine dönün.

5. Sınama sayfası yazdırın.
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Sınama sayfası yazdırmak için

a. Kağıt tepsisine Letter veya A4 boyutunda düz beyaz kağıt yerleştirin.

b. HP Utility (HP Yardımcı Programı) öğesini açın.

NOT: HP Utility (HP Yardımcı Programı) simgesi, sabit diskin en üst düzeyinde bulunan
Applications (Uygulamalar) klasöründeki Hewlett-Packard klasöründe yer alır.

c. Pencerenin solundaki aygıt listesinden HP Deskjet 4640 series öğesini seçin.

d. Test Page'e (Sınama Sayfası) tıklayın.

e. Print Test Page (Sınama Sayfası Yazdır) düğmesine tıklayın ve ekrandaki yönergeleri izleyin.

Sınama sayfasına bakıp metinlerde çentikli çizgiler veya metin ve renkli kutularda düzensiz çizgiler
olup olmadığını kontrol edin. Çentikli çizgiler veya düzensiz çizgiler görüyorsanız ya da kutuların
kimi kısımlarında mürekkep yoksa, kartuşları otomatik olarak temizleyin.

6. Tanılama sayfasında metin veya renkli kutularda düzensiz çizgiler veya boş kısımlar görünüyorsa,
yazdırma kartuşlarını otomatik olarak temizleyin.

Yazıcı kafasını otomatik olarak temizlemek için

a. Kağıt tepsisine Letter veya A4 boyutunda düz beyaz kağıt yerleştirin.

b. HP Utility (HP Yardımcı Programı) öğesini açın.

NOT: HP Utility (HP Yardımcı Programı) simgesi, sabit diskin en üst düzeyinde bulunan
Applications (Uygulamalar) klasöründeki Hewlett-Packard klasöründe yer alır.

c. Pencerenin solundaki aygıt listesinden HP Deskjet 4640 series öğesini seçin.

d. Clean Printheads'e (Yazıcı Kafalarını Temizle) tıklayın.

e. Clean'e (Temizle) tıklayıp ekrandaki yönergeleri izleyin.

DİKKAT: Yazıcı kafasını sadece gerektiğinde temizleyin. Gereksiz yere yapılan temizlik mürekkep
israfına ve yazıcı kafasının ömrünün kısalmasına yol açacaktır.

NOT: Temizliği tamamladıktan sonra baskı kalitesi halen düşükse, yazıcıyı hizalamayı deneyin.
Baskı kalitesi sorunları, temizleme ve hizalama sonrasında da sürerse, HP desteğine başvurun.

f. All Settings'e (Tüm Ayarlar) tıklayarak Bilgi ve Destek bölmesine dönün.

Yukarıdaki çözümler sorunu çözmezse, daha fazla çevrimiçi sorun giderme bilgisi için burayı tıklatın.
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Yazdırılamıyor
Yazdırma sorunu yaşıyorsanız, bu sorunu sizin için otomatik olarak çözebilecek olan HP Yazdırma ve Tarama
Doktoru'nu indirebilirsiniz. Yardımcı programı edinmek için uygun bağlantıyı tıklatın:

NOT: HP Yazdırma ve Tarama Doktoru, tüm dillerde mevcut olmayabilir.

Beni HP Yazdırma ve Tarama Doktoru indirme sayfasına götür.

Yazdırma sorunlarını çözmek için

NOT: Yazıcının açık ve tepside kağıt olduğundan emin olun. Yine de yazdıramıyorsanız, aşağıdakileri sırayla
deneyin:

1. Yazıcı ekranından hata mesajını kontrol edin ve ekran yönergelerini izleyerek bunları çözün.

2. Bilgisayarınız yazıcıya bir USB kablosu ile bağlıysa, USB kablosunu çıkarıp yeniden takın. Bilgisayarınız
yazıcıya kablosuz bağlıysa, bağlantının çalıştığından emin olun.

3. Yazıcının duraklatılmadığını veya çevrimdışı olmadığını doğrulayın.

Yazıcının duraklatılmadığını veya çevrimdışı olmadığını doğrulamak için

a. İşletim sisteminize bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapın.

● Windows 8: Ekranın sağ üst köşesine gelerek veya dokunarak Tılsımlar'ı açın, Ayarlar
simgesine tıklayın, Denetim Masası'na, sonra da Aygıtları ve yazıcıları görüntüle'ye tıklayın
veya dokunun.

● Windows 7: Windows Başlat menüsünde Aygıtlar ve Yazıcılar'a tıklayın.

● Windows Vista: Windows Başlat menüsünden Denetim Masası'na, sonra da Yazıcılar'a
tıklayın.

● Windows XP: Windows Başlat menüsünden Denetim Masası'na, sonra da Yazıcı ve Fakslar'a
tıklayın.

b. Yazdırma kuyruğunu açmak için, yazıcınızın simgesini çift tıklatın ya da Yazdırılana bak'ı seçin.

c. Yazıcı menüsünde Yazdırmayı Duraklat veya Yazıcıyı Çevrimdışı Kullan öğelerinin yanlarında
onay işaretleri olmadığından emin olun.

d. Değişiklikler yaparsanız tekrar yazdırmayı deneyin.

4. Yazıcının varsayılan yazıcı olarak ayarlandığını doğrulayın.

Yazıcının varsayılan yazıcı olarak ayarlandığını doğrulamak için

a. İşletim sisteminize bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapın:

● Windows 8: Ekranın sağ üst köşesine gelerek veya dokunarak Tılsımlar'ı açın, Ayarlar
simgesine tıklayın, Denetim Masası'na, sonra da Aygıtları ve yazıcıları görüntüle'ye tıklayın
veya dokunun.

● Windows 7: Windows Başlat menüsünde Aygıtlar ve Yazıcılar'a tıklayın.
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● Windows Vista: Windows Başlat menüsünden Denetim Masası'na, sonra da Yazıcılar'a
tıklayın.

● Windows XP: Windows Başlat menüsünden Denetim Masası'na, sonra da Yazıcı ve Fakslar'a
tıklayın.

b. Doğru yazıcının varsayılan yazıcı olarak ayarlandığından emin olun.

Varsayılan yazıcının yanında siyah veya yeşil bir daire içinde onay işareti bulunur.

c. Yanlış yazıcı varsayılan yazıcı olarak ayarlanmışsa, doğru yazıcıyı sağ tıklatıp Varsayılan Yazıcı
Olarak Ayarla'yı seçin.

d. Yazıcınızı tekrar kullanmayı deneyin.

5. Yazdırma biriktiricisini yeniden başlatın.

Yazdırma biriktiricisini yeniden başlatmak için

a. İşletim sisteminize bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapın:

Windows 8

i. Ekranın sağ üst köşesine gelerek veya dokunarak Tılsımlar çubuğunu açın, sonra da Ayarlar
simgesine tıklayın.

ii. Denetim Masası'na tıklayın veya dokunun, sonra da Sistem ve Güvenlik'e tıklayın veya
dokunun.

iii. Yönetici Araçları'na tıklayın veya dokunun, sonra da Hizmetler'e tıklayın veya dokunun.

iv. Yazdırma Biriktiricisi'ne sağ tıklayın veya dokunun, sonra da Özellikler'e tıklayın.

v. Başlatma türü'nün yanındaki Genel sekmesinde Otomatik öğesinin seçildiğinden emin olun.

vi. Hizmet zaten çalışmıyorsa Hizmet durumu altında, Başlat'a ve ardından Tamam'a tıklayın
veya dokunun.

Windows 7

i. Windows Başlat menüsünden Denetim Masası ve Sistem ve Güvenlik'i, sonra da Yönetimsel
Araçlar'ı tıklatın.

ii. Hizmetler'i çift tıklatın.

iii. Yazdırma Biriktiricisi'ni sağ tıklatın, ardından Özellikler'i tıklatın.

iv. Başlatma türü'nün yanındaki Genel sekmesinde Otomatik öğesinin seçildiğinden emin olun.

v. Hizmet zaten çalışmıyorsa Hizmet durumu altında, Başlat'ı ve ardından Tamam'ı tıklatın.

Windows Vista

i. Windows Başlat menüsünden Denetim Masası ve Sistem ve Bakım'ı, Yönetimsel Araçlar'ı
tıklatın.

ii. Hizmetler'i çift tıklatın.

iii. Yazdırma Biriktiricisi hizmeti'ni sağ tıklatın, ardından Özellikler'i tıklatın.
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iv. Başlatma türü'nün yanındaki Genel sekmesinde Otomatik öğesinin seçildiğinden emin olun.

v. Hizmet zaten çalışmıyorsa Hizmet durumu altında, Başlat'ı ve ardından Tamam'ı tıklatın.

Windows XP

i. Windows Başlat menüsünden Bilgisayarım'ı tıklatın.

ii. Yönet'i ve ardından Hizmetler ve Uygulamalar'ı tıklatın.

iii. Hizmetler’i çift tıklatın ve ardından Yazdırma Biriktiricisi’ni seçin.

iv. Yazdırma Biriktiricisi'ni sağ tıklatın ve ardından hizmeti yeniden başlatmak üzere Yeniden
Başlat'ı tıklatın.

b. Doğru yazıcının varsayılan yazıcı olarak ayarlandığından emin olun.

Varsayılan yazıcının yanında siyah veya yeşil bir daire içinde onay işareti bulunur.

c. Yanlış yazıcı varsayılan yazıcı olarak ayarlanmışsa, doğru yazıcıyı sağ tıklatıp Varsayılan Yazıcı
Olarak Ayarla'yı seçin.

d. Yazıcınızı tekrar kullanmayı deneyin.

6. Bilgisayarı yeniden başlatın.

7. Yazdırma kuyruğunu temizleyin.

Yazdırma kuyruğunu temizlemek için

a. İşletim sisteminize bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapın:

● Windows 8: Ekranın sağ üst köşesine gelerek veya dokunarak Tılsımlar'ı açın, Ayarlar
simgesine tıklayın, Denetim Masası'na, sonra da Aygıtları ve yazıcıları görüntüle'ye tıklayın
veya dokunun.

● Windows 7: Windows Başlat menüsünde Aygıtlar ve Yazıcılar'a tıklayın.

● Windows Vista: Windows Başlat menüsünden Denetim Masası'na, sonra da Yazıcılar'a
tıklayın.

● Windows XP: Windows Başlat menüsünden Denetim Masası'na, sonra da Yazıcı ve Fakslar'a
tıklayın.

b. Yazdırma kuyruğunu açmak için yazıcınızın simgesini çift tıklatın.

c. Yazıcı menüsünden Tüm belgeleri iptal et'i veya Yazdırılacak Belgeleri Temizle'yi tıklatın, sonra
da Evet'i tıklatıp onaylayın.

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.

Yazdırma sorunlarını çözme

1. Hata mesajlarını kontrol edin ve çözün.

2. USB kablosunu çıkarıp yeniden takın.
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3. Ürünün duraklatılmadığını veya çevrimdışı olmadığını doğrulayın.

Ürünün duraklatılmadığını veya çevrimdışı olmadığını doğrulamak için

a. System Preferences'da (Sistem Tercihleri), Print & Fax'a (Yazdırma ve Faks) tıklayın.

b. Open Print Queue (Yazdırma Kuyruğunu Aç) düğmesine tıklayın.

c. Bir yazdırma işini seçmek için tıklayın.

Yazdırma işini yönetmek için şu düğmeleri kullanın:

● Delete (Sil): Seçilen yazdırma işini iptal edin.

● Hold (Beklet): Seçili yazdırma işini duraklatın.

● Resume (Sürdür): Duraklatılan bir yazdırma işini sürdürün.

● Pause Printer (Yazıcıyı Duraklat): Yazdırma kuyruğundaki tüm yazdırma işlerini duraklatır.

d. Değişiklikler yaptıysanız yeniden yazdırmayı deneyin.

4. Bilgisayarı yeniden başlatın.

Güç bağlantısını kontrol edip yazıcıyı sıfırlamak için

1. Güç kablosunun yazıcıya sıkıca bağlı olduğundan emin olun.

1 Yazıcıya güç bağlantısı

2 Elektrik prizine bağlantı

2. Yazıcının içine bakın ve yazıcının elektrik gücü aldığını gösteren yeşil ışığın yandığından emin olun.
Yanmıyorsa, kablonun yazıcıya sıkıca takılı olduğundan emin olun veya başka bir elektrik prizine
bağlayın.

3. Yazıcı önünde bulunan Açık düğmesine bakın. Yanmıyorsa yazıcı kapalıdır. Yazıcıyı açmak için Açık
düğmesine basın.

NOT: Yazıcıya elektrik gelmiyorsa, başka bir elektrik prizine bağlayın.

4. Yazıcı kapalı durumdayken, güç kablosunu yazıcının yan tarafından, kartuş erişim kapağının altından
çıkarın.

5. Güç kablosunu duvar prizinden çıkarın.

6. En az 15 saniye bekleyin.
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7. Güç kablosunu duvar prizine yeniden takın.

8. Güç kablosunu yazıcının yan tarafına kartuş erişim kapağı altından yeniden takın.

9. Yazıcı kendiliğinden açılmazsa, yazıcıyı açmak için Açık düğmesine basın.

10. Yazıcıyı yeniden kullanmayı deneyin.

Yukarıdaki çözümler sorunu çözmezse, daha fazla çevrimiçi sorun giderme bilgisi için burayı tıklatın.
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Kopyalama ve tarama sorunları çözün
HP, birçok yaygın "Taranamıyor" sorununu çözmeye yardımcı olabilecek bir HP Yazdırma ve Tarama Doktoru
(yalnızca Windows) sağlamaktadır. Yardımcı programı edinmek için uygun bağlantıyı tıklatın:

NOT: HP Yazdırma ve Tarama Doktoru, tüm dillerde mevcut olmayabilir.

Beni HP Yazdırma ve Tarama Doktoru indirme sayfasına götür.

Tarama sorunlarını nasıl çözeceğiniz hakkında daha fazla bilgi alın. Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı
tıklatın.

Kopyalama sorunlarını nasıl çözeceğiniz hakkında daha fazla bilgi alın. Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı
tıklatın.
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Faks sorunlarını çözme
Faks işlemiyle ilgili sorun yaşıyorsanız, yazıcının durumunu kontrol etmek için bir faks sınama raporu
yazdırabilirsiniz. Yazıcı faks işlemi için doğru şekilde ayarlanmadıysa, sınama başarısız olur. Yazıcıyı faks
işlemi için ayarlamayı tamamladıktan sonra bu sınamayı gerçekleştirin. Daha fazla bilgi için, bkz. Faks
kurulumunuzu sınama, sayfa 163.

Faks sorunlarını nasıl çözeceğiniz hakkında daha fazla bilgi alın. Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıklatın.

Daha fazla yardım için, HP çevrimiçi destek web sitesini ziyaret edin: www.hp.com/support.
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Ağ iletişimi sorunlarını çözme
● Ağ güvenliği ayarlarınızı nasıl bulacağınızı öğrenin. Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıklatın.

● HP Yazdırma Tarama Doktoru hakkında bilgi alın. Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıklatın.

● Ağ sorunlarını giderme ipuçları hakkında bilgi alın. 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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HP destek
● Yazıcıyı kaydettirme

● Destek işlemi

● Telefonla HP desteği

● Ek garanti seçenekleri

Yazıcıyı kaydettirme
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.

Destek işlemi
Sorun yaşarsanız, aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Yazıcıyla birlikte gelen belgelere bakın.

2. www.hp.com/support adresinde bulunan HP çevrimiçi destek web sitesini ziyaret edin.

HP çevrimiçi destek tüm HP müşterileri tarafından kullanılabilir. En güncel ürün bilgilerine ve uzman
yardımına en hızlı ulaşılabilecek kaynaktır ve aşağıdaki özellikleri kapsar:

● Yetkili çevrimiçi destek uzmanlarına hızlı erişim

● Yazıcı için yazılım ve sürücü güncelleştirmeleri

● Sık rastlanan sorunlar için değerli sorun giderme bilgileri

● HP yazıcıyı kaydettirdiğinizde sunulan önceden tanımlı yazıcı güncelleştirmeleri, destek uyarıları
ve HP haber bültenleri

3. HP desteği arayın.

Destek seçenekleri ve destekten faydalanma koşulları yazıcıya, ülkeye/bölgeye ve dile göre değişir.

Telefonla HP desteği
Telefon desteği seçenekleri ve kullanılabilirlikleri, yazıcıya, ülkeye/bölgeye ve dile göre değişebilir.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

● Telefon desteği süresi

● Arama yapma

● Destek telefon numaraları

● Telefon desteğinden sonra
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Telefon desteği süresi

Kuzey Amerika, Asya Pasifik ve Latin Amerika (Meksika) için bir yıllık telefon desteği sunulmaktadır. Avrupa,
Ortadoğu ve Afrika'daki telefon desteğinin süresini öğrenmek için lütfen www.hp.com/support adresine gidin.
Telefon şirketinin standart tarifesi geçerlidir.

Arama yapma

HP desteği bilgisayar ve yazıcı önünüzdeyken arayın. Aşağıdaki bilgileri vermek için hazırlıklı olun:

● Ürün adı (Yazıcı üzerinde yer alır ve HP Deskjet Ink Advantage 4640 benzeri bir şeydir)

● Ürün numarası (kartuş erişim kapağının iç kısmında yer alır)

● Seri numarası (yazıcının arkasında veya altında bulunur)

● Söz konusu durum olduğunda beliren mesajlar

● 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 bir şey oldu mu (fırtına, yazıcının taşınması gibi)?

Destek telefon numaraları

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

Telefon desteğinden sonra

Telefon desteği süresinden sonra, ilave bir ücret karşılığında HP'den yardım alabilirsiniz. Yardım'a, HP
çevrimiçi destek web sitesinden de ulaşılabilir: www.hp.com/support. Destek seçenekleri hakkında daha fazla
bilgi almak için HP bayinize başvurun veya ülkenize/bölgenize ait destek telefon numaralarını arayın.

Ek garanti seçenekleri
Ek ücret karşılığında HP Deskjet 4640 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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Kağıt tepsilerini hazırlama
Kağıt tepsisi açmak için

▲ Yazdırmaya başlamak için kağıt tepsisi açık olmalıdır.

Kartuş erişim kapağını kapatmak için

▲ Yazdırmaya başlamak için kartuş kapağı kapatılmalıdır.

 Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıklatın.
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Yazıcı arızası
Yazıcı arızasını çözmek için

▲ Yazıcıyı kapatıp açın. Bu sorunu çözmezse, HP'ye başvurun.

 Lütfen, yardım için HP desteğine başvurun.
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Mürekkep kartuşu sorununu çözme
Önce kartuşları çıkarıp takmayı deneyin. Bu işe yaramazsa kartuş temas yerlerini temizleyin. Sorununuz yine
de çözülmezse, daha fazla bilgi için bkz. Kartuşları değiştirme, sayfa 75.

Mürekkep kartuşu temas noktalarını temizlemek için

DİKKAT: Temizleme işlemi yalnızca birkaç dakika alır. Mürekkep kartuşlarının yazıcıya en kısa zamanda
yeniden takıldığından emin olun. Mürekkep kartuşlarını yazıcı dışında 30 dakikadan uzun süre bırakmanız
önerilmez. Bu, yazıcı kafasına veya mürekkep kartuşlarına zarar verebilir.

1. Gücün açık olduğundan emin olun.

2. Kartuş erişim kapağını açın.

Taşıyıcının yazıcının sağ tarafına gitmesini bekleyin.

3. Hata mesajında belirtilen kartuşu çıkarın.

4. Altı yukarı bakacak şekilde mürekkep kartuşunu yanlarından tutun ve elektrik temas noktalarını bulun.
Elektrikli temas noktaları, kartuş üzerindeki küçük altın renkli noktalardır.

5. Temas noktalarını yalnızca kuru, yumuşak ve tüy bırakmayan bir bezle silin.

DİKKAT: Yalnızca temas noktalarını sildiğinizden emin olun ve kartuşun başka bir yerine mürekkep
veya tortu bulaştırmayın.
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6. Yazıcının içindeki yazıcı kafasındaki temas noktalarını bulun. Temas noktaları, mürekkep kartuşundaki
temas noktalarını karşılayacak şekilde konumlandırılmış altın renkli kabartılardır.

7. Temas noktalarını silmek için kuru ve tüy bırakmayan bir bez kullanın.

8. Mürekkep kartuşunu yeniden takın.

9. Kartuş erişim kapağını kapatın ve hata mesajının yok olup olmadığını kontrol edin.

10. Halen hata mesajını alıyorsanız yazıcıyı kapatıp yeniden açın.

NOT: Soruna bir mürekkep kartuşu yol açıyorsa, o kartuşu çıkarıp HP Deskjet 4640 series ürününü tek bir
kartuşla tek kartuş modunda çalıştırabilirsiniz.

 Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıklatın.
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Mürekkep kartuşu sorunu
Mürekkep kartuşu yazıcınızla uyumlu değil. HP Anında Mürekkep programına kayıtlı olmayan bir yazıcıya HP
Anında Mürekkep kartuşu takarsanız bu hata yaşanabilir. HP Anında Mürekkep kartuşu daha önce HP Anında
Mürekkep programına kayıtlı başka bir yazıcıda kullanıldıysa da yaşanabilir.

Daha fazla bilgi için HP Anında Mürekkep programı web sitesini ziyaret edin.
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Eski nesil kartuşlar
Bu kartuşun yeni bir sürümünü kullanmanız gerekecektir. Birçok durumda, kartuşun daha yeni bir sürümünü
kartuş paketinin dışına bakıp Garanti Son Tarihini bularak belirleyebilirsiniz.

Tarihin sağında bir sürü boşluğun ardından ‘v1’ yazıyorsa, kartuş daha yeni sürümü ile güncelleştirilmiştir.
Daha eski nesil bir kartuş ise, yardım ve yedek için HP desteğe başvurun.

 Çevrimiçi daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
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A Teknik bilgiler

HP Deskjet 4640 series ürününüze yönelik belirtimler ve uluslararası yasal düzenleme bilgileri bu bölümde
verilmektedir.

Diğer belirtimler için, HP Deskjet 4640 series ile birlikte gelen basılı belgelere bakın.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

● Hewlett-Packard Company bildirimleri

● Belirtimler

● Çevresel ürün gözetim programı

● Yasal düzenleme bildirimleri
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Hewlett-Packard Company bildirimleri
Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Tüm hakları saklıdır. Telif hakları yasalarında izin verilen durumlar dışında, önceden Hewlett-Packard
şirketinden yazılı izin alınmadan bu belgenin çoğaltılması, uyarlanması veya başka bir dile çevrilmesi
yasaktır. HP ürün ve hizmetlerine ait yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte sağlanan açık garanti
bildirimlerinde sıralanmıştır. Bu belgede yer alan hiçbir ifade ek garanti oluşturacak şekilde
yorumlanmamalıdır. HP, bu belgede olabilecek teknik hatalar ve yazım hataları veya eksikliklerinden dolayı
sorumlu tutulamaz.

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft®, Windows ®, Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 ve Windows® 8, Microsoft Corporation
kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır.
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Belirtimler
HP Deskjet 4640 series ürünüyle ilgili belirtimler bu bölümde verilmiştir. Ürün belirtimleri konusunda daha
fazla bilgi için bkz. www.hp.com/support adresindeki Product Data Sheet (Ürün Veri Sayfası).

● Sistem gereksinimleri

● Çevresel belirtimler

● giriş tepsisi kapasitesi

● Çıkış tepsisi kapasitesi

● Kağıt boyutu

● Kağıt ağırlıkları

● Yazdırma belirtimleri

● Kopyalama belirtimleri

● Tarama belirtimleri

● Faks belirtimleri

● Baskı çözünürlüğü

● Güç emniyeti

● Kartuş verimi

● Ses bilgileri

Sistem gereksinimleri
Yazılım ve sistem gereksinimleri Benioku dosyasında yer almaktadır.

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

Çevresel belirtimler
● Önerilen çalışma sıcaklığı aralığı: 15ºC ila 32ºC (59ºF ila 90ºF)

● İzin verilen çalışma sıcaklığı aralığı: 5ºC ila 40ºC (41ºF ila 104ºF)

● Nem Oranı: %15 - %80 BN yoğunlaşmasız; 28ºC maksimum çiğ noktası

● Saklama sıcaklığı aralığı: –40ºC ila 60ºC (–40ºF ila 140ºF)

● Yüksek elektromanyetik alanların bulunması durumunda, HP Deskjet 4640 series ürününün çıktısında
biraz bozulma olabilir

● HP, potansiyel yüksek manyetik alanlardan kaynaklanan gürültüleri en aza indirmek için 3 m (10 fit)
uzunlukta ya da daha kısa USB kablosu kullanılmasını önerir.

giriş tepsisi kapasitesi
Düz kağıt sayfalar (80 g/m² [20lb]): En çok 50
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Zarflar: En çok 5

Dizin kartları: En çok 20

Fotoğraf kağıdı sayfası: En çok 20

Çıkış tepsisi kapasitesi
Düz kağıt sayfalar (80 g/m² [20lb]): En çok 20

Zarflar: En çok 5

Dizin kartları: En çok 10

Fotoğraf kağıdı sayfası: En çok 10

Kağıt boyutu
Desteklenen ortam boyutlarının tam bir listesi için, yazıcı yazılımına bakın.

Kağıt ağırlıkları
Düz Kağıt. 64 - 90 g/m² (16 - 24 lb)

Zarflar: 75 - 90 g/m² (20 - 24 lb)

Kartlar: En fazla 200 g/m² (110 lb dizin maksimum)

Fotoğraf Kağıdı: Maks. 280 g/m² (75 lb)

Yazdırma belirtimleri
● Baskı hızı, belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir

● Yöntem: istendiğinde açılan termal inkjet

● Dil: PCL3 GUI

Kopyalama belirtimleri
● Dijital görüntü işleme

● Kopyalama hızları modele ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişir

● Fotoğraf kağıdı kopyasının çözünürlüğü: en fazla 600 dpi

Tarama belirtimleri
● Optik çözünürlük: en fazla 1200 dpi

● Donanım çözünürlüğü: en fazla 1200 x 1200 dpi

● Geliştirilmiş çözünürlük: en fazla 1200 x 1200 dpi

● Bir derinliği: 24 bit renkli, 8 bit gri tonlamalı (256 gri düzeyi)

● Tarayıcı camından maksimum tarama boyutu: 21,6 x 29,7 cm (8,5 x 11,7 inç)
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● Desteklenen dosya türleri: BMP, JPEG, PNG, TIFF, PDF

● Twain sürümü: 1.9

Faks belirtimleri
● Siyah beyaz veya renkli faks gönderir/alır.

● En fazla 99 hızlı arama.

● 99 sayfaya kadar bellek (standart çözünürlükte 1 numaralı ITU-T Sınama Görüntüsü bazında). Daha
karmaşık sayfalar veya daha yüksek çözünürlük daha uzun süre alır ve daha fazla bellek kullanır.

● El ile faks gönderin ve alın.

● Beş kez otomatik meşgulse tekrar arama (modele göre değişir).

● Yanıt yoksa otomatik tekrar arama (bir veya iki kez) (modele göre değişir)

● Onay ve etkinlik raporları.

● Hata Düzeltme Modu’na sahip CCITT/ITU Grup 3 faks.

● 33,6 Kbps iletim.

● 33,6 Kbps hızda 4 saniyede bir sayfa (standart çözünürlükte ITU-T Test Image #1 tabanlı). Daha
karmaşık sayfalar veya daha yüksek çözünürlük daha uzun süre alır ve daha fazla bellek kullanır.

● Otomatik faks/telesekreter geçişiyle çalma sayısını algılama.

 Hassas (dpi) Standart (dpi)

Siyah 208 x 196 208 x 98

Renkli 208 x 200 208 x 200

Baskı çözünürlüğü

Taslak modu

● Renkli Giriş/Siyah Dönüştürme: 300x300dpi

● Çıktı (Siyah/Renkli): Otomatik

Normal mod

● Renkli Giriş/Siyah Dönüştürme: 600x300dpi

● Çıktı (Siyah/Renkli): Otomatik

Düz-En İyi modu

● Renkli Giriş/Siyah Dönüştürme: 600x600dpi

● Otomatik
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Fotoğraf-En İyi modu

● Renkli Giriş/Siyah Dönüştürme: 600x600dpi

● Çıktı (Siyah/Renkli): Otomatik

Maks. DPI modu

● Renkli Giriş/Siyah Dönüştürme: 1200x1200dpi

● Çıkış: Otomatik (Siyah), 4800x1200 en iyileştirilmiş dpi (Renkli)

Güç emniyeti

NOT: Yalnızca HP tarafından sağlanan güç kablosuyla birlikte kullanın.

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

Ses bilgileri
Internet'e erişiminiz varsa, aşağıdaki HP web sitesinden ses konusunda bilgi alabilirsiniz. Şu adresi ziyaret
edin: www.hp.com/support.
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Çevresel ürün gözetim programı
Hewlett-Packard, çevreye duyarlı bakış açısıyla kaliteli ürünler sağlama ilkesine bağlıdır. Bu ürün, geri
dönüşüme katkı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Doğru işlevsellik ve güvenilirlik özelliklerinden ödün
verilmeden malzeme sayısı minimumda tutulmuştur. Birbirine benzemeyen malzemeler kolaylıkla
birbirinden ayrılacak şekilde tasarlanmıştır. Mandalların ve diğer bağlantıların bulunması, bunlara ulaşılması
ve genel araçlar kullanılarak çıkarılması kolaydır. Sökme ve onarım verimliliği açısından, yüksek öncelikli
parçalar çabuk ulaşılabilecek şekilde 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

● Ekolojik İpuçları

● Kağıt kullanımı

● Plastik

● Malzeme güvenliği veri sayfaları

● Geri dönüşüm programı

● HP inkjet sarf malzemeleri geri dönüşüm programı

● Güç tüketimi

● Uyku modu

● Atık ekipmanların kullanıcılar tarafından imha edilmesi

● Kimyasal maddeler

● Zehirli ve tehlikeli madde tablosu (Çin)

● Tehlikeli madde kısıtlamaları (Ukrayna)

● Tehlikeli madde kısıtlamaları (Hindistan)

● Hollanda'da pil atma

● Tayvan'da pil atma

● California Perklorat Madde Bildirimi

Ekolojik İpuçları
HP, müşterilerinin çevreye olan etkilerini en aza indirmeyi amaç edinmiştir. HP'nin çevre konusundaki
girişimleri hakkında daha fazla bilgi almak için HP Çevre Programları ve Girişimleri web sitesini ziyaret edin.

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

Kağıt kullanımı
Bu ürün, DIN 19309 ve EN 12281:2002'ye göre geri dönüşümlü kağıt kullanımı için uygundur.
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Plastik
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 güvenliği veri sayfaları (MSDS) HP'nin aşağıdaki web sitesinden sağlanabilir:

www.hp.com/go/msds

Geri dönüşüm programı
HP, birçok ülkede/bölgede artan sayıda ürün iade ve geri dönüşüm programları sunar ve dünya çapında en
büyük elektronik geri dönüşüm merkezlerinin bazılarıyla ortaktır. HP, en yaygın kullanıma sahip ürünlerini
yeniden satışa sunarak kaynakların korunmasını sağlamaktadır. HP ürünlerinin geri dönüştürülmesi ile ilgili
daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki sayfayı ziyaret edin:

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

HP inkjet sarf malzemeleri geri dönüşüm programı
HP, çevreyi korumaya kararlıdır. HP Inkjet Sarf Malzemeleri Geri Dönüşüm Programı, pek çok ülkede/bölgede
uygulanmaktadır ve kullanılmış yazıcı kartuşlarınızı ve mürekkep kartuşlarınızı ücretsiz olarak geri
dönüştürmenizi sağlar. Daha fazla bilgi içim, şu web sitesine gidin:

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

Güç tüketimi
ENERGY STAR® amblemini taşıyan Hewlett-Packard baskı ve görüntüleme aygıtları, ABD Çevre Koruma
Ajansı'nın görüntüleme aygıtları için ENERGY STAR şartnamelerine uygundur. ENERGY STAR onaylı
görüntüleme ürünlerinde aşağıdaki amblem bulunacaktır:

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

Uyku modu
Uyku modunda güç tüketimi azaltılır.

Yazıcının ilk kurulumu sonrasında, yazıcı 5 dakikalık işlemsizlik sonrasında Uyku moduna girecektir.

Uyku moduna girme süresini değiştirmek için

1. Yazıcı ekranındaki Giriş menüsünden Tercihler öğesini seçin.

2. Uyku'yu seçin, sonra da istenilen seçeneği belirleyin.
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Atık ekipmanların kullanıcılar tarafından imha edilmesi

Bu sembol, ürününüzü diğer ev atıkları ile atmamanız gerektiği anlamına gelir. Bunun yerine
atık cihazınızı, elektrikli ve elektronik atık cihazların geri dönüştürülmesi için belirtilen
toplama noktasına teslim ederek insan sağlığını ve çevreyi korumalısınız. Daha fazla bilgi
için, lütfen ev atıkları bertaraf hizmetinize başvurun veya http://www.hp.com/recycle
adresine gidin.

Kimyasal maddeler
HP, REACH (1907/2006 EC No'lu Avrupa Konseyi ve Parlamentosu Düzenlemesi) gibi yasal gereksinimlere
uyum doğrultusunda ürünlerimizdeki kimyasal maddeler hakkında müşterilerimize bilgi verme ilkesini
benimsemiştir. Bu ürünün kimyasal bilgileriyle ilgili rapor aşağıdaki adreste bulunabilir: www.hp.com/go/
reach.

Zehirli ve tehlikeli madde tablosu (Çin)

Tehlikeli madde kısıtlamaları (Ukrayna)
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Tehlikeli madde kısıtlamaları (Hindistan)

Hollanda'da pil atma

Tayvan'da pil atma

California Perklorat Madde Bildirimi
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Yasal düzenleme bildirimleri
HP Deskjet 4640 series, ülkenizde/bölgenizde bulunan yasal düzenleme kurumlarının ürün gereksinimlerini
karşılamaktadır.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

● Ürününüzün yasal model numarası

● FCC beyanı

● Kore'deki kullanıcılara yönelik bildirim

● Japonya'daki kullanıcılar için VCCI (Sınıf B) uyumluluk beyanı

● Japonya'daki kullanıcılara yönelik güç kablosu bildirimi

● Almanya için ses emisyonu beyanı

● Avrupa Birliği Yasal Düzenleme Bildirimi

● Almanya için görsel ekran işyerleri beyanı

● Uygunluk beyanı

● Yasal kablosuz bildirimleri

● ABD telefon şebekesi kullanıcılarına yönelik bildirim: FCC koşulları

● Kanadalı telefon şebekesi kullanıcılarına yönelik bildirim

● Avrupa Ekonomik Alanı'ndaki kullanıcılar için bildirim

● Alman telefon şebekesi kullanıcılarına yönelik bildirim

● Avustralya kablolu faks beyanı

Ürününüzün yasal model numarası
Yasal kimlik işlemleri için ürününüze bir Yasal Model Numarası atanmıştır. SNPRH-1201, ürününüzün Yasal
Model Numarasıdır. Bu yasal model numarası pazarlama adıyla (HP Deskjet Ink Advantage 4640 e-All-in-One
series, vb.) veya ürün numaralarıyla (B4L10A, B4L10B, B4L10C, vb.) karıştırılmamalıdır.
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FCC beyanı

Kore'deki kullanıcılara yönelik bildirim

Japonya'daki kullanıcılar için VCCI (Sınıf B) uyumluluk beyanı

Japonya'daki kullanıcılara yönelik güç kablosu bildirimi
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Almanya için ses emisyonu beyanı

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

● Düşük Voltaj Direktifi 2006/95/AT

● EMC Direktifi 2004/108/AT

● Yürürlükte olduğu yerlerde Ecodesign Direktifi 2009/125/AT

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

Bu ürün kablolu ve/veya kablosuz telekomünikasyon işlevine sahipse, aşağıdaki AB Direktifinin temel
gerekliliklerine de uymaktadır:

● R&TTE Direktifi 1999/5/AT

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).

Uyumluluk, 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.

AB ile uyumlu hale getirilmemiş telekomünikasyon ürünleri için (geçerliyse, CE
işaretinin yanına yerleştirilen 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.
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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

Almanya için görsel ekran işyerleri beyanı
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Uygunluk beyanı

Yasal kablosuz bildirimleri
Bu bölüm, kablosuz ürünlere ait olan aşağıdaki düzenleme bilgilerini içerir:

● Radyo frekansı radyasyonuna maruz kalma

● Brezilya'daki kullanıcılara yönelik bildirim

● Kanada'daki kullanıcılara yönelik bildirim

● Meksika'daki kullanıcılara yönelik bildirim

● Tayvan'daki kullanıcılara yönelik bildirim

● Japonya'daki kullanıcılara yönelik kablosuz bildirimi
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Radyo frekansı radyasyonuna maruz kalma

Brezilya'daki kullanıcılara yönelik bildirim

Kanada'daki kullanıcılara yönelik bildirim
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Meksika'daki kullanıcılara yönelik bildirim

Tayvan'daki kullanıcılara yönelik bildirim

Japonya'daki kullanıcılara yönelik kablosuz bildirimi
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ABD telefon şebekesi kullanıcılarına yönelik bildirim: FCC koşulları
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Kanadalı telefon şebekesi kullanıcılarına yönelik bildirim

Avrupa Ekonomik Alanı'ndaki kullanıcılar için bildirim
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Alman telefon şebekesi kullanıcılarına yönelik bildirim

Avustralya kablolu faks beyanı
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B Diğer faks kurulum ayarları

Bu bölümde, aynı telefon hattına bağlı olabilecek donatı ve hizmetlerle başarıyla faks gönderebilmeniz için
yazıcının nasıl kurulacağını öğreneceksiniz.

İPUCU: Yanıtlama modu ve faks başlığı bilgileri gibi bazı önemli faks ayarlarını kolayca yapmanıza yardımcı
olması için Faks Kurulum Sihirbazı'nı (Windows) veya HP Setup Assistant uygulamasını (Mac OS X) da
kullanabilirsiniz. Bu araçlara, yazıcıya yüklediğiniz HP yazılımı üzerinden erişebilirsiniz. Bu araçları
çalıştırdıktan sonra, faks kurulumunuzu tamamlamak için bu bölümdeki yordamları izleyin.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

● Faksı hazırlama (paralel telefon sistemleri)

● Seri türde faks kurulumu

● Faks kurulumunuzu sınama
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Faksı hazırlama (paralel telefon sistemleri)
Yazıcıyı faks işlemi için kurmadan önce, ülke/bölgenizin hangi tip telefon sistemini kullandığını belirleyin.
Faks kurulumu yönergeleri, telefon sisteminizin seri veya paralel türde olmasına bağlı olarak değişiklik
gösterir.

Tablo B-1  Paralel telefon sistemli ülkeler/bölgeler

Arjantin Avustralya Brezilya

Kanada Şili Çin

Kolombiya Yunanistan Hindistan

Endonezya İrlanda Japonya

Kore Latin Amerika Malezya

Meksika Filipinler Polonya

Portekiz Rusya Suudi Arabistan

Singapur İspanya Tayvan

Tayland ABD Venezüella

Vietnam   

● Listede ülkenizi/bölgenizi göremiyorsanız, telefon sisteminiz seri türde olabilir. Seri türde telefon
sisteminde, paylaşılan telefon donanımınızdaki (modem, telefon ve telesekreter) konektör türü,
yazıcıdaki "2-EXT" bağlantı noktasına fiziksel bağlantı yapılmasına izin vermez. Bunun yerine, tüm
ekipman telefon prizine bağlanmalıdır.

NOT: Seri türde telefon sistemlerini kullanan bazı ülke/bölgelerde, yazıcıyla birlikte gelen telefon
kablosuna bağlı ek bir priz olabilir. Bu, yazıcıyı taktığınız prize diğer telekomünikasyon aygıtlarını
bağlamanıza olanak sağlar.

Sağlanan telefon kablosunu ülkeniz/bölgeniz için verilen bağdaştırıcıya bağlamanız gerekebilir.

● Ülkeniz/bölgeniz listede bulunuyorsa, telefon sisteminiz muhtemelen paralel türde telefon sistemidir.
Paralel türde telefon sisteminde, yazıcının arkasındaki "2-EXT" bağlantı noktasını kullanarak, paylaşılan
telefon donanımını telefon hattına bağlayabilirsiniz.

NOT: Paralel türde bir telefon sisteminiz varsa, HP, yazıcıyı telefon prizine bağlamak için yazıcınızla
birlikte verilen 2 telli telefon kablosunu kullanmanızı önerir.

Ne tür telefon sistemine (paralel ya da seri) sahip olduğunuzdan emin değilseniz, telefon şirketinize danışın.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

● Ev veya ofisiniz için doğru faks kurulumunu seçme

● A Durumu: Ayrı faks hattı (sesli mesaj alınmaz)

● Senaryo B: Yazıcıyı DSL ile kurma

● Senaryo C: Yazıcıyı bir PBX telefon sistemi veya ISDN hattı ile kurma

● D Durumu: Aynı hat üzerinde ayırt edici zil sesi hizmetine sahip faks
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● E Durumu: Paylaşılan ses/faks hattı

● Senaryo F: Sesli mesajla paylaşılan ses/faks hattı

● Senaryo G: Bilgisayar modemi ile paylaşılan faks hattı (sesli mesaj alınamaz)

● Senaryo H: Bilgisayar modemi ile paylaşılan ses/faks hattı

● Senaryo I: Telesekreterle paylaşılan ses/faks hattı

● Senaryo J: Bilgisayar modemi ve telesekreterle paylaşılan ses/faks hattı

● Senaryo K: Çevirmeli bilgisayar modemi ve sesli mesajla paylaşılan ses/faks hattı

Ev veya ofisiniz için doğru faks kurulumunu seçme
Faks işlemini başarıyla gerçekleştirmek için, hangi donanım ve hizmetlerin (varsa) yazıcıyla aynı telefon
hattını kullandığını bilmeniz gerekir. Var olan ofis donanımınızın bir kısmını doğrudan yazıcıya bağlamanız
gerekeceğinden bu önemlidir ve faks işlemini başarıyla gerçekleştirebilmeniz için önce bazı faks ayarlarını
değiştirmeniz de gerekebilir.

1. Telefon sisteminizin seri mi yoksa paralel mi olduğunu belirleyin. Bkz: Faksı hazırlama (paralel telefon
sistemleri), sayfa 140.

a. Seri türde telefon sistemi—Seri türde faks kurulumu, sayfa 162 bölümüne bakın.

b. Paralel türde telefon sistemi; 2. adıma geçin.

2. Faks hattınızı paylaşan diğer aygıt ve hizmetler bileşimini seçin.

● DSL: Telefon şirketinizden dijital abonelik hattı (DSL) hizmeti. (DSL, ülkenizde/bölgenizde ADSL
olarak da bilinebilir.)

● PBX: PBX telefon sistemi ya da tümleşik hizmetler dijital ağı (ISDN) sistemi.

● Ayırt edici zil sesi hizmeti: Telefon şirketiniz aracılığıyla sağlanan ayırt edici zil sesi hizmeti, birden
çok telefon numarasının farklı zil sesleri olmasına olanak tanır.

● Sesli mesajlar: Sesli mesajlar, yazıcıda faks aramaları için kullandığınız telefon numarasıyla aynı
numara üzerinden mi alınıyor?

● Çevirmeli bilgisayar modemi: Çevirmeli bilgisayar modemi, yazıcıyla aynı telefon hattında mı? Bu
sorulardan herhangi birine "Evet" yanıtı verirseniz, çevirmeli bilgisayar modemi kullanıyorsunuz
demektir:

◦ Çevirmeli bir bağlantı ile bilgisayar yazılım uygulamalarınızdan doğrudan faks gönderiyor ve
alıyor musunuz?

◦ E-posta mesajlarınızı bilgisayarınızda bir çevirmeli ağ bağlantısı üzerinden mi alıyorsunuz?

◦ Bilgisayarınızdan Internet'e bir çevirmeli ağ bağlantısı üzerinden mi giriyorsunuz?

● Telesekreter: Yazıcıda faks aramaları için kullandığınız aynı telefon numarasında sesli mesajları
yanıtlayan bir telesekreter var mı?

● Sesli mesaj hizmeti: Yazıcıda faks aramaları için kullandığınız telefon numarasıyla aynı numarada
telefon şirketiniz aracılığıyla sağlanan bir sesli mesaj aboneliği var mı?

3. Aşağıdaki tabloda, ev ya da ofis ayarlarınıza uygun aygıt ve hizmet türlerini seçin. Ardından önerilen
faks kurulumuna bakın. İzleyen bölümler her durum için adım adım yönergeleri içermektedir.
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NOT: Ev ya da ofis ayarlarınız bu bölümde açıklanmamışsa, yazıcıyı normal bir analog telefonu
ayarlayacağınız gibi ayarlayın. Kutuda birlikte verilen telefon kablosunu kullanarak bir ucunu telefon prizine,
diğer ucunu da yazıcının arkasındaki 1_LINE etiketli bağlantı noktasına bağladığınızdan emin olun. Başka bir
telefon kablosu kullanırsanız, faks gönderip alırken sorun yaşayabilirsiniz.

Sağlanan telefon kablosunu ülkeniz/bölgeniz için verilen bağdaştırıcıya bağlamanız gerekebilir.

Faks hattınızı paylaşan diğer aygıt veya hizmetler Önerilen faks kurulumu

DSL PBX Ayırt edici
zil sesi
hizmeti

Sesli
mesajlar

Çevirmeli
bilgisayar
modemi

Telesekreter Sesli mesaj
hizmeti

       A Durumu: Ayrı faks hattı
(sesli mesaj alınmaz),
sayfa 142

      Senaryo B: Yazıcıyı DSL ile
kurma, sayfa 143

      Senaryo C: Yazıcıyı bir PBX
telefon sistemi veya ISDN
hattı ile kurma, sayfa 144

      D Durumu: Aynı hat üzerinde
ayırt edici zil sesi hizmetine
sahip faks, sayfa 145

      E Durumu: Paylaşılan ses/faks
hattı, sayfa 146

     Senaryo F: Sesli mesajla
paylaşılan ses/faks hattı,
sayfa 147

      Senaryo G: Bilgisayar modemi
ile paylaşılan faks hattı (sesli
mesaj alınamaz), sayfa 148

     Senaryo H: Bilgisayar modemi
ile paylaşılan ses/faks hattı,
sayfa 151

     Senaryo I: Telesekreterle
paylaşılan ses/faks hattı,
sayfa 154

    Senaryo J: Bilgisayar modemi
ve telesekreterle paylaşılan
ses/faks hattı, sayfa 155

    Senaryo K: Çevirmeli
bilgisayar modemi ve sesli
mesajla paylaşılan ses/faks
hattı, sayfa 159

A Durumu: Ayrı faks hattı (sesli mesaj alınmaz)
Sesli mesaj almadığınız ayrı bir telefon hattınız varsa ve bu telefon hattına başka bir donanım bağlı değilse,
yazıcıyı bu bölümde açıklandığı şekilde ayarlayın.
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Şekil B-1  Yazıcının arkadan görünümü

1 Telefon prizi

2 1_LINE bağlantı noktasına bağlanmak için, yazıcıyla birlikte verilen telefon kablosunu kullanın.

Sağlanan telefon kablosunu ülkeniz/bölgeniz için verilen bağdaştırıcıya bağlamanız gerekebilir.

Yazıcıyı ayrı bir faks hattıyla kurmak için

1. Kutuda gelen telefon kablosunun bir ucunu duvardaki telefon prizine, diğer ucunu da yazıcının
arkasındaki 1_LINE etiketli bağlantı noktasına takın.

NOT: Sağlanan telefon kablosunu ülkeniz/bölgeniz için verilen bağdaştırıcıya bağlamanız gerekebilir.

Duvardaki telefon prizinden yazıcıya bağlantı kurmak için yazıcıyla birlikte verilen kabloyu
kullanmazsanız, faks işlemini başarıyla gerçekleştiremeyebilirsiniz. Bu özel telefon kablosu evinizde
veya iş yerinizde bulunabilecek telefon kablolarından farklıdır.

2. Otomatik Yanıt ayarını açın.

3. (İsteğe bağlı) Yanıt için Çalma Sayısı ayarını en düşük ayara getirin (iki zil).

4. Faks sınamasını çalıştırın.

Telefon çaldığında, Yanıt için Çalma Sayısı ayarında belirttiğiniz sayıda zilden sonra yazıcı otomatik olarak
yanıt verir. Yazıcı, gönderen faks makinesine faks alım sinyalleri vermeye başlar ve faksı alır.

Senaryo B: Yazıcıyı DSL ile kurma
Telefon şirketiniz yoluyla DSL hizmetiniz varsa ve yazıcıya herhangi bir donanım bağlamazsanız, duvardaki
telefon prizi ile yazıcı arasına DSL filtresi bağlamak için bu bölümdeki yönergeleri kullanın. DSL filtresi,
yazıcıyla etkileşim kurabilecek dijital sinyali kaldırır, böylece yazıcı, telefon hattıyla doğru şekilde iletişim
kurabilir. (DSL, ülkenizde/bölgenizde ADSL olarak da bilinebilir.)

NOT: DSL hattınız varsa ve DSL filtresi bağlamadıysanız, yazıcı ile faks gönderip alamazsınız.
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Şekil B-2  Yazıcının arkadan görünümü

1 Telefon prizi

2 DSL (veya ADSL) hizmet sağlayıcınız tarafından verilen DSL filtresi ve kablosu

3 1_LINE bağlantı noktasına bağlanmak için, yazıcıyla birlikte verilen telefon kablosunu kullanın.

Sağlanan telefon kablosunu ülkeniz/bölgeniz için verilen bağdaştırıcıya bağlamanız gerekebilir.

Yazıcıyı DSL ile kurmak için

1. DSL sağlayıcınızdan bir DSL filtresi edinin.

2. Yazıcı kutusunda gelen telefon kablosunun bir ucunu DSL filtresindeki açık bağlantı noktasına, diğer
ucunu da yazıcının arkasındaki 1_LINE etiketli bağlantı noktasına takın.

NOT: Sağlanan telefon kablosunu ülkeniz/bölgeniz için verilen bağdaştırıcıya bağlamanız gerekebilir.

DSL filtresinden yazıcıya bağlantı kurmak için yazıcıyla birlikte verilen telefon kablosunu
kullanmazsanız, doğru şekilde faks gönderemeyebilirsiniz. Bu özel telefon kablosu evinizde veya iş
yerinizde bulunabilecek telefon kablolarından farklıdır.

Yalnızca bir adet telefon kablosu verildiği için, bu kurulum için ek telefon kabloları edinmeniz
gerekebilir.

3. DSL filtresinden duvardaki telefon prizine ek bir telefon kablosu bağlayın.

4. Faks sınamasını çalıştırın.

Yazıcının isteğe bağlı donanımla kurulumunu yaparken sorunlarla karşılaşırsanız, daha fazla yardım için yerel
hizmet sağlayıcınıza veya satıcınıza başvurun.

Senaryo C: Yazıcıyı bir PBX telefon sistemi veya ISDN hattı ile kurma
Bir PBX telefon sistemi ya da bir ISDN dönüştürücü/terminal adaptörü kullanıyorsanız şunları yaptığınızdan
emin olun:

● PBX veya ISDN dönüştürücü/terminal adaptörü kullanıyorsanız, yazıcıyı faks ya da telefon kullanımı için
belirlenmiş bağlantı noktasına bağlayın. Ayrıca, terminal adaptörünün mümkünse ülkeniz/bölgeniz için
doğru anahtar türüne ayarlandığından emin olun.
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NOT: Bazı ISDN sistemlerinin belirli telefon donanımına ilişkin bağlantı noktalarını yapılandırmanızı
olanaklı kılar. Örneğin, bir bağlantı noktasını telefon ve 3. Grup faksa ayırmış, diğer bağlantı noktasını
ise farklı amaçlar için ayırmış olabilirsiniz. ISDN dönüştürücünüzün faks/telefon bağlantı noktasına
bağlıyken sorunlar yaşıyorsanız, birden çok amaç için atanmış bağlantı noktasını kullanmayı deneyin;
Bağlantı noktası "birden çok bağlantılı" veya benzer bir şekilde etiketlenmiş olabilir.

● PBX telefon sistemi kullanıyorsanız arama bekletme sesini "kapalı" olarak ayarlayın.

NOT: Birçok dijital PBX sistemleri arasında, varsayılan olarak "açık" değerine ayarlanan bir arama
bekliyor sinyali yer alır. Arama bekliyor sinyali, faks iletimiyle etkileşim oluşturur ve yazıcıyla faks
gönderip alamazsınız. Arama bekleme sinyalinin nasıl kapatılacağıyla ilgili yönergeler için dijital PBX
telefon sisteminizle verilen belgelere bakın.

● PBX telefon sistemi kullanıyorsanız, faks numarasını çevirmeden önce dış hatta erişmek için gerekli
numarayı çevirin.

● Duvardaki telefon prizi ile yazıcı arasında bağlantı kurmak için yazıcıyla birlikte verilen kabloyu
kullandığınızdan emin olun. Aksi takdirde faksı düzgün şekilde kullanamayabilirsiniz. Bu özel telefon
kablosu, evinizde veya iş yerinizde bulunabilecek telefon kablolarından farklıdır. Ürünle birlikte verilen
telefon kablosu çok kısaysa, yerel elektronik mağazanızdan birleştirici satın alıp uzatabilirsiniz.

Sağlanan telefon kablosunu ülkeniz/bölgeniz için verilen bağdaştırıcıya bağlamanız gerekebilir.

Yazıcının isteğe bağlı donanımla kurulumunu yaparken sorunlarla karşılaşırsanız, daha fazla yardım için yerel
hizmet sağlayıcınıza veya satıcınıza başvurun.

D Durumu: Aynı hat üzerinde ayırt edici zil sesi hizmetine sahip faks
Tek telefon hattı üzerinde her biri farklı zil tonuna sahip birden çok telefon numarasına sahip olma imkanı
sunan ayırt edici zil sesi hizmetine abone olursanız (telefon şirketiniz üzerinden), yazıcıyı bu bölümde
anlatıldığı şekilde ayarlayın.

Şekil B-3  Yazıcının arkadan görünümü

1 Telefon prizi

2 1_LINE bağlantı noktasına bağlanmak için, yazıcıyla birlikte verilen telefon kablosunu kullanın.

Sağlanan telefon kablosunu ülkeniz/bölgeniz için verilen bağdaştırıcıya bağlamanız gerekebilir.

Yazıcıyı ayırt edici zil sesi hizmetiyle kurmak için

1. Kutuda gelen telefon kablosunun bir ucunu duvardaki telefon prizine, diğer ucunu da yazıcının
arkasındaki 1_LINE etiketli bağlantı noktasına takın.

TRWW Faksı hazırlama (paralel telefon sistemleri) 145



NOT: Sağlanan telefon kablosunu ülkeniz/bölgeniz için verilen bağdaştırıcıya bağlamanız gerekebilir.

Duvardaki telefon prizinden yazıcıya bağlantı kurmak için yazıcıyla birlikte verilen kabloyu
kullanmazsanız, faks işlemini başarıyla gerçekleştiremeyebilirsiniz. Bu özel telefon kablosu evinizde
veya iş yerinizde bulunabilecek telefon kablolarından farklıdır.

2. Otomatik Yanıt ayarını açın.

3. Ayırt Edici Zil Sesi ayarını, telefon şirketinizin faks numaranıza atadığı zil tonuyla eşleşecek şekilde
değiştirin.

NOT: Varsayılan olarak, yazıcı tüm zil tonlarına yanıt verecek şekilde ayarlanır. Ayırt Edici Zil Sesi
öğesini, faks numaranıza atanan zil tonuyla eşleşecek şekilde ayarlamazsanız, yazıcı hem sesli
mesajları hem de faks aramalarını yanıtlayabilir veya hiçbirini yanıtlamayabilir.

İPUCU: Ayırt edici zil sesi ayarlamak için yazıcının kontrol panelinden Zil Tonu Tespiti özelliğini de
kullanabilirsiniz. Bu özellikle, yazıcı gelen bir aramanın zil tonunu tanır ve kaydeder, sonra bu aramayı
esas alarak telefon şirketinizin faks çağrılarına atadığı ayırt edici zil tonunu otomatik olarak belirler.
Daha fazla bilgi için, bkz. Arama türünü ayarlama, sayfa 57.

4. (İsteğe bağlı) Yanıt için Çalma Sayısı ayarını en düşük ayara getirin (iki zil).

5. Faks sınamasını çalıştırın.

Yazıcı, seçtiğiniz zil sayısından (Ayırt Edici Zil Sesi ayarı) sonra, seçtiğiniz zil tonundaki (Yanıt için Çalma
Sayısı ayarı) gelen aramaları otomatik olarak yanıtlar. Yazıcı, gönderen faks makinesine faks alım sinyalleri
vermeye başlar ve faksı alır.

Yazıcının isteğe bağlı donanımla kurulumunu yaparken sorunlarla karşılaşırsanız, daha fazla yardım için yerel
hizmet sağlayıcınıza veya satıcınıza başvurun.

E Durumu: Paylaşılan ses/faks hattı
Sesli mesajları ve faks aramalarını aynı telefon numarası üzerinden alıyorsanız ve bu telefon hattına bağlı
başka bir ofis donanımı (ya da sesli mesaj) yoksa yazıcıyı bu bölümde açıklandığı şekilde kurun.

Şekil B-4  Yazıcının arkadan görünümü

1 Telefon prizi

2 1_LINE bağlantı noktasına bağlanmak için, yazıcıyla birlikte verilen telefon kablosunu kullanın.

Sağlanan telefon kablosunu ülkeniz/bölgeniz için verilen bağdaştırıcıya bağlamanız gerekebilir.

3 Telefon (isteğe bağlı)
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Yazıcıyı paylaşılan ses/faks hattıyla kurmak için

1. Kutuda gelen telefon kablosunun bir ucunu duvardaki telefon prizine, diğer ucunu da yazıcının
arkasındaki 1_LINE etiketli bağlantı noktasına takın.

NOT: Sağlanan telefon kablosunu ülkeniz/bölgeniz için verilen bağdaştırıcıya bağlamanız gerekebilir.

Duvardaki telefon prizinden yazıcıya bağlantı kurmak için yazıcıyla birlikte verilen kabloyu
kullanmazsanız, faks işlemini başarıyla gerçekleştiremeyebilirsiniz. Bu özel telefon kablosu evinizde
veya iş yerinizde bulunabilecek telefon kablolarından farklıdır.

2. Aşağıdakilerden birini yapın:

● Paralel telefon sisteminiz varsa, beyaz fişi yazıcının arkasındaki 2_EXT etiketli bağlantı
noktasından çıkarın ve bu bağlantı noktasına bir telefon bağlayın.

● Seri türde bir telefon sisteminiz varsa, telefonunuzu doğrudan prize takılı yazıcı kablosunun ucuna
takabilirsiniz.

3. Şimdi yazıcının faks çağrılarını otomatik olarak mı, yoksa el ile mi yanıtlamasını istediğinize karar
vermeniz gerekir:

● Yazıcıyı, aramaları otomatik olarak yanıtlayacak şekilde ayarlarsanız, yazıcı gelen tüm aramaları
yanıtlar ve faksları alır. Yazıcı bu durumda faks ile sesli mesajlar arasındaki farkı ayırt edemez.
Aramanın sesli bir arama olduğunu düşünüyorsanız, yazıcı yanıt vermeden önce sizin yanıtlamanız
gerekir. Yazıcıyı gelen aramaları otomatik olarak yanıtlayacak şekilde ayarlamak için Otomatik
Yanıt ayarını açın.

● Yazıcıyı fakslara el ile yanıt verecek şekilde ayarlarsanız, gelen fakslara yanıt vermek üzere bizzat
orada bulunmanız gerekir, aksi takdirde yazıcı faksları alamaz. Yazıcıyı gelen aramaları el ile
yanıtlayacak şekilde ayarlamak için Otomatik Yanıt ayarını kapatın.

4. Faks sınaması yapın.

Telefonu yazıcıdan önce yanıtlar ve gönderen faks makinesinden faks tonları duyarsanız faks aramasını el ile
yanıtlamanız gerekir.

Yazıcının isteğe bağlı donanımla kurulumunu yaparken sorunlarla karşılaşırsanız, daha fazla yardım için yerel
hizmet sağlayıcınıza veya satıcınıza başvurun.

Senaryo F: Sesli mesajla paylaşılan ses/faks hattı
Sesli mesajları ve faks aramalarını aynı telefon numarasından alıyorsanız ve telefon şirketiniz üzerinden bir
sesli mesaj hizmetine üyeyseniz, yazıcıyı bu bölümde açıklandığı şekilde kurun.

NOT: Faks aramaları için kullandığınız telefon numarasında telefon şirketinizin sesli mesaj hizmetine
aboneyseniz, otomatik olarak faks alamazsınız. Faksları el ile almanız gerekir. Bu, gelen faks aramalarını
yanıtlamak için bizzat orada bulunmanız gerektiği anlamına gelir. Faksları otomatik olarak almak isterseniz,
ayırt edici zil sesi hizmetine kayıt olmak için telefon şirketinize başvurun ya da faks işlemleri için ayrı bir
telefon hattı edinin.
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Şekil B-5  Yazıcının arkadan görünümü

1 Telefon prizi

2 1-LINE bağlantı noktasına bağlanmak için yazıcıyla birlikte verilen telefon kablosunu kullanın.

Sağlanan telefon kablosunu ülkeniz/bölgeniz için verilen bağdaştırıcıya bağlamanız gerekebilir.

Yazıcıyı sesli mesajla kurmak için

1. Kutuda gelen telefon kablosunun bir ucunu duvardaki telefon prizine, diğer ucunu da yazıcının
arkasındaki 1_LINE etiketli bağlantı noktasına takın.

Sağlanan telefon kablosunu ülkeniz/bölgeniz için verilen bağdaştırıcıya bağlamanız gerekebilir.

NOT: Sağlanan telefon kablosunu ülkeniz/bölgeniz için verilen bağdaştırıcıya bağlamanız gerekebilir.

Duvardaki telefon prizinden yazıcıya bağlantı kurmak için yazıcıyla birlikte verilen kabloyu
kullanmazsanız, faks işlemini başarıyla gerçekleştiremeyebilirsiniz. Bu özel telefon kablosu evinizde
veya iş yerinizde bulunabilecek telefon kablolarından farklıdır.

2. Otomatik Yanıt ayarını kapatın.

3. Faks sınamasını çalıştırın.

Gelen faks aramalarını yanıtlamak için hazır değilseniz yazıcı faksları alamayabilir. Sesli mesaj hattı almadan
önce faksı elle başlatmalısınız.

Yazıcının isteğe bağlı donanımla kurulumunu yaparken sorunlarla karşılaşırsanız, daha fazla yardım için yerel
hizmet sağlayıcınıza veya satıcınıza başvurun.

Senaryo G: Bilgisayar modemi ile paylaşılan faks hattı (sesli mesaj alınamaz)
Sesli mesaj almadığınız bir faks hattınız varsa ve bu hatta bağlı bir bilgisayar modeminiz varsa, yazıcıyı bu
bölümde açıklandığı şekilde ayarlayın.

NOT: Çevirmeli bilgisayar modeminiz varsa, çevirmeli bilgisayar modeminiz telefon hattını yazıcı ile
paylaşır. Aynı anda modemi ve yazıcıyı kullanamazsınız. Örneğin, çevirmeli bilgisayar modeminizi e-posta
göndermek veya Internet'e erişmek için kullanıyorsanız, yazıcıyı faks göndermek için kullanamazsınız.

● Yazıcıyı çevirmeli bilgisayar modemiyle kurma

● Yazıcıyı bilgisayar DSL/ADSL modemiyle kurma
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Yazıcıyı çevirmeli bilgisayar modemiyle kurma

Faks göndermek ve çevirmeli bilgisayar modemi için aynı telefon hattını kullanıyorsanız, yazıcıyı ayarlamak
için bu yönergeleri izleyin.

Şekil B-6  Yazıcının arkadan görünümü

1 Telefon prizi

2 1-LINE bağlantı noktasına bağlanmak için yazıcıyla birlikte verilen telefon kablosunu kullanın.

Sağlanan telefon kablosunu ülkeniz/bölgeniz için verilen bağdaştırıcıya bağlamanız gerekebilir.

3 Modemli bilgisayar

Yazıcıyı çevirmeli bilgisayar modemiyle kurmak için

1. Yazıcının arkasında bulunan 2_EXT etiketli bağlantı noktasındaki beyaz fişi çıkarın.

2. Bilgisayarınızın arkasında (çevirmeli bilgisayar modeminizden) telefon prizine bağlanan telefon
kablosunu bulun. Kabloyu duvardaki telefon prizinden çıkarın ve yazıcının arkasındaki 2_EXT etiketli
bağlantı noktasına takın.

3. Kutuda gelen telefon kablosunun bir ucunu duvardaki telefon prizine, diğer ucunu da yazıcının
arkasındaki 1_LINE etiketli bağlantı noktasına takın.

NOT: Sağlanan telefon kablosunu ülkeniz/bölgeniz için verilen bağdaştırıcıya bağlamanız gerekebilir.

Duvardaki telefon prizinden yazıcıya bağlantı kurmak için yazıcıyla birlikte verilen kabloyu
kullanmazsanız, faks işlemini başarıyla gerçekleştiremeyebilirsiniz. Bu özel telefon kablosu evinizde
veya iş yerinizde bulunabilecek telefon kablolarından farklıdır.

4. Modem yazılımınız faksları otomatik olarak bilgisayarınıza almak üzere ayarlanmışsa, bu ayarı kapatın.

NOT: Modem yazılımınızdaki otomatik faks alma ayarını kapatmazsanız, yazıcı faksları alamaz.

5. Otomatik Yanıt ayarını açın.

6. (İsteğe bağlı) Yanıt için Çalma Sayısı ayarını en düşük ayara getirin (iki zil).

7. Faks sınamasını çalıştırın.

Telefon çaldığında, Yanıt için Çalma Sayısı ayarında belirttiğiniz sayıda zilden sonra yazıcı otomatik olarak
yanıt verir. Yazıcı, gönderen faks makinesine faks alım sinyalleri vermeye başlar ve faksı alır.
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Yazıcının isteğe bağlı donanımla kurulumunu yaparken sorunlarla karşılaşırsanız, daha fazla yardım için yerel
hizmet sağlayıcınıza veya satıcınıza başvurun.

Yazıcıyı bilgisayar DSL/ADSL modemiyle kurma

Bir DSL hattınız varsa ve faks göndermek için bu telefon hattını kullanıyorsanız, faksınızı ayarlamak için bu
yönergeleri takip edin.

1 Telefon prizi

2 Paralel ayırıcı

3 DSL/ADSL filtresi

Yazıcıyla birlikte verilen telefon girişinin bir ucunu, yazıcının arkasındaki 1_LINE bağlantı noktasına
bağlayın. Kablonun diğer ucunu, DSL/ADSL filtresine bağlayın.

Sağlanan telefon kablosunu ülkeniz/bölgeniz için verilen bağdaştırıcıya bağlamanız gerekebilir.

4 DSL/ADSL bilgisayar modemi

5 Bilgisayar

NOT: Paralel ayırıcı satın almanız gerekir. Paralel ayırıcının ön tarafında bir adet RJ-11 bağlantı noktası,
arka tarafında ise iki adet RJ-11 bağlantı noktası bulunur. İki hatlı telefon ayırıcısı, seri ayırıcı veya ön
tarafında iki RJ-11 bağlantı noktası, arka tarafında da bir giriş bulunan bir paralel ayırıcı kullanmayın.

Şekil B-7  Paralel ayırıcı örneği

Yazıcıyı DSL/ADSL modemiyle kurmak için

1. DSL sağlayıcınızdan bir DSL filtresi edinin.

2. Yazıcı kutusunda gelen telefon kablosunun bir ucunu DSL filtresine, diğer ucunu da yazıcının arkasındaki
1_LINE etiketli bağlantı noktasına takın.

NOT: Sağlanan telefon kablosunu ülkeniz/bölgeniz için verilen bağdaştırıcıya bağlamanız gerekebilir.

DSL filtresinden yazıcının arkasına bağlantı kurmak için yazıcıyla birlikte verilen telefon kablosunu
kullanmazsanız, doğru şekilde faks gönderemeyebilirsiniz. Bu özel telefon kablosu evinizde veya iş
yerinizde bulunabilecek telefon kablolarından farklıdır.

150 Ek B   Diğer faks kurulum ayarları TRWW



3. DSL filtresini paralel ayırıcıya bağlayın.

4. DSL modemi paralel ayırıcıya bağlayın.

5. Paralel ayırıcıyı duvar prizine bağlayın.

6. Faks sınamasını çalıştırın.

Telefon çaldığında, Yanıt için Çalma Sayısı ayarında belirttiğiniz sayıda zilden sonra yazıcı otomatik olarak
yanıt verir. Yazıcı, gönderen faks makinesine faks alım sinyalleri vermeye başlar ve faksı alır.

Yazıcının isteğe bağlı donanımla kurulumunu yaparken sorunlarla karşılaşırsanız, daha fazla yardım için yerel
hizmet sağlayıcınıza veya satıcınıza başvurun.

Senaryo H: Bilgisayar modemi ile paylaşılan ses/faks hattı
Bilgisayarınızdaki telefon bağlantı noktalarının sayısına göre, yazıcıyı bilgisayarınızla kurmanın iki farklı yolu
vardır. Başlamadan önce bilgisayarınızda bir telefon bağlantı noktası mı yoksa iki telefon bağlantı noktası mı
olduğunu kontrol edin.

NOT: Bilgisayarınızda tek bir telefon bağlantı noktası varsa, çizimde gösterildiği gibi bir paralel ayırıcı
(birleştirici de denir) satın almanız gerekir. (Paralel ayırıcının ön tarafında bir adet RJ-11 bağlantı noktası,
arka tarafında ise iki adet RJ-11 bağlantı noktası bulunur. İki hatlı telefon ayırıcısı, seri ayırıcı veya ön
tarafında iki RJ-11 bağlantı noktası, arka tarafında da bir giriş bulunan bir paralel ayırıcı kullanmayın.)

● Paylaşılan ses/faks ve çevirmeli bilgisayar modemi

● Paylaşılan ses/faks ve DSL/ADSL bilgisayar modemi

Paylaşılan ses/faks ve çevirmeli bilgisayar modemi

Telefon hattınızı hem faks hem de telefon armaları için kullanıyorsanız, faksınızı ayarlamak için bu
yönergeleri kullanın.

Bilgisayarınızdaki telefon bağlantı noktalarının sayısına göre, yazıcıyı bilgisayarınızla kurmanın iki farklı yolu
vardır. Başlamadan önce bilgisayarınızda bir telefon bağlantı noktası mı yoksa iki telefon bağlantı noktası mı
olduğunu kontrol edin.

NOT: Bilgisayarınızda tek bir telefon bağlantı noktası varsa, çizimde gösterildiği gibi bir paralel ayırıcı
(birleştirici de denir) satın almanız gerekir. (Paralel ayırıcının ön tarafında bir adet RJ-11 bağlantı noktası,
arka tarafında ise iki adet RJ-11 bağlantı noktası bulunur. İki hatlı telefon ayırıcısı, seri ayırıcı veya ön
tarafında iki RJ-11 bağlantı noktası, arka tarafında da bir giriş bulunan bir paralel ayırıcı kullanmayın.)

Şekil B-8  Paralel ayırıcı örneği
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Şekil B-9  Yazıcının arkadan görünümü

1 Telefon prizi

2 Paralel ayırıcı

3 1_LINE bağlantı noktasına bağlanmak için, yazıcıyla birlikte verilen telefon kablosunu kullanın.

4 Modemli bilgisayar

5 Telefon

Yazıcıyı iki telefon bağlantı noktası bulunan bilgisayarla aynı telefon hattına kurmak için

1. Yazıcının arkasında bulunan 2_EXT etiketli bağlantı noktasındaki beyaz fişi çıkarın.

2. Bilgisayarınızın arkasında (çevirmeli bilgisayar modeminizden) telefon prizine bağlanan telefon
kablosunu bulun. Kabloyu duvardaki telefon prizinden çıkarın ve yazıcının arkasındaki 2_EXT etiketli
bağlantı noktasına takın.

3. Çevirmeli bilgisayar modeminizin arkasındaki "OUT" (Çıkış) bağlantı noktasına telefon bağlayın.

4. Kutuda gelen telefon kablosunun bir ucunu duvardaki telefon prizine, diğer ucunu da yazıcının
arkasındaki 1_LINE etiketli bağlantı noktasına takın.

NOT: Sağlanan telefon kablosunu ülkeniz/bölgeniz için verilen bağdaştırıcıya bağlamanız gerekebilir.

Duvardaki telefon prizinden yazıcıya bağlantı kurmak için yazıcıyla birlikte verilen kabloyu
kullanmazsanız, faks işlemini başarıyla gerçekleştiremeyebilirsiniz. Bu özel telefon kablosu evinizde
veya iş yerinizde bulunabilecek telefon kablolarından farklıdır.

5. Modem yazılımınız faksları otomatik olarak bilgisayarınıza almak üzere ayarlanmışsa, bu ayarı kapatın.

NOT: Modem yazılımınızdaki otomatik faks alma ayarını kapatmazsanız, yazıcı faksları alamaz.

6. Şimdi yazıcının faks çağrılarını otomatik olarak mı, yoksa el ile mi yanıtlamasını istediğinize karar
vermeniz gerekir:

● Yazıcıyı, aramaları otomatik olarak yanıtlayacak şekilde ayarlarsanız, yazıcı gelen tüm aramaları
yanıtlar ve faksları alır. Yazıcı bu durumda faks ile sesli mesajlar arasındaki farkı ayırt edemez.
Aramanın sesli bir arama olduğunu düşünüyorsanız, yazıcı yanıt vermeden önce sizin yanıtlamanız
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gerekir. Yazıcıyı gelen aramaları otomatik olarak yanıtlayacak şekilde ayarlamak için Otomatik
Yanıt ayarını açın.

● Yazıcıyı fakslara el ile yanıt verecek şekilde ayarlarsanız, gelen fakslara yanıt vermek üzere bizzat
orada bulunmanız gerekir, aksi takdirde yazıcı faksları alamaz. Yazıcıyı gelen aramaları el ile
yanıtlayacak şekilde ayarlamak için Otomatik Yanıt ayarını kapatın.

7. Faks sınamasını çalıştırın.

Telefonu yazıcıdan önce yanıtlar ve gönderen faks makinesinden faks tonları duyarsanız faks aramasını el ile
yanıtlamanız gerekir.

Telefon hattınızı ses, faks ve çevirmeli bilgisayar ağı olarak kullanıyorsanız, faksınızı ayarlamak için aşağıdaki
yönergeleri takip edin.

Yazıcının isteğe bağlı donanımla kurulumunu yaparken sorunlarla karşılaşırsanız, daha fazla yardım için yerel
hizmet sağlayıcınıza veya satıcınıza başvurun.

Paylaşılan ses/faks ve DSL/ADSL bilgisayar modemi

Bilgisayarınızda DSL/ADSL modem varsa bu yönergeleri takip edin

Şekil B-10  Yazıcının arkadan görünümü

1 Telefon prizi

2 Paralel ayırıcı

3 DSL/ADSL filtresi

4 Telefon

5 DSL/ADSL bilgisayar modemi

6 Bilgisayar

7 Yazıcının arkasındaki 1 LINE bağlantı noktasına bağlanmak için telefon kablosunu kullanın.

Sağlanan telefon kablosunu ülkeniz/bölgeniz için verilen bağdaştırıcıya bağlamanız gerekebilir.

NOT: Paralel ayırıcı satın almanız gerekir. Paralel ayırıcının ön tarafında bir adet RJ-11 bağlantı noktası,
arka tarafında ise iki adet RJ-11 bağlantı noktası bulunur. İki hatlı telefon ayırıcısı, seri ayırıcı veya ön
tarafında iki RJ-11 bağlantı noktası, arka tarafında da bir giriş bulunan bir paralel ayırıcı kullanmayın.
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Şekil B-11  Paralel ayırıcı örneği

Yazıcıyı DSL/ADSL modemiyle kurmak için

1. DSL sağlayıcınızdan bir DSL filtresi edinin.

NOT: Arama yaparken parazit ile karşılaşmamak için, evin/ofisin diğer bölümlerinde DSL hizmeti ile
aynı telefon numarasını paylaşan telefonlara ek DSL filtreleri bağlanması gerekir.

2. Yazıcı kutusunda gelen telefon kablosunun bir ucunu DSL filtresine, diğer ucunu da yazıcının arkasındaki
1_LINE etiketli bağlantı noktasına takın.

NOT: Sağlanan telefon kablosunu ülkeniz/bölgeniz için verilen bağdaştırıcıya bağlamanız gerekebilir.

DSL filtresinden yazıcının arkasına bağlantı kurmak için yazıcıyla birlikte verilen telefon kablosunu
kullanmazsanız, doğru şekilde faks gönderemeyebilirsiniz. Bu özel telefon kablosu evinizde veya iş
yerinizde bulunabilecek telefon kablolarından farklıdır.

3. Paralel telefon sisteminiz varsa, beyaz fişi yazıcının arkasındaki 2_EXT etiketli bağlantı noktasından
çıkarın ve bu bağlantı noktasına bir telefon bağlayın.

4. DSL filtresini paralel ayırıcıya bağlayın.

5. DSL modemi paralel ayırıcıya bağlayın.

6. Paralel ayırıcıyı duvar prizine bağlayın.

7. Faks sınamasını çalıştırın.

Telefon çaldığında, Yanıt için Çalma Sayısı ayarında belirttiğiniz sayıda zilden sonra yazıcı otomatik olarak
yanıt verir. Yazıcı, gönderen faks makinesine faks alım sinyalleri vermeye başlar ve faksı alır.

Yazıcının isteğe bağlı donanımla kurulumunu yaparken sorunlarla karşılaşırsanız, daha fazla yardım için yerel
hizmet sağlayıcınıza veya satıcınıza başvurun.

Senaryo I: Telesekreterle paylaşılan ses/faks hattı
Sesli mesajları ve faks aramalarını aynı telefon numarası üzerinden alıyorsanız ve bu telefon numarasından
gelen çağrıları yanıtlayan bir telesekreteriniz varsa, yazıcıyı bu bölümde anlatıldığı şekilde ayarlayın.

Şekil B-12  Yazıcının arkadan görünümü

1 Telefon prizi
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2 Yazıcının arkasındaki 1_LINE bağlantı noktasına bağlanmak için telefon kablosunu kullanın.

Sağlanan telefon kablosunu ülkeniz/bölgeniz için verilen bağdaştırıcıya bağlamanız gerekebilir.

3 Telesekreter

4 Telefon (isteğe bağlı)

Yazıcıyı telesekreter ve paylaşılan ses/faks hattıyla kurmak için

1. Yazıcının arkasında bulunan 2_EXT etiketli bağlantı noktasındaki beyaz fişi çıkarın.

2. Telesekreterinizi telefon prizinden çıkarın ve yazıcının arkasındaki 2_EXT etiketli bağlantı noktasına
takın.

NOT: Telesekreterinizi doğrudan yazıcıya bağlamazsanız gönderen faks makinesinden gelen faks
sinyalleri telesekreterinize kaydedilebilir ve faksları yazıcıyla alamayabilirsiniz.

3. Kutuda gelen telefon kablosunun bir ucunu duvardaki telefon prizine, diğer ucunu da yazıcının
arkasındaki 1_LINE etiketli bağlantı noktasına takın.

NOT: Sağlanan telefon kablosunu ülkeniz/bölgeniz için verilen bağdaştırıcıya bağlamanız gerekebilir.

Duvardaki telefon prizinden yazıcıya bağlantı kurmak için yazıcıyla birlikte verilen kabloyu
kullanmazsanız, faks işlemini başarıyla gerçekleştiremeyebilirsiniz. Bu özel telefon kablosu evinizde
veya iş yerinizde bulunabilecek telefon kablolarından farklıdır.

4. (İsteğe bağlı) Telesekreterinizde yerleşik bir telefon yoksa, kullanım kolaylığı için telesekreterinizin
arkasındaki "ÇIKIŞ" bağlantı noktasına bir telefon bağlayabilirsiniz.

NOT: Telesekreteriniz harici bir telefon bağlamanıza olanak vermiyorsa, hem telesekreteri hem de
telefonu yazıcıya bağlamak için bir paralel ayırıcı (aynı zamanda birleştirici olarak da bilinir) satın alarak
kullanabilirsiniz. Bu bağlantılar için standart telefon kablolarını kullanabilirsiniz.

5. Otomatik Yanıt ayarını açın.

6. Telesekreterinizi az sayıda zil sesinden sonra yanıtlayacak biçimde ayarlayın.

7. Yazıcıdaki Yanıt için Çalma Sayısı ayarını, yazıcının desteklediği maksimum zil sesi sayısına ayarlayın.
(En yüksek çalma sayısı ülkeye/bölgeye göre değişir.)

8. Faks sınaması yapın.

Telefon çaldığında telesekreteriniz ayarladığınız zil sayısından sonra çağrıyı yanıtlar ve karşılama mesajınızı
dinletir. Yazıcı bu süre boyunca faks sinyallerini "dinleyerek" çağrıyı izler. Gelen faks tonu algılanıyorsa, yazıcı
faks alma tonu verecek ve faksı alacaktır. Hiçbir faks sesi yoksa yazıcı hattı izlemeyi durdurur ve
telesekreteriniz sesli mesajı kaydedebilir.

Yazıcının isteğe bağlı donanımla kurulumunu yaparken sorunlarla karşılaşırsanız, daha fazla yardım için yerel
hizmet sağlayıcınıza veya satıcınıza başvurun.

Senaryo J: Bilgisayar modemi ve telesekreterle paylaşılan ses/faks hattı
Ses ve faks çağrılarını aynı telefon numarası üzerinden alıyorsanız ve bu telefon hattına bağlı bir bilgisayar
modemi ve telesekreter varsa yazıcınızı bu bölümde anlatıldığı şekilde ayarlayın.
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NOT: Çevirmeli bilgisayar modeminiz yazıcıyla aynı telefon hattını paylaştığı için modeminizi ve yazıcınızı
aynı anda kullanamazsınız. Örneğin, çevirmeli bilgisayar modeminizi e-posta göndermek veya Internet'e
erişmek için kullanıyorsanız, yazıcıyı faks göndermek için kullanamazsınız.

● Çevirmeli bilgisayar modemi ve telesekreterle paylaşılan ses/faks hattı

● Bilgisayar DSL/ADSL modem ve telesekreterle paylaşılan ses/faks hattı

Çevirmeli bilgisayar modemi ve telesekreterle paylaşılan ses/faks hattı

Bilgisayarınızdaki telefon bağlantı noktalarının sayısına göre, yazıcıyı bilgisayarınızla kurmanın iki farklı yolu
vardır. Başlamadan önce bilgisayarınızda bir telefon bağlantı noktası mı yoksa iki telefon bağlantı noktası mı
olduğunu kontrol edin.

NOT: Bilgisayarınızda tek bir telefon bağlantı noktası varsa, çizimde gösterildiği gibi bir paralel ayırıcı
(birleştirici de denir) satın almanız gerekir. (Paralel ayırıcının ön tarafında bir adet RJ-11 bağlantı noktası,
arka tarafında ise iki adet RJ-11 bağlantı noktası bulunur. İki hatlı telefon ayırıcısı, seri ayırıcı veya ön
tarafında iki RJ-11 bağlantı noktası, arka tarafında da bir giriş bulunan bir paralel ayırıcı kullanmayın.)

Şekil B-13  Paralel ayırıcı örneği

Şekil B-14  Yazıcının arkadan görünümü

1 Telefon prizi

2 Bilgisayarınızdaki "GİRİŞ" telefon bağlantı noktası

3 Bilgisayarınızdaki "ÇIKIŞ" telefon bağlantı noktası

4 1_LINE bağlantı noktasına bağlanmak için, yazıcıyla birlikte verilen telefon kablosunu kullanın.

Sağlanan telefon kablosunu ülkeniz/bölgeniz için verilen bağdaştırıcıya bağlamanız gerekebilir.

5 Modemli bilgisayar

6 Telesekreter

7 Telefon (isteğe bağlı)
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Yazıcıyı iki telefon bağlantı noktası bulunan bilgisayarla aynı telefon hattına kurmak için

1. Yazıcının arkasında bulunan 2_EXT etiketli bağlantı noktasındaki beyaz fişi çıkarın.

2. Bilgisayarınızın arkasında (çevirmeli bilgisayar modeminizden) telefon prizine bağlanan telefon
kablosunu bulun. Kabloyu duvardaki telefon prizinden çıkarın ve yazıcının arkasındaki 2_EXT etiketli
bağlantı noktasına takın.

3. Telesekreterinizi telefon prizinden çekip bilgisayarın (çevirmeli bilgisayar modemini) arkasındaki "OUT"
(Çıkış) etiketli bağlantı noktasına bağlayın.

4. Kutuda gelen telefon kablosunun bir ucunu duvardaki telefon prizine, diğer ucunu da yazıcının
arkasındaki 1_LINE etiketli bağlantı noktasına takın.

NOT: Sağlanan telefon kablosunu ülkeniz/bölgeniz için verilen bağdaştırıcıya bağlamanız gerekebilir.

Duvardaki telefon prizinden yazıcıya bağlantı kurmak için yazıcıyla birlikte verilen kabloyu
kullanmazsanız, faks işlemini başarıyla gerçekleştiremeyebilirsiniz. Bu özel telefon kablosu evinizde
veya iş yerinizde bulunabilecek telefon kablolarından farklıdır.

5. (İsteğe bağlı) Telesekreterinizde yerleşik bir telefon yoksa, kullanım kolaylığı için telesekreterinizin
arkasındaki "ÇIKIŞ" bağlantı noktasına bir telefon bağlayabilirsiniz.

NOT: Telesekreteriniz harici bir telefon bağlamanıza olanak vermiyorsa, hem telesekreteri hem de
telefonu yazıcıya bağlamak için bir paralel ayırıcı (aynı zamanda birleştirici olarak da bilinir) satın alarak
kullanabilirsiniz. Bu bağlantılar için standart telefon kablolarını kullanabilirsiniz.

6. Modem yazılımınız faksları otomatik olarak bilgisayarınıza almak üzere ayarlanmışsa, bu ayarı kapatın.

NOT: Modem yazılımınızdaki otomatik faks alma ayarını kapatmazsanız, yazıcı faksları alamaz.

7. Otomatik Yanıt ayarını açın.

8. Telesekreterinizi az sayıda zil sesinden sonra yanıtlayacak biçimde ayarlayın.

9. Yazıcının Yanıt için Çalma Sayısı ayarını, yazıcının desteklediği maksimum çalma sayısı ile değiştirin. (En
yüksek çalma sayısı ülkeye/bölgeye göre değişir.)

10. Faks sınaması yapın.

Telefon çaldığında telesekreteriniz ayarladığınız zil sayısından sonra çağrıyı yanıtlar ve karşılama mesajınızı
dinletir. Yazıcı bu süre boyunca faks sinyallerini "dinleyerek" çağrıyı izler. Gelen faks tonu algılanıyorsa, yazıcı
faks alma tonu verecek ve faksı alacaktır. Hiçbir faks sesi yoksa yazıcı hattı izlemeyi durdurur ve
telesekreteriniz sesli mesajı kaydedebilir.

Yazıcının isteğe bağlı donanımla kurulumunu yaparken sorunlarla karşılaşırsanız, daha fazla yardım için yerel
hizmet sağlayıcınıza veya satıcınıza başvurun.
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Bilgisayar DSL/ADSL modem ve telesekreterle paylaşılan ses/faks hattı

Şekil B-15  Yazıcının arkadan görünümü

1 Telefon prizi

2 Paralel ayırıcı

3 DSL/ADSL filtresi

4 Telesekreter

5 Telefon (isteğe bağlı)

6 DSL/ADSL modem

7 Bilgisayar

8 Yazıcıyla birlikte verilen telefon kablosu, yazıcının arkasındaki 1_LINE bağlantı noktasına bağlı

Sağlanan telefon kablosunu ülkeniz/bölgeniz için verilen bağdaştırıcıya bağlamanız gerekebilir.

NOT: Paralel ayırıcı satın almanız gerekir. Paralel ayırıcının ön tarafında bir adet RJ-11 bağlantı noktası,
arka tarafında ise iki adet RJ-11 bağlantı noktası bulunur. İki hatlı telefon ayırıcısı, seri ayırıcı veya ön
tarafında iki RJ-11 bağlantı noktası, arka tarafında da bir giriş bulunan bir paralel ayırıcı kullanmayın.

Şekil B-16  Paralel ayırıcı örneği

Yazıcıyı DSL/ADSL modemiyle kurmak için

1. DSL/ADSL sağlayıcınızdan bir DSL/ADSL filtresi edinin.
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NOT: Arama yaparken parazit ile karşılaşmamak için, evin/ofisin diğer bölümlerinde DSL/ADSL hizmeti
ile aynı telefon numarasını paylaşan telefonlara ek DSL/ADSL filtreleri bağlanması gerekir.

2. Yazıcı kutusunda gelen telefon kablosunun bir ucunu DSL/ADSL filtresine, diğer ucunu da yazıcının
arkasındaki 1_LINE etiketli bağlantı noktasına takın.

NOT: Sağlanan telefon kablosunu ülkeniz/bölgeniz için verilen bağdaştırıcıya bağlamanız gerekebilir.

DSL/ADSL filtresinden yazıcıya bağlantı kurmak için yazıcıyla birlikte verilen telefon kablosunu
kullanmazsanız, doğru şekilde faks gönderemeyebilirsiniz. Bu özel telefon kablosu evinizde veya iş
yerinizde bulunabilecek telefon kablolarından farklıdır.

3. DSL/ADSL filtresini ayırıcıya bağlayın.

4. Telesekreteri duvardaki telefon prizinden çıkarın ve yazıcının arkasındaki 2_EXT etiketli bağlantı
noktasına takın.

NOT: Telesekreterinizi doğrudan yazıcıya bağlamazsanız gönderen faks makinesinden gelen faks
sinyalleri telesekreterinize kaydedilebilir ve faksları yazıcıyla alamayabilirsiniz.

5. DSL modemi paralel ayırıcıya bağlayın.

6. Paralel ayırıcıyı duvar prizine bağlayın.

7. Telesekreterinizi az sayıda zil sesinden sonra yanıtlayacak biçimde ayarlayın.

8. Yazıcıdaki Yanıt için Çalma Sayısı ayarınızı, yazıcının desteklediği maksimum zil sesi sayısına ayarlayın.

NOT: En yüksek zil sesi sayısı ülkeye/bölgeye göre değişir.

9. Faks sınaması yapın.

Telefon çaldığında telesekreteriniz ayarladığınız zil sayısından sonra çağrıyı yanıtlar ve karşılama mesajınızı
dinletir. Yazıcı bu süre boyunca faks sinyallerini "dinleyerek" çağrıyı izler. Gelen faks tonu algılanıyorsa, faks
alma tonu verecek ve faksı alacaktır; Hiçbir faks sesi yoksa yazıcı hattı izlemeyi durdurur ve telesekreteriniz
sesli mesajı kaydedebilir.

Telefon, faks için aynı telefon hattını kullanıyorsanız ve bir DSL bilgisayar modeminiz varsa, faksınızı
ayarlamak için bu yönergeleri takip edin.

Yazıcının isteğe bağlı donanımla kurulumunu yaparken sorunlarla karşılaşırsanız, daha fazla yardım için yerel
hizmet sağlayıcınıza veya satıcınıza başvurun.

Senaryo K: Çevirmeli bilgisayar modemi ve sesli mesajla paylaşılan ses/faks hattı
Sesli mesajları ve faks aramalarını aynı telefon numarasından alıyorsanız, bilgisayarınızda bir bilgisayar
modemi kullanıyorsanız ve telefon şirketiniz üzerinden bir sesli mesaj hizmetine üyeyseniz yazıcıyı bu
bölümde açıklandığı şekilde kurun.

NOT: Faks aramaları için kullandığınız telefon numarasında telefon şirketinizin sesli mesaj hizmetine
aboneyseniz, otomatik olarak faks alamazsınız. Faksları el ile almanız gerekir. Bu, gelen faks aramalarını
yanıtlamak için bizzat orada bulunmanız gerektiği anlamına gelir. Faksları otomatik olarak almak isterseniz,
ayırt edici zil sesi hizmetine kayıt olmak için telefon şirketinize başvurun ya da faks işlemleri için ayrı bir
telefon hattı edinin.
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Çevirmeli bilgisayar modeminiz yazıcıyla aynı telefon hattını paylaştığı için modeminizi ve yazıcınızı aynı anda
kullanamazsınız. Örneğin, çevirmeli bilgisayar modeminizi e-posta göndermek veya Internet'e erişmek için
kullanıyorsanız, yazıcıyı faks göndermek için kullanamazsınız.

Bilgisayarınızdaki telefon bağlantı noktalarının sayısına göre, yazıcıyı bilgisayarınızla kurmanın iki farklı yolu
vardır. Başlamadan önce bilgisayarınızda bir telefon bağlantı noktası mı yoksa iki telefon bağlantı noktası mı
olduğunu kontrol edin.

● Bilgisayarınızda tek bir telefon bağlantı noktası varsa, çizimde gösterildiği gibi bir paralel ayırıcı
(birleştirici de denir) satın almanız gerekir. (Paralel ayırıcının ön tarafında bir adet RJ-11 bağlantı
noktası, arka tarafında ise iki adet RJ-11 bağlantı noktası bulunur. İki hatlı telefon ayırıcısı, seri ayırıcı
veya ön tarafında iki RJ-11 bağlantı noktası, arka tarafında da bir giriş bulunan bir paralel ayırıcı
kullanmayın.)

Şekil B-17  Paralel ayırıcı örneği

● Ülkeniz/bölgeniz tablodaki listede bulunuyorsa, telefon sisteminiz muhtemelen paralel türde telefon
sistemidir. Paralel türde telefon sisteminde, yazıcının arkasındaki "2-EXT" bağlantı noktasını kullanarak,
paylaşılan telefon donanımını telefon hattına bağlayabilirsiniz.

Şekil B-18  Yazıcının arkadan görünümü

1 Telefon prizi

2 1_LINE bağlantı noktasına bağlanmak için, yazıcıyla birlikte verilen telefon kablosunu kullanın.

Sağlanan telefon kablosunu ülkeniz/bölgeniz için verilen bağdaştırıcıya bağlamanız gerekebilir.

3 Modemli bilgisayar

4 Telefon

Yazıcıyı iki telefon bağlantı noktası bulunan bilgisayarla aynı telefon hattına kurmak için

1. Yazıcının arkasında bulunan 2_EXT etiketli bağlantı noktasındaki beyaz fişi çıkarın.

2. Bilgisayarınızın arkasında (çevirmeli bilgisayar modeminizden) telefon prizine bağlanan telefon
kablosunu bulun. Kabloyu duvardaki telefon prizinden çıkarın ve yazıcının arkasındaki 2_EXT etiketli
bağlantı noktasına takın.

3. Çevirmeli bilgisayar modeminizin arkasındaki "OUT" (Çıkış) bağlantı noktasına telefon bağlayın.
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4. Kutuda gelen telefon kablosunun bir ucunu duvardaki telefon prizine, diğer ucunu da yazıcının
arkasındaki 1_LINE etiketli bağlantı noktasına takın.

NOT: Sağlanan telefon kablosunu ülkeniz/bölgeniz için verilen bağdaştırıcıya bağlamanız gerekebilir.

Duvardaki telefon prizinden yazıcıya bağlantı kurmak için yazıcıyla birlikte verilen kabloyu
kullanmazsanız, faks işlemini başarıyla gerçekleştiremeyebilirsiniz. Bu özel telefon kablosu evinizde
veya iş yerinizde bulunabilecek telefon kablolarından farklıdır.

5. Modem yazılımınız faksları otomatik olarak bilgisayarınıza almak üzere ayarlanmışsa, bu ayarı kapatın.

NOT: Modem yazılımınızdaki otomatik faks alma ayarını kapatmazsanız, yazıcı faksları alamaz.

6. Otomatik Yanıt ayarını kapatın.

7. Faks sınamasını çalıştırın.

Gelen faks aramalarını yanıtlamak için hazır değilseniz yazıcı faksları alamayabilir.

Yazıcının isteğe bağlı donanımla kurulumunu yaparken sorunlarla karşılaşırsanız, daha fazla yardım için yerel
hizmet sağlayıcınıza veya satıcınıza başvurun.
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Seri türde faks kurulumu
Yazıcıyı seri türde telefon sistemi kullanarak faks alıp gönderecek şekilde ayarlama hakkında bilgi için,
ülkeniz/bölgeniz için geçerli Faks Yapılandırma web sitesine bakın.

Avusturya www.hp.com/at/faxconfig

Almanya www.hp.com/de/faxconfig

İsviçre (Fransızca) www.hp.com/ch/fr/faxconfig

İsviçre (Almanca) www.hp.com/ch/de/faxconfig

Birleşik Krallık www.hp.com/uk/faxconfig

Finlandiya www.hp.fi/faxconfig

Danimarka www.hp.dk/faxconfig

İsveç www.hp.se/faxconfig

Norveç www.hp.no/faxconfig

Hollanda www.hp.nl/faxconfig

Belçika (Felemenkçe) www.hp.be/nl/faxconfig

Belçika (Fransızca) www.hp.be/fr/faxconfig

Portekiz www.hp.pt/faxconfig

İspanya www.hp.es/faxconfig

Fransa www.hp.com/fr/faxconfig

İrlanda www.hp.com/ie/faxconfig

İtalya www.hp.com/it/faxconfig

162 Ek B   Diğer faks kurulum ayarları TRWW

http://www.hp.com/at/faxconfig
http://www.hp.com/de/faxconfig
http://www.hp.com/ch/fr/faxconfig
http://www.hp.com/ch/de/faxconfig
http://www.hp.com/uk/faxconfig
http://www.hp.fi/faxconfig
http://www.hp.dk/faxconfig
http://www.hp.se/faxconfig
http://www.hp.no/faxconfig
http://www.hp.nl/faxconfig
http://www.hp.be/nl/faxconfig
http://www.hp.be/fr/faxconfig
http://www.hp.pt/faxconfig
http://www.hp.es/faxconfig
http://www.hp.com/fr/faxconfig
http://www.hp.com/ie/faxconfig
http://www.hp.com/it/faxconfig


Faks kurulumunuzu sınama
Yazıcının durumunu kontrol etmek ve faks işlemi için doğru şekilde kurulduğundan emin olmak için faks
kurulumunuzu sınayabilirsiniz. Yazıcıyı faks işlemi için ayarlamayı tamamladıktan sonra bu sınamayı
gerçekleştirin. Sınama şunları yapar:

● Faks donanımını sınar

● Yazıcıya doğru türde telefon kablosunun bağlandığını doğrular.

● Telefon kablosunun doğru bağlantı noktasına takılıp takılmadığını kontrol eder

● Kabloda çevir sesi olup olmadığını kontrol eder

● Telefon hattı bağlantınızın durumunu sınar

● Telefon hattının aktif olup olmadığını kontrol eder

Yazıcı, sınamanın sonuçlarını gösteren bir rapor yazdırır. Sınama başarısız olursa, sorunun nasıl
çözülebileceğine ilişkin bilgi için raporu inceleyin ve sınamayı yeniden yürütün.

Faks kurulumunu yazıcının kontrol paneli yoluyla sınamak için

1. Size özel ev veya ofis ayarları yönergelerine göre yazıcıyı faks gönderip alacak şekilde ayarlayın.

2. Sınamaya başlamadan önce, mürekkep kartuşlarının takılı olduğundan ve tam boyutlu kağıdın giriş
tepsisine yerleştirildiğinden emin olun.

3. Yazıcının Giriş ekranında, Yukarı ve Aşağı düğmelerine basarak Faks seçeneğini belirleyin, sonra da OK
düğmesine basın.

4. Ayarlar'ı, Gelişmiş Ayarlar'ı, Faks Kurulum Sihirbazı'nı seçin, sonra da ekran yönergelerini izleyin.

Yazıcı sınama durumunu ekranda görüntüler ve bir rapor yazdırır.

5. Raporu inceleyin.

● Sınama geçtiyse ve halen faks alma veya göndermede sorun yaşıyorsanız, ayarları doğrulamak için
raporda listelenen faks ayarlarını kontrol edin. Boş ya da yanlış faks ayarı, faks sorunlarına neden
olabilir.

● Sınama başarısız olursa, bulunan sorunların nasıl çözülebileceğine ilişkin bilgi için raporu inceleyin.
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