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Pantum series ürünlerine hoş geldiniz!

Pantum series ürünlerini kullandığınız için tüm kalbimizle teşekkür ederiz!

Önemli çıkarlarınızı korumak için lütfen aşağıdaki beyanları dikkatle okuyun.   

Ticari marka

Pantum ve Pantum logoları Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd.’in tescilli ticari markalarıdır.

Microsoft®, Windows®, Windows Server® ve Windows Vista® Microsoft Corporation’ın 
ABD’de ve diğer ülkelerde/bölgelerde tescilli ticari markasıdır.

Mopria®, the Mopria® Logo and the Mopria® Alliance logo are registered trademarks and 
service marks of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorized 
use is strictly prohibited.

Mac and the Mac logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other 
countries.

AirPrint and the AirPrint logo are trademarks of Apple Inc.

Wi-Fi Direct,Wi-Fi Protected Setup(WPS),WPA,WPA2 ve Wi-Fi Protected Access,Wi-Fi 
Alliance’ın markalarıdır.

Bu Kullanım Kılavuzundaki yazılım adlarının mülkiyeti, ilgili lisans sözleşmesine göre ilgili 
şirketlerine aittir ve bunlara yalnızca talimatlar için başvurulmuştur.

Bu kılavuzdaki diğer tüm ürün ve marka adları ilgili sahiplerinin tescilli ticari markası, ticari 
markası ya da hizmet markası olabilir ve bunlara yalnızca talimatlar için başvurulmuştur.   

Telif hakkı

Bu Kullanım Kılavuzunun telif hakkı Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd.’e aittir.

Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd.’in önceden yazılı izni olmadan bu Kullanım Kılavuzunu 
herhangi bir yolla ve herhangi bir biçimde kopyalamak, tercüme etmek, değiştirmek ve iletmek 
yasaktır.

Sürüm:V1.2

Önsöz

Yasal Bildirim
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Sorumluluk redid

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd., bu Kullanım 
Kılavuzunda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu kılavuzda yer alan bilgiler haber 
verilmeden değiştirilebilir.

Bu Kullanım Kılavuzuna uyulmamasından doğan tüm hasarlardan kullanıcılar sorumludur. 
Ayrıca, ürün bakım kılavuzu ya da servis taahhüdünde verilen açık garanti dışında, Zhuhai 
Pantum Electronics Co., Ltd. açık ya da zımni herhangi bir garanti vermez ya da bu Kullanım 
Kılavuzu için (dizgi veya kelimeler dahil) bir garanti vermez.

Bu ürünü belirli belgeleri veya görüntüleri kopyalamak yazdırmak ya da taramak yahut digger 
uygulama biçimleri oluşturmak için kullanmak yerel yasalar tarafından yasaklanmış olabilir. 
Belirli belgeler ya da görüntüler için bu ürünü kullanmanızın yasal olup olmadığından emin 
değilseniz, önceden hukuk danışmanınıza başvurmanız gerekir.

Ürün yalnızca 2000 metreden yüksek olmayan rakımdaki tropik olmayan alanlarda güvenle 
kullanılabilir. 
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Güç kablosunu çıkarın
Yazıcıyı, güç kaynağını kolay kesebilmek için elektrik prizine yakın ve kolayca ulaşılabilir bir 
yere yerleştirin!

Lazer Güvenliği 

 Lazer radyasyonu insan vücudu için zararlıdır. Lazer bileşenleri yazıcı içinde tamamen 
kapalı durumda olduğu için lazer radyasyonu sızıntısı olmaz. Lazer radyasyonundan 
kaçınmak için lütfen yazıcıyı rastgele bir şekilde parçalarına ayırmayın!

Yazıcı, CFR standardı uyarınca Sınıf 1 lazer ürünleri hükümlerine uygundur. Yazıcı, lazer 
bileşenleri arasında lazer radyasyonu sızıntısı olmayan Sınıf III b lazer diyotuna sahiptir.

Lazer bileşenleri Federal ABD Kodu:21 CFR 1040, IEC 60825-1 yönetmelikleri ile uyumlu 
olmalıdır.

Yazıcının içindeki lazer bileşenleri üzerine aşağıdaki etiket yapıştırılmıştır: 

Güvenlik Uyarısı
Lütfen yazıcıyı kullanmadan önce aşağıdaki güvenlik uyarılarına dikkat edin: 

Güvenlik Önlemleri

Yazıcının içinde yüksek gerilimli elektrot 
bulunmaktadır.Yazıcıyı temizlemeden önce gücün kapalı 
olduğundan emin olun!

Güç kablosunun ıslak elle takılması ve çıkarılması elektrik 
çarpmasına neden olabilir.

Isıtıcı birimi yazdırma sırasında ve sonrasında sıcaktır. Isıtıcı 
birimine (gösterilen korumalı alana) dokunmak yanıklara yol 
açabilir!

Isıtıcı birimine yüksek gerilim uyarısı etiketi yapıştırılmıştır. 
Lütfen bu etiketi çıkarmayın ya da bu etikete zarar 
vermeyin.

Uyarı
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Yazıcıyı Kullanmadan Önce Alınması Gereken Önlemler:
1.Tüm talimatları okuyun ve anlayın;

2.Elektrikli aygıtların çalıştırılmasına ilişkin temel prensipleri öğrenin;

3.Ekipman üzerinde işaretlenen veya ekipmanla birlikte verilen kılavuzda belirtilen tüm
uyarılara ve talimatlara uyun;

4.Çalıştırma talimatları güvenlik bilgileri ile çakışıyorsa, çalıştırma talimatlarını yanlış
anlamış olabileceğiniz ihtimaline karşı lütfen güvenlik bilgilerine tekrar bakın. Çakışmayı
çözemiyorsanız lütfen Müşteri Hizmetleri Hattını arayın ya da yardımı için bir hizmet 
temsilcisi ile iletişim kurun;

5.Ekipmanı temizlemeden önce güç kablosunu AC güç kaynağı çıkışından çıkarın. Sıvı ya da
aeresol temizleyiciler kullanmayın;

6.Ekipmanın düşmesinden kaynaklanan ciddi hasarları önlemek için lütfen ekipmanın düz bir
masaüstüne yerleştirildiğinden emin olun;

7.Ekipmanı, radyatör, klima ya da havalandırma borusu yakınına yerleştirmeyin;

8.Güç kablosunun üzerine herhangi bir eşya koymayın. Ekipmanı, insanların güç kablosuna
basacağı bir yere koymayın;

9.Çıkışlar ve uzatma kablolarına aşırı yükleme yapılmamalıdır. Bu performansı düşürebilir ve
yangına ya da elektrik çarpmasına neden olabilir;

10.Evcil hayvanların AC güç kablosunu ya da bilgisayar arabirim kablosunu ısırmalarına izin
vermeyin;

11.Yüksek gerilimli aygıt ile temastan kaçınmak için sivri cisimlerin ekipman yuvasını
delmesine izin vermeyin; aksi takdirde yangına ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.
Ekipman üzerine sıvı dökmemeye dikkat edin;

12.Elektrik çarpması riskinden kaçınmak için ekipmanı parçalarına ayırmayın. Gerekli
bakımlar yalnızca profesyonel bakım personeli tarafından yapılmalıdır. Kapağın açılması
ya da çıkarılması elektrik çarpmasına ya da diğer olası tehlikelere yol açabilir. Yanlış
söküm ve montaj, gelecek kullanımlarda da elektrik çarpmasına yol açabilir;

13.Aşağıdakilerden biri meydana gelirse, ekipmanın bilgisayar bağlantısını kesin ve güç
kablosunu AC duvar prizinden çıkarın ve bakım için servis personelinin kalifiye bir üyesi ile
iletişim kurun.

• Ekipmanın içine sıvı sızarsa.

• Ekipman yağmur ya da suya maruz kalırsa.

• Ekipman düştü ya da kapağı hasar görürse.

• Ekipman performansında önemli değişiklikler meydana gelirse.

14.Yalnızca talimatlarda belirtilen kontrolü ayarlayın. Diğer kontrollerin yanlış ayarlanması
hasara neden olabilir ve onarım için profesyonel bakım personelinin daha fazla vakit
harcaması gerekebilir;

15.Elektrik çarpması riskinden kaçınmak için ekipmanı fırtınalı havada kullanmayın.
Mümkünse fırtına sırasında AC güç kablosunu çıkarın;

16.Sürekli olarak çoklu sayfa yazdırıyorsanız tepsinin yüzeyi çok ısınabilir. Bu yüzeye
dokunmamaya dikkat edin ve çocukları bu yüzeyden uzak tutun;

17.Aygıtın yazıcıya bağlı sinyal kablosu açık alanda bağlanamaz;

Önlemler
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18.Lütfen yetersiz havalandırılan bir odada uzun süre kullanmanız ya da çok fazla miktarda
belge yazdırmanız durumunda uygun havalandırmanın sağlandığından emin olun;

19.Bekleme durumunda iken, bir süre (örneğin 1 dakika) görev emri almadığında ürün
otomatik olarak güç tasarrufu (uyku) moduna geçer; harici bir giriş güç kaynağına 
bağlanmadıysa sıfır güç tüketimi gerçekleştirir;

20.Sınıf I ekipman olduğu için ürünün kullanılırken koruyucu topraklamaya sahip bir güç
kaynağı girişine bağlanması gerekir;

21.Bu ürün, teslimat sırasında ürünün kutusunun üzerindeki nakliye işaretlerine göre
yerleştirilmelidir;

22.Bu ürün düşük gerilimli ekipman türündedir. Bu ürün belirtilen gerilim aralığının altında
kullanırken,yazdırılan içerikten toner dökülüyorsa ya da ekipman yavaş başlıyorsa lütfen ürün
önlemlerine bakın ya da Pantum Satış Sonrası Hizmet Merkezini arayın;

23.Bu ürün, bütün makine olarak satılır. Tüketiciler ihtiyaçları olan parçaları satın almak
için Pantum Satış Sonrası Hizmet Merkezine gidebilirler. Satılan ürün paket listesiyle tutarlı
değilse, sorunu çözmek için lütfen belirtilen Pantum Satış Sonrası Hizmet Merkezine gidin;

24.Bu ürünü, sıcaklığın 10°C ile 35°C arasında, bağıl nemin ise %20 ile %80 arasında olduğu
bir yere yerleştirin;

25. Bu cihaz FCC Kuralları ve Industry Canada lisans dışı RSS standart (lar) in 15. Bölümü ile
uyumludur.Çalışması aşağıdaki iki koşula bağlıdır:

(1) Bu cihaz zararlı parazitlere neden olmaz ve;

(2) bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek girişim de dahil olmak üzerealınan
herhangi bir girişimi kabul etmelidir.

26. IC Radyasyona Maruz Kalma Beyanı:

Bu cihaz kontrolsüz ortamlar için belirlenen Kanada ve FCC radyasyona maruz kalma sınırları 
ile uyumludur.

Bu ekipman radyatör ve vücudunuz arasında asgari 20 cm mesafe ile çalıştırılmalıdır.

Bu verici co-located veya başka herhangi bir anten veya verici ile birlikte kullanılmaması 
gerekir.

27. Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kuralları Bölüm 15 kapsamındaki Sınıf B dijital aygıt
sınırlamalarına uygun olduğu tespit edilmiştir.Bu sınırlar mesken kurulumlarında zararlı
parazitlere karşı makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır.Bu ekipman ve talimatlara
uygun kullanılmadığı takdirde radyo iletişimine zararlı parazitlere neden olabilir, ve radyo
frekansı enerjisi üretir ve yayabilir.

Bu ekipman radyo veya televizyon alıcılarında parazite neden olursa, ekipmanı açarak 
belirlenebilen, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden birini veya birkaçını alarak paraziti 
gidermeye çalışması tavsiye edilir:

• Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.

• Cihaz ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.

• Alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devre üzerindeki bir prize takın.

• Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo / TV teknisyenine danışın.



VI 

28. Sorumlu tarafa uyumdan kullanma yetkisini geçersiz kullanıcıların değişiklik yapması
kullanma yetkisi geçersiz kılabilir;

29. Eğer tüm kablolu ağ bağlantı noktaları ve tüm kablosuz ağ bağlantı noktaları aktive
edilirse ürünün enerji tüketim ağ beklemede 3.137W olacaktır;

30. Ekranlı kabloları B Sınıfı FCC sınırlarına uyum sağlamak için bu üniteyle birlikte
kullanılmalıdır;

31. Bu B Sınıfı dijital cihaz Kanada ICES-003 ile uyumludur;

32.Lütfen Kullanım Kılavuzunu uygun şekilde saklayın.
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Bu simge, ürününüzün ömrü sona erdiğinde evsel atık olarak 
atılmaması gerektiğini gösterir. Bunun yerine kullanılmış 
ekipmanınızı atık elektrikli ve elektronik ekipmanın geri dönüşümü 
için belirtilen toplama noktalarına atmalısınız. İlan: AB Direktifi 
2002/96 Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar (WEEE) / EC 
sayılı.Daha fazla bilgi için distribütör / tedarikçi ile temasa geçin.

Bu ürün yalnızca kapalı alanda kullanıma uygundur.   

Avrupa Topluluğu (EC) yönetmeliklerine uygunluk

Bu ürün, Üye Ülkelerin belirli gerilim sınırlamaları içinde kullanılmak 
üzere tasarlanan elektrikli ekipmanın elektromanyetik uyumluluğu ve 
güvenliğine ilişkin yasaların birbiriyle benzer ve uyumlu olanlarının 
sağlanmasına ilişkin 2014/30/EU ve 2014/35/EU numaralı Avrupa 
Topluluğu yönetmeliklerine uygundur.

Bu ürünün üreticisi: Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd, No.3883, 
Zhuhai Caddesi, Zhuhai, Guangdong, Çin 519.060.

Yetkili Temsilcinin talep etmesi halinde Yönetmeliklerin 
gereksinimlerine ilişkin uygunluk beyanı temin edilebilir.

Bu ürün EN 55032’nin Sınıf B sınırlamalarını ve EN 60950’ın 
güvenlik gereksinimlerini karşılar. 

Bu yazıcı zehirli ve tehlikeli maddelerin yönetimi için RoHS 
Direktifi 2011/65 / EU ile tam uyumludur.

Yasal Bilgiler
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1.Yazıcıyı Kullanmadan Önce

1.1.Ürün Ailesi Tanıtımı

Ürün Ailesi Parametreleri
P3010D
series

P3010DW /
P3060DW
series

P3300
series

P3300DN
series

P3300DW
series

Arabirim
Tipi

USB ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

NET ƀ ƀ ƀ

Wi-Fi ƀ ƀ

Yazdırma
Dili

GDI ƀ ƀ

PDL ƀ ƀ ƀ

Kontrol
Paneli

LED ƀ

LCD ƀ ƀ ƀ ƀ

Yazdırma
Hızı

A4
30ppm ƀ ƀ

33ppm ƀ ƀ ƀ

Letter
32ppm ƀ ƀ

35ppm ƀ ƀ ƀ

Otomatik Çift Yönlü Yazdırma ƀ ƀ ƀ ƀ

NFC işlevi ƀ ƀ

Sessiz Baskı ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

(●: Desteklenir, Boş: Desteklenmez)

Ürün serisi artışı veya değişikliği durumunda,ayrıca bildiri verilmeyecetktir. 
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Ad Parçalar

1.2.Tedarik Edilen Aksesuarlar

Kompakt

Toner Kartuşu elemanı

USB Arabirim Kablosu

Güç Kablosu

CD

Hızlı Kurulum Kılavuzu

Pantum Garanti Belgesi

Not: • Pantum Garanti Belgesi bazı bölgelerde eklenmemiş olabilir.

Not: • Pantum Garanti Belgesi bazı bölgelerde eklenmemiş olabilir.
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1.3.Ürün Görünümü
Yandan görünüm

1 Çıkış Sepeti Yazdırılan sayfayı saklamak için kullanılır.

2 Kontrol Paneli Yazıcı durumunu gösterir,operasyon ayarlanır.

3 Çıkış Tepsisi Kağıdın düşmesini önler.

4 Ön Kapak Toner kartuşu, ön kapak açılarak çıkartılabilir.

5 Elle doldurma tepsisi Elle kağıt kutusu baskı orta erişimi bırakmak için
kullanılmaktadır.

6 Güç anahtarı
Gücü açın veya kapatın, Hazır devlet bu düğmeye basın 
güç tasarrufu moduna girmek için.
Basın ve 2 saniyeden daha uzun süreyle basılı tutun, Yazıcıyı 
kapatın.

7 Otomatik giriş tepsisi Otomatik besleme tepsisine yazdırılan ortamları yerleştirmek
için.

8 Manuel kağıt giriş
kutusu kağıt 
saptırıcısı

Kağıdın genişliğine uyacak şekilde kağıt saptırıcısı kaydırın.

9 NFC (Yakın Alan
İletişimi) etiketleri

Mobil cihaz, etikete dokunurken, Pantum yazıcı 
uygulama sistemleri yüklenebilir, veya başlatılabilir ve 
Wi-Fi Direct bağlanabilir.
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10
Otomatik kağıt giriş 
kutusu genişlik 
saptırıcısı

Kağıdın genişliğine uyacak şekilde kağıt saptırıcısı kaydırın.

11
Otomatik kağıt giriş 
kutusu genişlik 
saptırıcısı

Kağıdın uzunluğuna uyacak şekilde kağıt saptırıcısı kaydırın.

12
Otomatik kağıt giriş 
kutusu uzatma tepsi 
çıtçıt

Uzatma tepsisinin uzunluğunu ayarlamak için kullanılır.

Arkadan Görünüm

1 USB Arabirimi Bir USB kablosu aracılığıyla ürünü bilgisayara bağlamak için kullanılır.

2     Ağ Arabirimi Bir ağ kablosu aracığıyla ürünü bilgisayara bağlamak için kullanılır.

3 Güç Arabirimi Bir elektrik kaynağı aracığıyla ürünü bilgisayara bağlamak için kullanılır.

4 Arka Kapak
Kağıt çıkış ağzında kağıt sıkıştığı zaman kağıdı serbest bırakmak için 
kullanılır.

5
Çift Yönlü 
Yazdırma 
Birimi

Çift yüzlü yazarken kağıt kaçması yada çift yüzlü yazarken kağıt 
sıkışması halinde kağıdı serbest bırakmak için kullanılır.

Not: • Yazıcı modelleri görünüm farklılıkları nedeniyle özelliği değişecektir ,şematik sadece 
referans içindir.
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1.4.Lazer Toner Kartuşu
Lazer toner kartuşu, drum kartuşu ve kompakt olarak iki bölümden oluşmaktadır.

Drum kartuşu bileşenlerin kullanım ömrü

Tip Ortalama Yazdırma Hacmi

Drum kartuşu bileşenlerin ömrü     12000 Sayfa kadar(ISO 19752 standardı temelinde)

Kartuş kullanım ömrü

Tip Ortalama Yazdırma Hacmi

Standart kapasiteli kartuş    1500 Sayfa kadar(ISO 19752 standardı temelinde)

Yüksek kapasiteli kartuş Yaklaşık 3000sayfa/6000sayfa (ISO 19752 
standarlarına göre)

Not: • Model haber verilmeden değiştirilebilir.

• Sarf malzemeleri kapasitesi farklı kullanım tiplerinde farklılık gösterebilir.

• Şirket, orijinal malzeme dışındaki sarf malzemelerinin kullanılmasını önermez,orijinal
olmayan sarf malzemelerinin kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasar garanti
kapsamında değildir.

• Kartuş görünümü kapasite modellerin farklı olması nedeniyle farklı olabilir ,şematik
sadece referans içindir.

Yüksek kapasiteli toner haznesi 25000 Sayfa kadar(A4/LTR kağıt boyutuna göre 
(3sayfa/işleme) )

Ekstra büyük hacimli 
kartuş

11000 Sayfa kadar(ISO 19752 standardı 
temelinde)
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1.5.Kontrol Paneli

1.5.1.Kontrol paneline genel bakış
Yazıcı kontrol paneli düzeni aşağıda gösterildiği gibidir: 

LCD kontrol paneli

No.    Ad İşlevler

1 LCD Ekran Arabirimi ve ürün bilgileri görüntüler

2
Wi-Fi lamba /
Toner Tasarruf
lambası

Wi-Fi bağlantısı durumunu gösterir (Sadece Wi-Fi modelleri için 
uygundur).
Tasarruf işlevinin Açık/Kapalı durumunu gösterir (Sadece Wi-Fi 
modelleri için uygundur). (Bölüm 1.5.2.1'e bakınız)

3
Toner / durum
lambası

Kartuş ve yazıcı durum göstergesi (Bölüm 1.5.2.1'e bakınız).

4
Menü
Düğmesi Kontrol paneli ana menüsünü açın.

5
Tamam
Düğmesi Ekrandaki seçimi onaylayın.

6 YukarıTuşu
Menüler ve seçenekler arasında gezinmek.

İşteğe bağlı giriş menüsüne göre döngü birikiş değeri değişik halde 
olacaktır.

7 Aşağı Tuşu
Menüler ve seçenekler arasında gezinmek.

Girmesi gereken menü üğeleri için soldan sağa giriş konumu döner, 
IP adres girişi gibi.
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8 Geri Düğmesi Bir önceki menüye geri dön.

9

10 İptal Düğmesi Yürütme işlemi iptal et.

LED kontrol paneli

No. Ad İşlevler

1

Kartuş
bileşenleri/
kağıt durum
ışıkları

Kağıt ve kartuş bileşenlerin durumunu gösterir (Bölüm 1.5.2.2'ye 
bakınız).

2

Toner /
durum
lambası

Kartuşları ve kağıt dışında başka durumunu gösterir (Bölüm 
1.5.2.2'ye bakınız).

3
Iptal/Devam
düğmesi

Normal baskı çalışma durumu altında, iptal etmek için bu 
düğmeyi 2 saniyeden fazla basılı tutun.
Kağıt giriş işlemi yada kağıt eksiklik durumunda, bu düğmeye 
basarak şuanki yazdırma işlemi devam edebilirsiniz. Bu 
düğmeye 2 saniyeden fazla basın tutarak şuanki yazdırma 
işlemi iptal edebilirsiniz.
Boş durumlarda bu düğmeye 2 saniyeden fazla basılı tutarak bilgi 
sayfasını baskı yapabilirsiniz.

Wi-Fi düğmesi/
Toner Tasarruf 
düğmesi  

Wi-Fi fonksiyonu (Sadece Wi-Fi modelleri için) başlat.

Wi-Fi bağlantısınu kurduğunuzda Wi-Fi bağlantıyı iptal etmek için 
tuşa 2 saniye veya daha uzun süre basınız; Wi-Fi bağlandığında, 
2 saniye veya daha uzun süreyle düğmesine basın, "Wi-Fi 
bağlantısı" arayüzü açılır ve Wi-Fi bağlantısını kesmek için "Yön. 
bağl. kes" seçeneğini seçin (yalnızca Wi-Fi için).

Toner Tasarruf işlevini açın (sadece Wi-Fi olmayan modeller için 
geçerlidir).
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1.5.2.Kontrol paneli ışıkları fonksiyonu

1.5.2.1.LCD kontrol paneli LED durum göstergesi

Wi-Fi lambası / Toner Tasarruf lambası durum göstergesi aşağıdaki gibidir:

No.

Wi-Fi lambası
/ Toner
Tasarruf
lambası
durum
göstergesi

Devlet
Durum Açıklaması 
(Wi-Fi modelleri için 
uygundur)

Durum
Açıklaması
(Wi-Fi
olmayan
modelleri
için
uygundur)

1 Söndürmek Wi-Fi, Hazırda 
bekletme moduna 
bağlı değildir

Toner
tasarrufu
işlevi
,hazırda
bekletme
modunu
kapatın

2 Yanıp sönen mavi ışık Wi-Fi bağlanıyor Kapalı

3 Mavi ışık Wi-Fi'a bağlandı
Toner
Tasarruf
işlevini açın

Toner / durum LED durum aşağıdaki anlamlara görüntüler:

No.

Toner / 
durum LED 
durum 
göstergesi

Devlet Durum Açıklaması

1 Söndürmek
Hazırda 
bekletme 
modu

2 Yanıp sönen yeşil lamba
Ön ısıtmada, 
baskıda, işlevi 
iptal etmede

3 Sabit yeşil lamba Yazıcı Hazır
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4 Yanıp sönen portakal renk lamba Toz düşük 
miktar uyarısı

5 Sabit portakal renk lamba

Kartuş Hatası 
(kartuşu takılı 
değil, kartuş 
eşleşmiyor, kartuş 
ömrü tükeniyor)

6 Sabit kırmızı lamba

Kağıt hatası (kağıt 
eksik, kağıt tıkalı, 
kağıt besleme 
arızası), ön kapağı 
açık ve diğer yazıcı 
hatası

1.5.2.2.LED kontrol paneli LED durum göstergesi

Kartuş bileşenleri / kağıt durum LED durum aşağıdaki anlamlara görüntüler:

No.

Kartuş
bileşenleri/
kağıt durumu
LED durum
göstergesi

Devlet Durum Açıklaması

1 Söndürmek
Hazırda bekletme 
modu

2 Sabit yeşil lamba
Kartuş bileşenleri 
düzeneği normal , 
kağıt hatası yok

3 Sabit kırmızı lamba

Kartuş bileşenleri hatası(Kartuş 
bileşenleri montajlı değil,Kartuş 
bileşenleri eşleşmiyor,Kartuş 
bileşenlerin ömrü 
tükeniyor),kağıt hatası ,(kağıt 
eksik, kağıt tıkalı, kağıt besleme 
arızası)

4 Sabit portakal renk lamba

Kartuş bileşenleri 
beklenen ömrün 
sonra ermesine 
yaklaşmaktadır

9



Toner / durum LED durum aşağıdaki anlamlara görüntüler:

No.

Toner /
durum LED
durum
göstergesi

Devlet Durum Açıklaması

1 Söndürmek Hazırda bekletme modu

2 Sabit yeşil lamba Yazıcı Hazır

3 Yanıp sönen yeşil lamba Ön ısıtmada, baskıda, işlevi iptal
etmede

4 Sabit kırmızı lamba Ön kapak açık gibi yazıcı hatası

5 Sabit portakal renk lamba
Kartuş Hatası (kartuşu takılı 
değil, kartuş eşleşmiyor, kartuş 
ömrü tükeniyor)

6
Yanıp sönen portakal 
renk lamba Toz düşük miktar uyarısı
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2.Kağıt ve Yazıcı Medyası
2.1.Kağıt Özellikleri

Otomatik
Besleme
Tepsisi

Medya
Tipi Düz kağıt(70～1 05g/m²),İnce kağıt(60～7 0g/m²)

Medya
boyutu

A4, Letter, A5, Legal, Statement, JIS B5, Folio, Oficio, 
Executive, ISO B5, A6, B6, 16K, Big 16K, 32K, Big 32K, Özel

Medya
ağırlığı 60～105 g/m²

Maksimum
Tepsi
Kapasitesi

250 sayfa（80 g/m²）

Elle
doldurma
tepsisi

Medya
Tipi

Düz kağıt(70～1 05g/m²), İnce kağıt(60～7 0g/m²), kalın kağıt(105～
200g/m²), saydam film, karton kağıt, etiket kağıdı, zarf

Medya
boyutu

A4, Letter, Legal, Folio, Oficio, Statement, Executive, JIS B5, ISO B5, 
A5, A6, B6, Monarch Env, DL Env, C5 Env, NO.10 Env, C6 Env, 
Japanese Postcard, ZL, 16K, Big 16K, 32K, Big 32K, Yougata4, 
Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2, Özel

Medya
ağırlığı 60～200 g/m²

Maksimum
Tepsi
Kapasitesi

1 sayfa

Not:   • Bu yazıcı 80 g / m² standart kağıt kullanılması önerir.
• Yazıcının hizmet ömrünü etkileyebilecek özel kağıtların uzun süre kullanılması

• Bu Kullanım Kılavuzunda listelenen esasları karşılamayan yazıcı medyası, düşük
yazdırma kalitesi, artan kağıt sıkışması ve aşırı yazıcı aşınmasına neden olabilir.

• Ağırlık, bileşim, doku ve nem gibi özellikler yazıcı performansını ve çıktı kalitesini
etkileyen önemli etkenlerdir.

önerilmez.

Lütfen yazıcı medyasını seçerken aşağıdaki konulara dikkat edin:

1.İstenen yazdırma etkisi: Seçilen yazıcı medyası, yazdırma görevlerinin gereksinimlerini

2.Yüzey düzgünlüğü: Yazıcı medyasının düzgünlüğü yazıcı çıktısının netliğini etkileyebilir.
karşılamalıdır.

3.Bazı yazıcı medyaları burada yer alan tüm kullanım esaslarını karşılayabilir ancak yine de
tatmin edici etki bırakmayabilirler. Bu durum yanlış işlem, uygun olmayan sıcaklık ve nem 
ya da Pantum'un kontrolü dışındaki farklı etkenlerden kaynaklanabilir. Yüksek miktarda 
yazıcı medyası satın almadan önce, yazıcı medyasının bu Kullanım Kılavuzu'nda belirtilen 
özellikleri karşıladığından emin olun.
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2.2.Özel Kağıt
Bu yazıcı, yazdırma için özel kağıt kullanımını destekler. Özel kağıtlara şunlar dahildir: etiket 
kağıdı, zarf, saydam film, kalın kağıt, karton kağıt, ince kağıt.

Not:   • Özel kağıt ya da yazıcı medyası kullanırken, en iyi yazdırma etkisini elde etmek için 
yazdırma ayarlarında, eşleşen yazdırma tipini ve boyutunu seçtiğinizden emin olun.

Lütfen aşağıdaki standartları göz önüne alın:

Yazıcı
Medyası
Tipleri

Doğru Uygulamalar Yanlış Uygulamalar

Etiket
Kağıdı

Yalnızca astar kağıdı açıkta 
olmayan etiketleri kullanın.

Etiketler kullanım sırasında 
düz olarak yerleştirilmelidir.

Yalnızca tüm kağıdı dolduran 
etiketleri kullanın.
Piyasadaki tüm etiketlerin ilgili 
gereksinimleri karşılayabileceği 
garanti edilemez.

Buruşuk, kabarcıklı ya da hasarlı etiket 
kağıtlarını kullanmayın.

Zarf
Etiketler hizalı olarak 
yerleştirilmelidir.

Buruşuk, çentikli, sıkışık ya da 
hasarlı zarfları kullanmayın.

Klipsli, çıtçıtlı, pencereli ya da 
kaplamalı astarlı zarfları kullanmayın.
Kendinden yapışkanlı çıkartmalara ya 
da diğer sentetik malzemelere sahip 
zarfları kullanmayın.

Saydam
Film

Yalnızca lazer yazıcılarda 
kullanım için onaylı saydam 
filmleri kullanın.

Lazer yazıcılar için uygun olmayan 
saydam yazıcı medyası kullanmayın.

Kalın
Kağıt,
karton
kağıt

Yalnızca lazer yazıcılarda kullanım 
için onaylı ve bu yazıcının ağırlık 
özelliklerini karşılayan ağır kağıtları 
kullanın.

Kağıt bu yazıcıda kullanım için onaylı 
olmadıkça, bu yazıcı için önerilen medya 
özelliklerinden fazla ağırlığa sahip kağıdı 
kullanmayın.
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2.3.Kağıt Yerleştirme

2.3.1.Otomatik Besleme Tepsisine Yerleştirme

1.Otomatik besleme tepsisini yazıcıdan dışarı çıkarın.

2.Otomatik kayar kağıt giriş kutusu, yakalam tepesi,boyuna kağıt plakası ve enine kağıt
plakası olarak kağıt boyutu oluğuna kadar uzanır ve kağıdın boyu ve enine göre ayarlanır.

Not:  • Kolay bir şekilde kağıt deformasyonuna neden olabileceği için, "Kağıt uzunluğu 
kılavuzunu" ve "kağıt genişliği kılavuzunu" çok fazla sıkmayın.

3.Kağıt yerleştirmeden önce, lütfen kağıt sıkışmasını veya besleme hatasını önlemek için kağıt
yığınını açın ve ardından kağıdı yazdırma tarafı aşağı gelecek şekilde tepsiye yerleştirin. 
Otomatik besleme tepsisine en fazla 250 sayfa, 80g/m² kağıt yerleştirilebilir.
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4.Yazdırılan kağıdın kaymasını veya düşmesini önlemek için çıkış tepsisini kaldırın veya 
yazdırma tamamlandıktan sonra yazdırılan belgeyi hemen alın.

Not:   • Yazdırma sonrası kağıdın dışarı kayıp düşmesini önlemek için çıkış tepsisini 
kaldırmanız önerilir. Çıkış tepsisini kaldırmamayı seçerseniz, yazdırılan kağıdı 
yazıcıdan hemen almanızı öneririz.

• Bir defa yerleştirilen otomatik kağıt giriş kutusun kağıt sayısı 250 adetten daha fazla
olursa, (80g/m²) kağıt sıkışma yada kağıt yetmezliğe neden olabilir.

• Tek taraflı yazdırma gerçekleştiriliyorsa, lütfen yazdırılacak tarafın (boş tarafın)
yüzünün aşağı dönük olduğundan emin olun.
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2.3.2.Manuel kağıt giriş kutusu montaj edin

1.Yazdırılan kağıdın kaymasını veya düşmesini önlemek için çıkış tepsisini kaldırın veya
yazdırma tamamlandıktan sonra yazdırılan belgeyi hemen alın.

2. Manuel kağıt giriş kutusu açın.

3.Kayar manuel kağıt giriş kutusun kağıt plakası kağıdın iki tarafı ile uyum sağlayacaktır. Aşırı
güç kullanmayın, aksi takdirde sıkışabilir veya kağıt çarpığa neden olur.
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4.İki eliniz ile bir adet yazdırma ortamını düzleyerek manuel kağıt giriş kutusuna sokun.

Not:  • Kağıdı manuel kağıt giriş kutusuna soktuktan sonra yazıcı otomatik olarak maneul 
kağıt giriş moduna dönecektir.

• Her kez bir adet yazdırma ortamı manuel kağıt giriş kutusuna sokun ve baskı
tamamlandıktan sonra diğer kağıdı sokun.

• Baskı kağıdın kağıt yüzü yukarı doğru olarak manuel kağıt giriş kutusuna sokulacak,
sokma süresinde, kağıdın ucu öncelikle manuel kağıt giriş kutusuna sokulacaktır.

5.Baskı tamamlanan kağıt yazıcıdan çıktıktan sonra yukarıda bahsedilen adımlara göre ikinci
adet  kağıt sokulacaktır. Sokma hızı çok yavaş olması halinde, manuel kağıt giriş kutusuna 
kağıt eksikliği yada manuel kağıt giriş kutusu kağıt giriş hatası ortaya çıkacaktır. Kağıt 
sokulduktan sonra, otomatik olarak yazdırma devam edilecektir; Kağıt sokma hızı çok hızlı 
olması, yazıcı tarafından kağıt sıkışma gibi durumlar ortaya çıkacaktır.

Not:  • Baskıdan sonra, yazıcı tarafındançıkarılan baskılı kağıdı kaldırın.İstiflenen kağıtlar 
yada zarflar kolayca sıkışır yada bükülür.
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2.4.Yazdırılamayan Alan
Gölgelendirilen alan, yazdırılamayan alanı gösterir.

Kullanım Kağıt Boyutu     

Yazdırılıyor
A4 5mm(0.197inch) 5mm(0.197inch)

Letter 5mm(0.197inch) 5mm(0.197inch)

2.5.Kağıt kullanma kuralları
• Doku kaba, düzensiz, yağlı, çok parlak kağıtların baskı kalitesi çok iyi olmayabilir.

• Lütfen kağıt üzerinde toz, kabartı, vb. olmadığından emin olun.

• Kağıt düz bir yüzeye yerleştirilmeli ve serin ve kuru bir ortamda saklanmalıdır.

Üst ve alt kenar 
boşlukları (A) 

Sol ve sağ kenar 
boşlukları (B)
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3. Sürücü yükleme ve kaldırma

3.1. Windows yazıcı sürücüsü nasıl kurulur
Windows sürücü kurulum yazılımı iki kurulum yöntemi sunar: tek tıklamayla kurulum ve
manuel kurulum. Sürücüyü daha hızlı ve daha kolay bir şekilde otomatik olarak kurmanızı
sağlayacak tek tıklamayla kurulum yapmanızı öneririz.

3.1.1. Tek Tıklamayla Kurulum
Tek tıklamayla kurulum, üç kurulum yöntemi sunar: yazıcıyı USB kablosuyla bağlama, 
yazıcıyı kablolu ağ ile bağlama ve yazıcıyı kablosuz ağ ile bağlama. İsteğinize göre bunlardan 
birini seçebilirsiniz.

3.1.1.1. Yöntem I: Yazıcıyı USB kablosuyla bağlama

1. Yazıcıyı bilgisayara USB kablosuyla bağlayın, yazıcıyı ve bilgisayarı çalıştırın.

2. Ekteki kurulum CD’sini Bilgisayarı’nin CD-ROM’una yerleştirin:

• Windows XP sistemi:kurulum prosedürünü otomatik olarak çalıştırır.

• Windows 7 / Vista / Server 2008 sistemi: “Autoplay” arayüzünü açar, kurulum prosedürünü
çalıştırmak için “Autorun.exe” ye tıklayın.

• Windows 8 sistemi: “DVD RW sürücüsü” penceresi, bilgisayar masaüstünüzün sağ
üst köşesinde belirdiğinde, açılır pencerede herhangi bir yeri tıklayın, ardından kurulum
prosedürünü çalıştırmak için “Autorun.exe” yi tıklayın.

• Windows 10 sistemi: “DVD RW sürücüsü” penceresi bilgisayar masaüstünüzün sağ üst
köşesinde belirdiğinde, pencerede herhangi bir yere tıklayın, ardından kurulum prosedürünü
çalıştırmak için “Autorun.exe” yi tıklayın.

Not: • Model farklılığı nedeniyle sürürcü yükleme arayüzü de farklı olacaktır.Şematk 
sadece referans içindir.

Not: •Bazı bilgisayarlar, sistem yapılandırmasından dolayı CD'yi otomatik olarak 
oynatamayabilir. Lütfen "Bilgisayar" simgesini çift tıklayın, "DVD RW sürücüsü" 
nü bulun, ardından kurulum prosedürünü çalıştırmak için "DVD RW sürücüsü" 
nü çift tıklayın.

3. Lisans anlaşmasını okuduktan ve sürücü kurulum arayüzüne girdikten sonra sağ alt
köşedeki “Kabul ediyorum” düğmesini tıklayın.

4. Yöntem I’deki “Tek-tuşlu kurulum” düğmesine tıklayın ve yükleme sürecine girin. Süreç
biraz zaman alabilir, süre bilgisayar yapılandırmanıza bağlıdır, lütfen sabırla bekleyin.
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5.Kurulumdan sonra, “Sınama Sayfası Ya&zdır” düğmesine tıklayın. Yazıcınız test sayfasını
başarıyla yazdırırsa, sürücüyü doğru şekilde yüklediğiniz anlamına gelir.

3.1.1.2. Yöntem II: Yazıcıyı kablolu ağ ile bağlama

1. Yazıcı ve bilgisayarı açın.

2. Kablolu ağı bilgisayara bağlayın.

3. Yazıcı ağ arabirimine ağ kablosunu takın,Yazıcının bilgisayar ağına bağlı olduğundan emin
olun(Ağın nasıl ayarlanması için, Bölüm 4’e bakınız).

4.Ekteki kurulum CD’sini Bilgisayarı’nin CD-ROM’una yerleştirin:

• Windows XP sistemi:kurulum prosedürünü otomatik olarak çalıştırır.

• Windows 7 / Vista / Server 2008 sistemi: “Autoplay” arayüzünü açar, kurulum prosedürünü
çalıştırmak için “Autorun.exe” ye tıklayın.

• Windows 8 sistemi: “DVD RW sürücüsü” penceresi, bilgisayar masaüstünüzün sağ
üst köşesinde belirdiğinde, açılır pencerede herhangi bir yeri tıklayın, ardından kurulum 
prosedürünü çalıştırmak için “Autorun.exe” yi tıklayın.
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• Windows 10 sistemi: “DVD RW sürücüsü” penceresi bilgisayar masaüstünüzün sağ üst
köşesinde belirdiğinde, pencerede herhangi bir yere tıklayın, ardından kurulum prosedürünü
çalıştırmak için “Autorun.exe” yi tıklayın.

Not:   • Bazı bilgisayarlar, sistem yapılandırmasından dolayı CD'yi otomatik olarak 
oynatamayabilir. Lütfen "Bilgisayar" simgesini çift tıklayın, "DVD RW sürücüsü" 
nü bulun, ardından kurulum prosedürünü çalıştırmak için "DVD RW sürücüsü" 
nü çift tıklayın.

5. Lisans anlaşmasını okuduktan ve sürücü kurulum arayüzüne girdikten sonra sağ alt
köşedeki “Kabul ediyorum” düğmesini tıklayın.

6.Lütfen Yöntem II’deki “Tek-tuşlu kurulum” düğmesine tıklayın ve sürücü yazılımını yükleyin.

Not :  • Düğmeye tıklamadan önce, mevcut yazıcının IP adresinden yüklemeniz 
gereken yazıcı olup olmadığını doğrulamak için, fare işaretini “Tek-tuşlu kurulum” 
düğmesine getirebilirsiniz.
• Yazıcının IP adresini “Ağ yapılandırma sayfası” üzerinden kontrol edebilirsiniz
(Lütfen, nasıl yazdırılacağı ile ilgili Bölüm 9.4’e bakınız).

• Yazılımınız sadece bir yazıcı bulduysa yükleme işlemine girmek için “Tek tıklamayla
kurulum” düğmesine tıklayın. Süreç biraz zaman alabilir, süre bilgisayar yapılandırmanıza
bağlıdır, lütfen sabırla bekleyin.
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• Yazılımınız birkaç yazıcı bulduysa, “Tek-tuşlu kurulum” düğmesine tıklayın, yazıcı listesi
arayüzü belirecektir. Lütfen yazıcınızın kablolu ağ IP adresine veya ana bilgisayar kimliğine
göre ihtiyacınız olan yazıcıyı seçin.
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Not:  • İhtiyacınız olan yazıcı listede görünmüyorsa, tekrar aramak için lütfen Yenile” 
düğmesini tıklayın. Bulunmazsa, yazıcının ve bilgisayarın aynı ağda olup 
olmadığını kontrol edin.(Lütfen nasıl kontrol edileceğiyle ilgili Bölüm 5.3’e 
bakınız).
• Yazıcı IP adresi, ana bilgisayar kimliğiyle yüklenen yazıcı sürücüsü altında
değiştiğinde, sürücüyü yeniden yüklemeden doğrudan yazdırabilirsiniz. Yazıcı
sürücüsünü ana bilgisayar kimliği ile yüklemeniz gerekirse, lütfen “Yazıcıyı,
listedeki ana bilgisayar kimliğiyle yükle” seçeneğini işaretleyin.

7. Kurulumdan sonra, “Sınama Sayfası Ya&zdır” düğmesine tıklayın. Yazıcınız test sayfasını
başarıyla yazdırırsa, sürücüyü doğru şekilde yüklediğiniz anlamına gelir.

3.1.1.3. Yöntem üç: Yazıcıyı kablosuz ağ ile bağlama

Yazıcı sürücüsü yazılımını yüklerken yazıcının kablosuz ağa bağlı olup olmadığını kontrol 
edin. Bağlantı kesilirse, lütfen 3.1.1.3.1 bölümüne başvurarak kurun. Bağlandıysa, lütfen 
3.1.1.3.2 bölümüne başvurarak kurun.

Not:   • Yazıcının ağa bağlı olup olmadığını görmek ve yazıcı ağ bağlantısı durumunu 
onaylamak için "Ağ yapılandırma sayfası" nı yazdırabilirsiniz (Lütfen, nasıl 
yazdırılacağı konusunda Bölüm 9.4'e bakın).

3.1.1.3.1. Yazıcı kablosuz ağa bağlı değil

3.1.1.3.1.1. Kablosuz ağı USB kablosuyla yapılandırın ve sürücüyü yükleyin

Bazı bilgisayarda kablosuz ağ işlevi bulunmadığı için, bu bölüm, kurulum sürecini tanıtmak 
için “Bilgisayarı Wi-Fi ile yönlendiriciye bağlayın” ve “Bilgisayarı kablolu bağlantı ile 
yönlendiriciye bağlayın” olarak ikiye ayrılmıştır.

I. Bilgisayarı Wi-Fi ile yönlendiriciye bağlayın

1. Bilgisayar zaten Wi-Fi ile yönlendiriciye bağlı.

2. Yazıcıyı bilgisayara USB kablosuyla bağlayın, ardından yazıcıyı çalıştırın.

3. Ekteki kurulum CD’sini Bilgisayarı’nin CD-ROM’una yerleştirin:

• Windows XP sistemi:kurulum prosedürünü otomatik olarak çalıştırır.

• Windows 7 / Vista / Server 2008 sistemi: “Autoplay” arayüzünü açar, kurulum prosedürünü
çalıştırmak için “Autorun.exe” ye tıklayın.

• Windows 8 sistemi: “DVD RW sürücüsü” penceresi, bilgisayar masaüstünüzün sağ
üst köşesinde belirdiğinde, açılır pencerede herhangi bir yeri tıklayın, ardından kurulum
prosedürünü çalıştırmak için “Autorun.exe” yi tıklayın.

• Windows 10 sistemi: “DVD RW sürücüsü” penceresi bilgisayar masaüstünüzün sağ üst
köşesinde belirdiğinde, pencerede herhangi bir yere tıklayın, ardından kurulum prosedürünü
çalıştırmak için “Autorun.exe” yi tıklayın.

Not: • Bazı bilgisayarlar, sistem yapılandırmasından dolayı CD'yi otomatik olarak 
oynatamayabilir. Lütfen "Bilgisayar" simgesini çift tıklayın, "DVD RW sürücüsü" nü 
bulun, ardından kurulum prosedürünü çalıştırmak için "DVD RW sürücüsü" nü çift 
tıklayın.
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Not: • Düğmeye tıklamadan önce, mevcut yazıcının IP adresinden yüklemeniz 
gereken yazıcı olup olmadığını doğrulamak için, fare işaretini “Tek-tuşlu kurulum” 
düğmesine getirebilirsiniz.
• Yazıcının IP adresini “Ağ yapılandırma sayfası” üzerinden kontrol edebilirsiniz
(Lütfen, nasıl yazdırılacağı ile ilgili Bölüm 9.4’e bakınız).

4. Lisans anlaşmasını okuduktan ve sürücü kurulum arayüzüne girdikten sonra sağ alt
köşedeki “Kabul ediyorum” düğmesini tıklayın.

5.Sürücü yazılımı yüklemek için Yöntem III’deki “Tek-tuşlu kurulum” düğmesine tıklayın.

• Yazılımınız sadece bir yazıcı bulduysa yükleme işlemine girmek için “Tek tıklamayla
kurulum” düğmesine tıklayın. Süreç biraz zaman alabilir, süre bilgisayar yapılandırmanıza
bağlıdır, lütfen sabırla bekleyin.
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• Yazılımınız birkaç yazıcı bulduysa, “Tek-tuşlu kurulum” düğmesine tıklayın, yazıcı listesi
arayüzü belirecektir. Lütfen yazıcınızın kablolu ağ IP adresine veya ana bilgisayar kimliğine
göre ihtiyacınız olan yazıcıyı seçin.

Not:   • Yazıcı IP adresi, ana bilgisayar kimliğiyle yüklenen yazıcı sürücüsü altında 
değiştiğinde, sürücüyü yeniden yüklemeden doğrudan yazdırabilirsiniz. Yazıcı 
sürücüsünü ana bilgisayar kimliği ile yüklemeniz gerekirse, lütfen "Yazıcıyı, 
listedeki ana bilgisayar kimliğiyle yükle" seçeneğini işaretleyin.

6. Kurulumdan sonra, “Sınama Sayfası Ya&zdır” düğmesine tıklayın. Yazıcınız test sayfasını
başarıyla yazdırırsa, sürücüyü doğru şekilde yüklediğiniz anlamına gelir.
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II. Bilgisayarı kablo ile yönlendiriciye bağlayın

1.Bilgisayarı kablo ile yönlendiriciye bağlayın.

2. Yazıcıyı bilgisayara USB kablosuyla bağlayın, ardından yazıcıyı çalıştırın.

3. Ekteki kurulum CD’sini Bilgisayarı’nin CD-ROM’una yerleştirin:

• Windows XP sistemi:kurulum prosedürünü otomatik olarak çalıştırır.

• Windows 7 / Vista / Server 2008 sistemi: “Autoplay” arayüzünü açar, kurulum prosedürünü
çalıştırmak için “Autorun.exe” ye tıklayın.

• Windows 8 sistemi: “DVD RW sürücüsü” penceresi, bilgisayar masaüstünüzün sağ
üst köşesinde belirdiğinde, açılır pencerede herhangi bir yeri tıklayın, ardından kurulum
prosedürünü çalıştırmak için “Autorun.exe” yi tıklayın.

• Windows 10 sistemi: “DVD RW sürücüsü” penceresi bilgisayar masaüstünüzün sağ üst
köşesinde belirdiğinde, pencerede herhangi bir yere tıklayın, ardından kurulum prosedürünü
çalıştırmak için “Autorun.exe” yi tıklayın.

Not:  • Düğmeye tıklamadan önce, mevcut yazıcının IP adresinden yüklemeniz 
gereken yazıcı olup olmadığını doğrulamak için, fare işaretini “Tek-tuşlu kurulum” 
düğmesine getirebilirsiniz.
• Yazıcının IP adresini “Ağ yapılandırma sayfası” üzerinden kontrol edebilirsiniz
(Lütfen, nasıl yazdırılacağı ile ilgili Bölüm 9.4’e bakınız).

Not:  • Bazı bilgisayarlar, sistem yapılandırmasından dolayı CD'yi otomatik olarak 
oynatamayabilir. Lütfen "Bilgisayar" simgesini çift tıklayın, "DVD RW sürücüsü" 
nü bulun, ardından kurulum prosedürünü çalıştırmak için "DVD RW sürücüsü" nü 
çift tıklayın.

4. Lisans anlaşmasını okuduktan ve sürücü kurulum arayüzüne girdikten sonra sağ alt
köşedeki “Kabul ediyorum” düğmesini tıklayın.

5.Sürücü yazılımı yüklemek için Yöntem III’deki “Tek-tuşlu kurulum” düğmesine tıklayın.

25



• Eğer yazılımınız sadece bir yazıcı bulduysa, “Tek-tuşlu kurulum” düğmesine tıklayın. Bir
kablosuz ağ yapılandırma arabirimi açıldığında, gerekli SSID ve parolayı girin, ardından
yükleme işlemine girmek için “Onayla” düğmesine tıklayın. Süreç biraz zaman alabilir, süre
bilgisayara yapılandırmanıza bağlıdır, lütfen sabırla bekleyin.
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• Yazılımınız birden fazla yazıcı bulduysa, yazıcı listesi arayüzü açılır. Kablosuz ağa USB
kablosuyla bağlı olan mevcut yazıcıyı yapılandırmanız ve sürücüyü yüklemeniz gerekir.
Lütfen “Yapılandırın ve USB yolu ile Wi-Fi’yi kurun” yazıcı listesi arayüzünü seçin ve USB
yazıcı seçeneğini işaretleyin. “Onayla” düğmesini tıkladıktan sonra kablosuz ağ yapılandırma
arayüzü açılacaktır. Gerekli kablosuz SSID ve şifreyi girin ve kurulum işlemine girmek için
“Onayla” düğmesini tıklayın. Süreç biraz zaman alabilir, süre bilgisayar yapılandırmanıza
bağlıdır, lütfen sabırla bekleyin.

27



Not:   • Yazıcı IP adresi, ana bilgisayar kimliğiyle yüklenen yazıcı sürücüsü altında 
değiştiğinde, sürücüyü yeniden yüklemeden doğrudan yazdırabilirsiniz. Yazıcı 
sürücüsünü ana bilgisayar kimliği ile yüklemeniz gerekirse, lütfen "Yazıcıyı, 
listedeki ana bilgisayar kimliğiyle yükle" seçeneğini işaretleyin.

6. Kurulumdan sonra, “Sınama Sayfası Ya&zdır” düğmesine tıklayın. Yazıcınız test sayfasını
başarıyla yazdırırsa, sürücüyü doğru şekilde yüklediğiniz anlamına gelir.

3.1.1.3.1.2. Bilgisayarı Wi-Fi direct ile yazıcıya bağlayın ve sürücüyü yükleyin

Bilgisayarı Wi-Fi direct bağlantısıyla yazıcıya bağlayın. Altyapı modu olmadan kablosuz 
ağ uygulanabilir, ancak yine de yazıcının kablosuz ağ ile geçici kullanımına ihtiyaç duyar. 
Yazdırma işlevini gerçekleştirmek için kablosuz işlevi olan bilgisayarı doğrudan yazıcıya 
bağlayabilirsiniz.

1. Yazıcı ve bilgisayarı açın.

2. Bilgisayar yazıcının Wi-Fi Direct ağa bağlayın(nasıl yapılandırılacağı için, Bölüm 5.2.2.2’ye
bakınız).

3. Ekteki kurulum CD’sini Bilgisayarı’nin CD-ROM’una yerleştirin:

• Windows XP sistemi:kurulum prosedürünü otomatik olarak çalıştırır.

• Windows 7 / Vista / Server 2008 sistemi: “Autoplay” arayüzünü açar, kurulum prosedürünü
çalıştırmak için “Autorun.exe” ye tıklayın.

• Windows 8 sistemi: “DVD RW sürücüsü” penceresi, bilgisayar masaüstünüzün sağ
üst köşesinde belirdiğinde, açılır pencerede herhangi bir yeri tıklayın, ardından kurulum
prosedürünü çalıştırmak için “Autorun.exe” yi tıklayın.

• Windows 10 sistemi: “DVD RW sürücüsü” penceresi bilgisayar masaüstünüzün sağ üst
köşesinde belirdiğinde, pencerede herhangi bir yere tıklayın, ardından kurulum prosedürünü
çalıştırmak için “Autorun.exe” yi tıklayın.
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oynatamayabilir. Lütfen "Bilgisayar" simgesini çift tıklayın, "DVD RW sürücüsü" nü 
bulun, ardından kurulum prosedürünü çalıştırmak için "DVD RW sürücüsü" nü çift 
tıklayın.



4. Lisans anlaşmasını okuduktan ve sürücü kurulum arayüzüne girdikten sonra sağ alt
köşedeki “Kabul ediyorum” düğmesini tıklayın.

5.Yöntem Üç altındaki “Tek tıklamayla kurulum” düğmesine tıklayın ve yükleme işlemine
girin. Süreç biraz zaman alabilir, sürenin uzunluğu bilgisayar yapılandırmanızla ilgilidir, lütfen
sabırla bekleyin.

6. Kurulumdan sonra, “Sınama Sayfası Ya&zdır” düğmesine tıklayın. Yazıcınız test sayfasını
başarıyla yazdırırsa, sürücüyü doğru şekilde yüklediğiniz anlamına gelir.

3.1.1.3.2. Yazıcı zaten kablosuz ağa bağlı

1. Yazıcı zaten kablosuz ağa bağlı. Yazıcı zaten kablosuz ağa bağlıysa, kontrol etmek için “Ağ
yapılandırma sayfası”nı yazdırabilirsiniz. (Nasıl yazdırılacağını görmek için bkz. Bölüm 9.4’e
bakın).

2. Bilgisayarı yazıcı ağına bağlayın.

3. Ekteki kurulum CD’sini Bilgisayarı’nin CD-ROM’una yerleştirin:

• Windows XP sistemi:kurulum prosedürünü otomatik olarak çalıştırır.

• Windows 7 / Vista / Server 2008 sistemi: “Autoplay” arayüzünü açar, kurulum prosedürünü
çalıştırmak için “Autorun.exe” ye tıklayın.
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• Windows 8 sistemi: “DVD RW sürücüsü” penceresi, bilgisayar masaüstünüzün sağ
üst köşesinde belirdiğinde, açılır pencerede herhangi bir yeri tıklayın, ardından kurulum
prosedürünü çalıştırmak için “Autorun.exe” yi tıklayın.

• Windows 10 sistemi: “DVD RW sürücüsü” penceresi bilgisayar masaüstünüzün sağ üst
köşesinde belirdiğinde, pencerede herhangi bir yere tıklayın, ardından kurulum prosedürünü
çalıştırmak için “Autorun.exe” yi tıklayın.

Not:• Bazı bilgisayarlar, sistem yapılandırmasından dolayı CD'yi otomatik olarak 
oynatamayabilir. Lütfen "Bilgisayar" simgesini çift tıklayın, "DVD RW sürücüsü" nü 
bulun, ardından kurulum prosedürünü çalıştırmak için "DVD RW sürücüsü" nü çift 
tıklayın.

4. Lisans anlaşmasını okuduktan ve sürücü kurulum arayüzüne girdikten sonra sağ alt
köşedeki “Kabul ediyorum” düğmesini tıklayın.

5.Sürücü yazılımı yüklemek için Yöntem III’deki “Tek-tuşlu kurulum” düğmesine tıklayın.

Not:• Düğmeye tıklamadan önce, mevcut yazıcının IP adresinden yüklemeniz gereken 
yazıcı olup olmadığını doğrulamak için, fare işaretini “Tek-tuşlu kurulum” 
düğmesine getirebilirsiniz. 
• Yazıcının IP adresini “Ağ yapılandırma sayfası” üzerinden kontrol edebilirsiniz
(Lütfen, nasıl yazdırılacağı ile ilgili Bölüm 9.4’e bakınız).

• Yazılımınız sadece bir yazıcı bulduysa yükleme işlemine girmek için “Tek tıklamayla
kurulum” düğmesine tıklayın. Süreç biraz zaman alabilir, süre bilgisayar yapılandırmanıza
bağlıdır, lütfen sabırla bekleyin.
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• Yazılım birkaç yazıcı bulduysa, yazıcı listesi arayüzü açılır. Lütfen ihtiyacınız olan yazıcıyı,
yazıcınızın kablolu ağ IP adresine veya ana bilgisayar kimliğine göre seçin.
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Not:  • İhtiyacınız olan yazıcı listede görünmüyorsa, tekrar aramak için lütfen “Yenile” 
düğmesini tıklayın. Bulunmazsa, yazıcının ve bilgisayarın aynı ağda olup 
olmadığını kontrol edin. (Lütfen nasıl kontrol edileceğiyle ilgili Bölüm 5.3’e 
bakınız).
• Yazıcı IP adresi, ana bilgisayar kimliğiyle yüklenen yazıcı sürücüsü altında
değiştiğinde, sürücüyü yeniden yüklemeden doğrudan yazdırabilirsiniz. Yazıcı
sürücüsünü ana bilgisayar kimliği ile yüklemeniz gerekirse, lütfen “Yazıcıyı,
listedeki ana bilgisayar kimliğiyle yükle” seçeneğini işaretleyin.

6. Kurulumdan sonra, “Sınama Sayfası Ya&zdır” düğmesine tıklayın. Yazıcınız test sayfasını
başarıyla yazdırırsa, sürücüyü doğru şekilde yüklediğiniz anlamına gelir.

3.1.2. Manuel kurulum
• Sürücü yüklemeden önce, yazıcı modelini bilmeniz gerekir. Yazıcı bilgi sayfasını yazdırın
ve ürün adı ile yazıcı model bigileri elde edin (Yani: nasıl yazdırma için Madde. Bölüm 9.4’e
bakınız).

3.1.2.1. Bir USB bağlantı montajı

1. Yazıcıyı bilgisayara USB kablosuyla bağlayın, yazıcıyı ve bilgisayarı çalıştırın.

2. Ekteki kurulum CD’sini Bilgisayarı’nin CD-ROM’una yerleştirin:

• Windows XP sistemi:kurulum prosedürünü otomatik olarak çalıştırır.

• Windows 7 / Vista / Server 2008 sistemi: “Autoplay” arayüzünü açar, kurulum prosedürünü
çalıştırmak için “Autorun.exe” ye tıklayın.

• Windows 8 sistemi: “DVD RW sürücüsü” penceresi, bilgisayar masaüstünüzün sağ
üst köşesinde belirdiğinde, açılır pencerede herhangi bir yeri tıklayın, ardından kurulum
prosedürünü çalıştırmak için “Autorun.exe” yi tıklayın.

• Windows 10 sistemi: “DVD RW sürücüsü” penceresi bilgisayar masaüstünüzün sağ üst
köşesinde belirdiğinde, pencerede herhangi bir yere tıklayın, ardından kurulum prosedürünü
çalıştırmak için “Autorun.exe” yi tıklayın.

Not:   • Bazı bilgisayarlar, sistem yapılandırmasından dolayı CD'yi otomatik olarak 
oynatamayabilir. Lütfen "Bilgisayar" simgesini çift tıklayın, "DVD RW sürücüsü" nü 
bulun, ardından kurulum prosedürünü çalıştırmak için "DVD RW sürücüsü" nü çift 
tıklayın.

3. Lisans anlaşmasını okuduktan ve sürücü kurulum arayüzüne girdikten sonra sağ alt
köşedeki “Kabul ediyorum” düğmesini tıklayın.

4. Sürücü kurulum arayüzünün altındaki “manuel kurulum” a tıklayın ve manuel kurulum
arayüzüne girin.

5. Lütfen kurulum dilini ve yazıcı modelini seçiniz.

6. “USB bağlantısı” ı seçin ve “Kur” ye tıklayın.
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7.Yazılım, sürücüyü otomatik olarak yükler ve süreç biraz zaman alabilir. Süre bilgisayar
yapılandırmanıza bağlıdır, lütfen sabırla bekleyin.

8. Kurulumdan sonra, “Sınama Sayfası Ya&zdır” düğmesine tıklayın. Yazıcınız test sayfasını
başarıyla yazdırırsa, sürücüyü doğru şekilde yüklediğiniz anlamına gelir.

3.1.2.2. Kablolu ağ bağlantılı yükleme

1. Yazıcı ve bilgisayarı açın.

2. Kablolu ağı bilgisayara bağlayın.

3. Yazıcı ağ arabirimine ağ kablosunu takın,Yazıcının bilgisayar ağına bağlı olduğundan emin
olun(Ağın nasıl ayarlanması için, Bölüm 4’e bakınız).

4. Ekteki kurulum CD’sini Bilgisayarı’nin CD-ROM’una yerleştirin:

• Windows XP sistemi:kurulum prosedürünü otomatik olarak çalıştırır.

• Windows 7 / Vista / Server 2008 sistemi: “Autoplay” arayüzünü açar, kurulum prosedürünü
çalıştırmak için “Autorun.exe” ye tıklayın.

• Windows 8 sistemi: “DVD RW sürücüsü” penceresi, bilgisayar masaüstünüzün sağ
üst köşesinde belirdiğinde, açılır pencerede herhangi bir yeri tıklayın, ardından kurulum
prosedürünü çalıştırmak için “Autorun.exe” yi tıklayın.

• Windows 10 sistemi: “DVD RW sürücüsü” penceresi bilgisayar masaüstünüzün sağ üst
köşesinde belirdiğinde, pencerede herhangi bir yere tıklayın, ardından kurulum prosedürünü
çalıştırmak için “Autorun.exe” yi tıklayın.

5. Lisans anlaşmasını okuduktan ve sürücü kurulum arayüzüne girdikten sonra sağ alt
köşedeki “Kabul ediyorum” düğmesini tıklayın.

6. Sürücü kurulum arayüzünün altındaki “manuel kurulum” a tıklayın ve manuel kurulum
arayüzüne girin.

Not:   • Bazı bilgisayarlar, sistem yapılandırmasından dolayı CD'yi otomatik olarak 
oynatamayabilir. Lütfen "Bilgisayar" simgesini çift tıklayın, "DVD RW sürücüsü" nü 
bulun, ardından kurulum prosedürünü çalıştırmak için "DVD RW sürücüsü" nü çift 
tıklayın.
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7. Lütfen kurulum dilini ve yazıcı modelini seçiniz.

8. “Kablolu ağ bağlantısı” nı seçin ve “Kur” ye tıklayın.

9. Yükleme yazılımı yazıcıyı otomatik olarak arar ve arama işlemi biraz zaman alabilir.

10. Arama tamamlandıktan sonra, gereken yazıcı bağlantısı seçin,”İleri” yi tıklayın.

Not: • Eğer bulunan yazıcı listesi içinde istediğiniz yazıcı bulunmamışsa,"Yenile"yi 
tıklayıp yeniden arama yapın. 
• Yazıcı IP adresi, ana bilgisayar kimliğiyle yüklenen yazıcı sürücüsü altında
değiştiğinde, sürücüyü yeniden yüklemeden doğrudan yazdırabilirsiniz. Yazıcı
sürücüsünü ana bilgisayar kimliği ile yüklemeniz gerekirse, lütfen "Yazıcıyı, listedeki
ana bilgisayar kimliğiyle yükle" seçeneğini işaretleyin.
• Manuel olarak IP adresi veya ana bilgisayar adını eklerseniz,bağlanması gereken
IP adresi veya Ana Bilgisayarı bilmeniz gerekiyor. Net olarak bilmezseniz,"Ağ
yaplndrma"nı yazdırın , "IP Adresi" ve "Ana bilgisayar adı" nı görüntüleyin Bölüm
9.4'e bakınız).
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11. Yazılım, sürücüyü otomatik olarak yükler ve süreç biraz zaman alabilir. Süre bilgisayar
yapılandırmanıza bağlıdır, lütfen sabırla bekleyin.

12. Kurulumdan sonra, “Sınama Sayfası Ya&zdır” düğmesine tıklayın. Yazıcınız test sayfasını
başarıyla yazdırırsa, sürücüyü doğru şekilde yüklediğiniz anlamına gelir.

3.1.2.3. Kablosuz ağ bağlantısı tipi

Kablosuz ağ bağlantısı tipi, Altyapı modu ve Wi-Fi Direct Modu olarak ikiye ayrılıcaktır (Daha 
fazla bilgi için, Bölüm 5’e bakınız). 

3.1.2.3.1. Altyapı modu kurulumu 

1. Erişim noktası (kablosuz yönlendirici) bilgisayara bağlayın.

2. Yazıcıyı bilgisayara USB kablosuyla bağlayın, ardından yazıcıyı çalıştırın.

3. Ekteki kurulum CD’sini Bilgisayarı’nin CD-ROM’una yerleştirin:

• Windows XP sistemi:kurulum prosedürünü otomatik olarak çalıştırır.

• Windows 7 / Vista / Server 2008 sistemi: “Autoplay” arayüzünü açar, kurulum prosedürünü
çalıştırmak için “Autorun.exe” ye tıklayın.

• Windows 8 sistemi: “DVD RW sürücüsü” penceresi, bilgisayar masaüstünüzün sağ
üst köşesinde belirdiğinde, açılır pencerede herhangi bir yeri tıklayın, ardından kurulum
prosedürünü çalıştırmak için “Autorun.exe” yi tıklayın.

• Windows 10 sistemi: “DVD RW sürücüsü” penceresi bilgisayar masaüstünüzün sağ üst
köşesinde belirdiğinde, pencerede herhangi bir yere tıklayın, ardından kurulum prosedürünü
çalıştırmak için “Autorun.exe” yi tıklayın.

Not:   • Bazı bilgisayarlar, sistem yapılandırmasından dolayı CD'yi otomatik olarak 
oynatamayabilir. Lütfen "Bilgisayar" simgesini çift tıklayın, "DVD RW sürücüsü" nü 
bulun, ardından kurulum prosedürünü çalıştırmak için "DVD RW sürücüsü" nü çift 
tıklayın.

4. Lisans anlaşmasını okuduktan ve sürücü kurulum arayüzüne girdikten sonra sağ alt
köşedeki “Kabul ediyorum” düğmesini tıklayın.

5. Sürücü kurulum arayüzünün altındaki “manuel kurulum” a tıklayın ve manuel kurulum
arayüzüne girin.

6. Lütfen kurulum dilini ve yazıcı modelini seçiniz.

7. “Kablosuz ağ bağlantısı” nı seçin ve “Kur” ye tıklayın.

35



8. Açılan kablosuz yapılandırma penceresinde nen “Evet, yazıcının kablosuz ağını
yapılandırmak istiyorum” seçeneğini seçin,Bilgi istemlerini izleyin. Bir kablosuz ağa yazıcıyı
yapılandırın (nasıl yapılandırılacağı için, Bölüm 5.1.1’e bakınız).

9. Yükleme yazılımı, kablosuz ağ başarıyla yapılandırıldıktan sonra yazıcıyı otomatik olarak
arayacaktır. Arama işlemi biraz zaman alabilir.

10. Tıklayın Bağlanmak istediğiniz yazıcıyı, seçin “İleri”.
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Not:  • Eğer bulunan yazıcı listesi içinde istediğiniz yazıcı bulunmamışsa,"Yenile"yi 
tıklayıp yeniden arama yapın. 
• Yazıcı IP adresi, ana bilgisayar kimliğiyle yüklenen yazıcı sürücüsü altında
değiştiğinde, sürücüyü yeniden yüklemeden doğrudan yazdırabilirsiniz. Yazıcı
sürücüsünü ana bilgisayar kimliği ile yüklemeniz gerekirse, lütfen "Yazıcıyı,
listedeki ana bilgisayar kimliğiyle yükle" seçeneğini işaretleyin.
• Manuel olarak IP adresi veya ana bilgisayar adını eklerseniz,bağlanması gereken
IP adresi veya Ana Bilgisayarı bilmeniz gerekiyor. Net olarak bilmezseniz,"Ağ
yaplndrma"nı yazdırın , "IP Adresi" ve "Ana bilgisayar adı" nı görüntüleyin(Bölüm
9.4'e bakınız).

11.Yazılım, sürücüyü otomatik olarak yükler ve süreç biraz zaman alabilir. Süre bilgisayar
yapılandırmanıza bağlıdır, lütfen sabırla bekleyin.

12. Kurulumdan sonra, “Sınama Sayfası Ya&zdır” düğmesine tıklayın. Yazıcınız test sayfasını
başarıyla yazdırırsa, sürücüyü doğru şekilde yüklediğiniz anlamına gelir.

3.1.2.3.2. Wi-Fi Direct Modu Kurulumu 

1. Yazıcı ve bilgisayarı açın.

2. Bilgisayar yazıcının Wi-Fi Direct ağa bağlayın(nasıl yapılandırılacağı için, Bölüm 5.2.2.2’ye
bakınız).

3. Ekteki kurulum CD’sini Bilgisayarı’nin CD-ROM’una yerleştirin:

• Windows XP sistemi:kurulum prosedürünü otomatik olarak çalıştırır.

• Windows 7 / Vista / Server 2008 sistemi: “Autoplay” arayüzünü açar, kurulum prosedürünü
çalıştırmak için “Autorun.exe” ye tıklayın.

• Windows 8 sistemi: “DVD RW sürücüsü” penceresi, bilgisayar masaüstünüzün sağ
üst köşesinde belirdiğinde, açılır pencerede herhangi bir yeri tıklayın, ardından kurulum
prosedürünü çalıştırmak için “Autorun.exe” yi tıklayın.

• Windows 10 sistemi: “DVD RW sürücüsü” penceresi bilgisayar masaüstünüzün sağ üst
köşesinde belirdiğinde, pencerede herhangi bir yere tıklayın, ardından kurulum prosedürünü
çalıştırmak için “Autorun.exe” yi tıklayın.
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Not:   • Bazı bilgisayarlar, sistem yapılandırmasından dolayı CD'yi otomatik olarak 
oynatamayabilir. Lütfen "Bilgisayar" simgesini çift tıklayın, "DVD RW sürücüsü" nü 
bulun, ardından kurulum prosedürünü çalıştırmak için "DVD RW sürücüsü" nü çift 
tıklayın.

4. Lisans anlaşmasını okuduktan ve sürücü kurulum arayüzüne girdikten sonra sağ alt
köşedeki “Kabul ediyorum” düğmesini tıklayın.

5. Sürücü kurulum arayüzünün altındaki “manuel kurulum” a tıklayın ve manuel kurulum
arayüzüne girin.

6. Lütfen kurulum dilini ve yazıcı modelini seçiniz.

7. “Kablosuz ağ bağlantısı” nı seçin ve “Kur” ye tıklayın.

8. Açılan kablosuz yapılandırma penceresinden, “Hayır, yazıcı kablosuz ağa
bağlandı”seçeneği seçin.”İleri” yi tıklayın.
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9. Yükleme yazılımı yazıcıyı otomatik olarak arar ve arama işlemi biraz zaman alabilir.

10. Tıklayın Bağlanmak istediğiniz yazıcıyı, seçin “İleri”.

Not:  • Eğer bulunan yazıcı listesi içinde istediğiniz yazıcı bulunmamışsa,"Yenile"yi 
tıklayıp yeniden arama yapın.  
• Yazıcı IP adresi, ana bilgisayar kimliğiyle yüklenen yazıcı sürücüsü altında
değiştiğinde, sürücüyü yeniden yüklemeden doğrudan yazdırabilirsiniz. Yazıcı
sürücüsünü ana bilgisayar kimliği ile yüklemeniz gerekirse, lütfen "Yazıcıyı, listedeki
ana bilgisayar kimliğiyle yükle" seçeneğini işaretleyin.
• Manuel olarak IP adresi veya ana bilgisayar adını eklerseniz,bağlanması gereken
IP adresi veya Ana Bilgisayarı bilmeniz gerekiyor. Net olarak bilmezseniz,"Ağ
yaplndrma"nı yazdırın , "IP Adresi" ve "Ana bilgisayar adı" nı görüntüleyin(Bölüm
9.4'e bakınız).

11.Yazılım, sürücüyü otomatik olarak yükler ve süreç biraz zaman alabilir. Süre bilgisayar
yapılandırmanıza bağlıdır, lütfen sabırla bekleyin.

12. Kurulumdan sonra, “Sınama Sayfası Ya&zdır” düğmesine tıklayın. Yazıcınız test sayfasını
başarıyla yazdırırsa, sürücüyü doğru şekilde yüklediğiniz anlamına gelir.

3.1.3. Sürücüyü kaldırma yöntemi
Aşağıdaki prosedür, örnek olarak Windows 7 içindir,Bilgisayarınız ekran bilgileri farklı işletim 
sistemlerine bağlı olarak farklılık gösterebilir.

1. Bilgisayarın Başlat menüsünü tıklatın ve sonra Tüm Programlar’ı tıklatın.

2.Pantum’u tıklayın, ardından Pantum XXX Series’i tıklayın.

Pantum XXX Serisi içindeki ‘XXX’ ürün modelini temsil etmektedir.

3. Kaldır’ı tıklatın, kaldırma pencere sürücüsünün kaldırmak için yönergeleri izleyin.

4. Kaldırma işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayarı yeniden başlatın.
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3.2.Mac sistemi sürücü kurulumu
• Mac sistemi altındaki sürücü yükleme,sürücüsü yükleme ve yazıcı ekleme olarak iki
aşamaya ayrılır.Eğer kullandığınız AirPrint baskı moduysa,sürücü yüklemenize gerek
düymaz,bir yazıcı ekleyerek doğrudan kullanılabilirsiniz.

• Kablolu veya kablosuz ağ yükleme sürücü kullanırken,Yazıcı Bonjour adını bilmeniz
gerekebilir, “Ağ yaplndrma”nı yazdırın ve ona bakın Bölüm 9.4’e bakınız).

3.2.1. Sürücü Kurulumu 
Aşağıdaki prosedür, örnek olarak Windows Mac 10.11 içindir,Bilgisayarınız ekran bilgileri 
farklı işletim sistemlerine bağlı olarak farklılık gösterebilir.

1. Yazıcı ve bilgisayarı açın.

2. Bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne verilen kurulum CD’sini yerleştirin.Yükleme paketi
Pantum XXX Serisi çift tıklatın(Pantum XXX Serisi içindeki ‘XXX’ ürün modelini temsil
etmektedir).

3. “Sürdür”i tıklayın.

4. Lisans sözleşmesini okuyun ve “Sürdür”i tıklayın.
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5. Iletişim penceresinde açılan Lisans sözleşmesini kabul etmek için “Kabul Ediyorum”
düğmesine tıklayın.

6. “Yükle”yi tıklayın.

7. Bilgisayar parolasını girin, “Yazılımı Yükle” yi tıklayın.

8. Iletişim penceresinde açılan “Yüklemeyi Sürdür” ı tıklayın.

9. Sistem otomatik olarak sürücü kurulumunu tamamlar.

• Bilgisayarı ve Wi-Fi özelliği bulunan yazıcıyı bağlamak için USB bağlantı kablosunu
kullanırsanız, sürücü yükleme işlemi sırasında aşağıdaki şekillerde gösterildiği şekilde bir
kablosuz ağ yapılandırma ipuçları penceresi açılır.

Not: •  "Evet"i tıklayın, kablosuz ağ üzerinden yazıcının kablosuz ağını 
yapılandırabilirsiniz (Yapılandırma yöntemi için bkz. Bölüm 5.1.1).Yapılandırmadan 
sonra, USB bağlantı kablosunu çıkarın, açılan "Yazıcı ekle" arayüzünden ağdaki 
yazıcıyı ekleyin (Lütfen nasıl yazıcı ekleneceği konusunda Bölüm 3.3'e bakın).
• "Hayır" ı tıklayın, USB bağlantılı yazıcıyı açılan "Yazıcı ekle" arayüzünden
ekleyebilirsiniz(Yazıcının nasıl ekleneceğini öğrenmek için lütfen Bölüm 3.3'e
bakın).

Bilgisayarı ve Wi-Fi olmayan bir modeli bağlamak için USB bağlantı kablosunu 
kullanıyorsanız, sürücü yükleme işleminde açılan “Yazıcı ekle” arayüzünden yazıcı 
ekleyebilirsiniz (Lütfen nasıl yazıcı ekleneceğine ilişkin Bölüm 3.3’e bakın).
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3.3.Mac Sistem Yazıcı Eklemek

3.3.1.Yazıcıyı USB ile ekleyin
1. USB bağlantı kablosu yazıcı ve bilgisayara bağlandıktan sonra güç kaynağını açın.

2. bilgisayarın “Sistem Tercihleri” - “Yazıcılar ve Tarayıcılar”a girin.

3. Düğmesine       tıklayıp “Yazıcı veya Tarayıcı Ekle” yi seçin.

4. Yazıcıyı seçin ve ardından çıkarılan “Kullan” menüden ilgili yazıcı modelini seçin.

5. “Ekle” yi tıklayın.

3.3.2.Yazıcıyı kablolu bağlantı ile ekleyin
1. Yazıcı ve bilgisayarı açın.

2. Kablolu ağı bilgisayara bağlayın.

3. Yazıcı ağ arabirimine ağ kablosunu takın,Yazıcının bilgisayar ağına bağlı olduğundan emin
olun (Ağın nasıl ayarlanması için, Bölüm 4’e bakınız).

4. bilgisayarın “Sistem Tercihleri” - “Yazıcılar ve Tarayıcılar”a girin.

5. Düğmesine       tıklayıp “Yazıcı veya Tarayıcı Ekle” yi seçin.

6. Yazıcıyı seçin ve ardından çıkarılan “Kullan” menüden ilgili yazıcı modelini seçin.

7. “Ekle” yi tıklayın.

3.3.3.Yazıcıyı kablosuz bağlantı ile ekleyin
1. Yazıcı ve bilgisayarı açın.

2. Bilgisayar ile yazıcı arasında kablosuz ağ bağlantısı kurulduğundan emin olun.

Not: • Altyapı modunda ise,yazıcı, bir kablosuz ağ erişim noktasına (kablosuz 
yönlendirici) bağlanır.Nasıl bağlanacağı için, Bölüm 5.1'e bakınız. 
• Wi-Fi Direct bağlanma modunda ise,Kablosuz istemci ile Kablosuz ağ yazıcısını
bağlayın, bağlamak için Madde Bölüm 5.2'ye bakın.

3. bilgisayarın “Sistem Tercihleri” - “Yazıcılar ve Tarayıcılar”a girin.

4. Düğmesine tıklayıp “Yazıcı veya Tarayıcı Ekle” yi seçin.

5. Yazıcıyı seçin ve ardından çıkarılan “Kullan” menüden ilgili yazıcı modelini seçin.

6. “Ekle” yi tıklayın.
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3.3.4.AirPrint Yazıcı eklemek 
1. Yazıcı ve bilgisayarı açın.

2. Yazıcı ile bilgisayar arasında bağlantı (USB veya ağ bağlantısı) kurulduğundan emin olun.

3. bilgisayarın “Sistem Tercihleri” - “Yazıcılar ve Tarayıcılar”a girin.

4. Düğmesine  tıklayıp “Yazıcı veya Tarayıcı Ekle” yi seçin.

5. Yazıcıyı seçin ve ardından “Kullan” seçeneği kutusundan,”Secure AirPrint” (veri şifreleme)
ya da (şifreli değil) “AirPrint” seçeneğini seçin.

6. “Ekle” yi tıklayın.

Not: • Yazıcıyı ve bilgisayarı bağlamak için USB kablosunu kullanın.Sistem otomatik 
olarak tanır ve AirPrint yazıcıyı ekler.  
• Eğer ağ bağlantısı modunda AirPrint yazıcıyı eklerseniz,bağlanan USB bağlantısı
kesmeniz ve tekrar yazıcı eklemeniz gerekir.
• AirPrint Yazıcı "AirPrint" adını ile sonuçlanır.
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4.(Kablolu model için) Kablolu ağ kurulumu

DHCP otomatik ayar işlevi yazıcıda varsayılan olarak etkinleştirilmiştir.

1.Yazıcıyı bir ağ kablosu ile ağa bağlayın ve başlangıç hazırlama işlerimi tamamlayın.

2.Yazıcı sunucu tarafından otomatik olarak atanan bir IP adresi alacaktır.Ağ ortamı
nedeniyle, bir IP adresi elde etmek için birkaç dakika sürebilir.

Yazıcı IP adresini görüntülemek için "Ağ Yapılandırma Sayfası" nı yazdırabilirsiniz, (Nasıl 
yazdırıldığını öğrenmek için Bölüm 9.4'e bakın) veya yazıcının kontrol panelinden ağ 
bilgilerini görebilirsiniz (Nasıl görmesi öğrenmek için Bölüm 9.3'e bakın).IP adresi listede 
yoksa, ağ ortamını kontrol edin veya birkaç dakika bekleyin ve yeniden deneyin.

Not: • Yazıcı otomatik olarak sistem tarafından atanan bağlantı yerel adresini alacaktır:
169.254.xxx.xxx.

4.1.2.Manuel Ayar

El ile yazıcı kontrol paneli üzerinden yazıcıya IP adresini ayarlayın.Daha fazla bilgi için, 
Bölüm 9.2'ye bakın.

Kablolu ağ yazdırmayı destekler yazıcı,yazıcıyı ağa bağlayabilir,böylece kablolu ağ yazıcı 
tarafından kontrol edilir.

4.1.IP Adresini Ayarlama
Yazıcının IP adresi, DHCP fonksiyonu üzerinden otomatik olarak elde edilebilir veya el ile 
ayarlanabilir.

 4.1.1.Otomatik Ayar

El ile, Yerleşik Web Sunucusu aracılığıyla yazıcıya IP adresini ayarlayın.Daha fazla bilgi için, 
Bölüm 6.2.1'ye bakın.
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5.(Wi-Fi modeli için) Kablosuz ağ ayarları
Kablosuz ağ bağlantı tipi,Altyapı modu ve Wi-Fi Direct modu olarak ikiye ayrılacaktır. 
Kablosuz ağ kurulumu ile ilgili sorunlar yaşıyorsanız, Bölüm 5.3'e kablosuz ağ ayarlarında 
sıkça karşılaşılan sorunlara bakın.

Altyapı modu: bir kablosuz aygıtla bir yönlendirici 
üzerinden bağlanma
1. Erişim noktası (kablosuz yönlendirici)

Wi-Fi Direct modu: kablosuz istemci, Wi-Fi özellikleri 
ile yazıcıya bağlanır

2. Kablosuz ağ yazıcısı
3. Kablosuz erişim noktası üzerinden 
bağlanan bilgisayar
4. Kablolu ağ erişim noktası üzerinden 
bağlanan bilgisayar

1. Kablosuz ağ yazıcısı
2. Kablosuz ağ yazıcısına doğrudan bağlı 
kablosuz istemci

5.1.Altyapı Modu
Erişim noktası (kablosuz yönlendirici) bir aracı olarak kullabailirisniz.Bilgisayar ile yazıcıyı 
birbirine bağlayın.Erişim noktası (kablosuz yönlendirici) kablosuz ağ yapılandırma araçları ve 
Wi-Fi Protected Setup (WPS) yapılandırması olarak iki şekilde olacaktır.

Önemli: Bir kablosuz ağ kurulumu başlamadan önce, ağ adı (SSID) ve şifre erişim noktası 
(kablosuz yönlendirici) bilmeniz gerekir. Kablosuz ağ yapılandırması kullanmak için 
gereklidir.Eğer emin değilseniz, ağ yöneticisine veya erişim noktası (kablosuz yönlendirici) 
üreticisine başvurun.

5.1.1.Kablosuz ağ yapılandırma aracı

Bilgisayarınızda sürücü yüklenmiş ve kablosuz iletişim şebekesi üzerinden bağlıysa,ancak 
kablosuz ağ değişecektir.Kablosuz ağ yeniden yapılandırılması üzerinde aracı 
yapılandırabilirsiniz.

5.1.1.1.Ön hazırlık

1. Erişim noktası (kablosuz yönlendirici).

2. Bir bilgisayar ağına bağlıdır.

3. Kablosuz ağ yazıcı.
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5.1.1.2.Kablosuz ağ yapılandırma aracı yapılandırma yöntemi

2.1 Bilgisayar kablosuz ağa bağlanmıştır.

1. Bilgisayarda kablosuz ağ yapılandırma aracı ayarlayın.
1) Windows sistemi:Bilgisayarın "Başlat" menüsünden "Tüm Programlar" - "Pantum"- Ürün
adı - "Kablosuz ağ yapılandırma aracı"nı seçin.
2) Mac Sistem: Bilgisayarin Finder menü çubuğundan "Git" - "Uygulamalar" - “Pantum” -
“Utilities” - “Kablosuz Ağ Yapılandırma Aracı” yi tıklayın.

2. USB bağlama kablosu ile ayarları bağlayın. Aşağıdaki arayüzden, "Evet, bende kullanım için
uygun USB kablosu hazır"seçeneği seçerek "İlrei" düğmesine tıklatın.

1) Kablosuz ağ yapılandırma aracı, şuanki bilgisayara bağlı kablosuz ağı varsayılan olarak
seçecektir. Arayüzde görünen gösterilere göre yapılandırmayı tamamlayın.

Not: • Seçtiğiniz ağ adı (SSID) ile bilgisayara bağlanan erişim noktası (kablosuz 
yönlendirici) ağ adı (SSID) aynı olmalıdır. 
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2) Diğer kablosuz ağa bağlamak için "Hayır" seçeneği seçerek diğer kablosuz ağa yapılandırın.
Arayüzde görünen gösterilere göre yapılandırmayı tamamlayın.

Not: • Şu anda, yazıcı destekleyen üç güvenlik modu vardır.Onlar Yok, WEP ve WPA / 
WPA2 lardır.

1) Yok: Şifreleme kullanılmaz.

2) WEP:güvenlik anahtarı veri iletmek ve almak için WEP(Kablolu Eş Güvenlik)
kullanılır. WEP anahtarı 64 ve 128-bit şifrelenmiş ağ kullanılarak, rakam ve harf
içerimektedir.

3) WPA / WPA2: Wi-Fi, Erişim Önceden Paylaşılan Anahtar Korumalıdır. O, TKIP
veya AES şifreleme (WPA-Personal) kullanarak kablosuz aygıt ile erişim noktasını
bağlamaktadır.WPA / WPA2, uzunluğu 8-63 arasındaki karakterlerden oluşan bir
önceden paylaşılan anahtarı (PSK) kullanmaktadır.

• Şifreyi göster Varsayılan durumda işaretlenmez, eğer işaretlendiğinde, girilen şifre
düz metin olarak görüntülenir.
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2.2 Bilgisayar kablosuz ağa bağlanmadı. Aşağıdaki arayüzden, erişim noktasın ( kablosuz 
yönlendirice) ağ adı SSID (SSID küçük ve büyük olarak ayrılacaktır) ve parolunu girin, 
arayüzde görünen gösterilere göre yapılandırmayı tamamlayın.

Not: • Eğer erişim noktası (Kablosuz yönlendirici) n ağ adı (SSID) nı net olarak 
bilmiyorsanız,"Kablosuz Ağ Bilgileri Sayfasını Yazdır"ı tıkalayarak istediğiniz erişim 
noktasın (Kablosuz yönlendirici) ağ adı (SSID) nı görebilirsiniz.

• Kablosuz ağ yapılandırması tamamlandığında,yazıcı normal olarak
çalışmıyorsa,sürücüyü yeniden yükleyin. 

3. WPS kullanarak bağlayın. Aşağıdaki arayüzden, "Hayır, bende USB kablo yok"u seçerek
"İleri" ye tıklatın.
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1)    WPS modunu kullanarak, kablosuz ağ yazıcısı başlayarak aşağıdaki adımları uygulayın. 
(WPS araç yapılandırması için 5.1.2 Bölüm'e bakın) 

2) Yazıcı üzerinde bulunan Wi-Fi gösteri lambasına göre, yazıcının başarı bağlanıp
bağlanmadığı kontrol edin. Yapılandırma başarızsa, "Önceki" tıklatıp yeniden yapılandırın;Eğer
yapılandırma başarılı ise "Bitti" düğmesine tıklatıp yapılandırmayı tamamlayın.

Not: • Kablosuz ağ yapılandırması tamamlandığında,yazıcı normal olarak çalışmıyorsa, 
sürücüyü yeniden yükleyin. 
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5.1.2.Wi-Fi Protected Setup (WPS) yapılandırma
Erişim noktası (kablosuz yönlendirici) (WPS), Wi-Fi Protected Setup'i destekliyorsa,yazıcının 
kontrol panelindeki WPS düğmesine Wi-Fi ve erişim noktası (kablosuz yönlendirici) düğmesine 
basabilirsiniz,böylece Yazıcıyı kablosuz ağa bağlamış olursunuz.

5.1.2.1.Ön hazırlık

1. Erişim noktası (kablosuz yönlendirici) Wi-Fi Protected Setup (WPS) destekler.

2. Kablosuz ağ yazıcı.

5.1.2.2.Wi-Fi Protected Setup (WPS) yapılandırması

1. Yazıcı ve erişim noktası (kablosuz yönlendirici) güç kaynağı açın.

2. Yazıcının hazır olduğundan emin olun.

Not: • Eğer yazıcı hazırda bekleme modundaysa,yazıcı kontrol panelin herhangi bir 
tuşuna basın,yazıcı hemen uyanacaktır. 

4. 2 Saniye içinde erişim noktasındaki (Kablosuz yönlendirici)üzerindeki WPS düğmesine
basın sonra serbest bırakın.

Not: • Iptal ve Wi-Fi bağlantısını nasıl kesme hakkında daha fazla bilgi için,Bölüm 1.5'e 
bakın.

• Wi-Fi Protected Setup (WPS) bağlantısı başarılı olduktan sonra, kablosuz ağ modu
üzerinden yazdırmak istiyorsanız,Sürücüyü kurun.  

3. Yazıcının kontrol panelindeki “Wi-Fi” tuşuna 2 saniye veya daha uzun süre basın, “Wi-Fi
bağlantısı” arabirimi açılır ve “Yön WPS BAĞLA” seçeneğini seçin.

5. Erişim noktası(Kablosuz yönlendirici) ile yazıcı kablosuz bağlantı kurduktan sonra
yazıcının Wi-Fi mavi lambası sanıp sönmeye başlar. Bağlanma başarılı olduktan sonra
yazıcının Wi-Fi mavi lambası normal yanmaya başlar .

Bağlantı kurmak için en fazla iki dakika sürer,yazıcı hazır durumuna döner,Wi-Fi lambası 
söner , Wi-Fi Protected Setup (WPS) bağlantısı başarısız olur.Eğer yeniden gerekiyorsa 3-4 
arası adımları tekrarlayın. 

5.1.3.Bağlanan Wi-Fi ağı nasıl kapatılır
Yukarıdaki adımları izleyerek kablosuz ağ bağlantısını altyapı modunda tamamlayın.Kontrol 
paneli içindeki Wi-Fi ışığı, Wi-Fi bağlı olduğu sürece açıktır. Şu anda 2 saniye veya daha 
uzun süreyle butona basın, “Wi-Fi bağlantısı” arabirimi açılır ve Wi-Fi bağlantısını kesmek 
için “Yön. bağl. kes” seçeneğini seçin (Wi-Fi ışığı kapanacaktır). 
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5.2.Wi-Fi Direct Modu
Bir erişim noktası (kablosuz yönlendirici) kullanamabilirsiniz.Kablosuz istemcileri(Kablosuz ağ 
yetenekleri ile bilgisayar ve mobil cihazlar dahil) ile kablosuz ağ yazıcı arasında bağlantı 
kurabilirsiniz.

5.2.1.Ön hazırlık
1. Wi-Fi Direct bağlama fonksiyonuna sahip yazıcı.

2.Kablosuz istemciler (Kablosuz ağ yetenekleri ile bilgisayar ve mobil cihazlar da dahil olmak
üzere).

5.2.2.Wi-Fi Direct Bağlama
Wi-Fi Direct bağlantı yapmak için,ilk Yazıcının Wi-Fi Direct özelliğini açmanız gerekir.Açma 
şekli ise, yazıcı kontrol paneli üzerindeki "Menü Düğmesi" - "Menü ayarı" - "Ağ ayarı" - "Wi-Fi 
Direct" -"Özel" (ya da "Otomatik") basarak ya da katıştırılmış Web sunucusu yazıcının Wi-Fi 
Direct işlevini açarak gerçekleştirebilirsiniz, Bölüm 6.2.2.4'e bakın.

5.2.2.1.Wi-Fi Direct bağlantıyı özelliği destekleyen kablosuz istemci yöntemleri 
(düz davetiye bağlantısı)

Wi-Fi Direct bağlantı olabilmesi için Wi-Fi Direct desteği olan Mobil cihazları kullanmanız 
gerekir.Prosedür, kullandığınız mobil cihaza bağlı olarak değişebilir.

1. Yazıcıyı açın.

2. Mobil cihazınızı açın, ayarları seçin, Wi-Fi bağlantısı arayüzüne girin.
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3. "Gelişmiş" seçeneğini seçin,gelişmiş WLAN arayüzündeki "Kablosuz Dğrdn Bğlnt " i seçin.

4. Direk bağlantı arayüzünden,yazıcının ağ adını seçin, bağlantı daveti başlatın.

5. "OK" düğmesine basarak bağlantı yapıldığından emin olun,Wi-Fi Direct bağlantısı başlatın.

Not: • Eğer otomatik bağlanma ise, Mobil cihazın bitiminden sonra onay paneli olmadan 
bir bağlantı daveti başlatır, otomatik olarak bağlanır. 

5.2.2.2.Wi-Fi Direct özelliği desteklemeyen kablosuz istemci bağlantı yöntemi 
(bağlanmak için şifreyi girin)
1. Yazıcıyı açın.

2. Ağ adını ve şifresini görüntülemek için,yazıcı Kontrol Paneli üzerindeki "Menü Düğmesi" -
"Ağ bilgisi" - "Wi-Fi dir bilgi"ne basın.

3. Kablosuz ağ yeteneklerine sahip bilgisayarınızı veya mobil cihazınızı açın.Bağlamak için
yazıcının Wi-Fi Direct ağ adını ve şifresini seçin.

5.2.3.Wi-Fi Direct bağlama nasıl kapanır
1. Yazıcıyı açın.

2. Yazıcı kontrol paneli üzerinden "Menü" - "Ağ ayarı" - "Wi-Fi Direct" - "Kapat" ı tıklayıp, Wi-Fi
Direct bağlantıyı kesin.
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5.3.Genellikle karşılaşılan kablosuz ağ kurulumu sorunları
1. Yazıcı Bulunamadı

• Bilgisayar, erişim noktası (kablosuz yönlendirici) veya yazıcı açık.

• Bilgisayar ile yazıcı arasındaki USB kablosu varmı.

• Yazıcı Wi-Fi destekliyormu.

2. Bir ağ bağlantı süresinde Ağ adını (SSID) nı bulamıyoru

• Erişim noktası (kablosuz yönlendirici) güç anahtarı açık olup olmadığını.

• Yazıcı istediğiniz erişim noktası (kablosuz yönlendirici)'ın ağ adı (SSID)'nı bulamıyor, erişim
noktasın ağ adını (SSID) kontrol edin ve yeniden bağlayın.

• Erişim noktası (kablosuz yönlendirici) yapılandırma değişiklikleri meydana geldiğinde,
yazıcının kablosuz ağını sıfırlamanız gerekir.

3. Bağlantı başarısız

• Erişim noktası (kablosuz yönlendirici) ve yazıcının güvenlik modunu olup olmadığını,şifrenin
doğru olup olmadığını kontrol edin.

• Yazıcının etrafındaki kablosuz resepsiyon kontrol edin.Eğer yönlendirici yazıcıdan uzakta
olursa yada ortada bir engel varsa, alınan sinyal etkilenebilir.

• Erişim noktası (kablosuz yönlendirici) ve yazıcıyı kapatın ve sonra yeniden yapılandırın.

4. Eğer bir ağ üzerinde yazıcıyı kullanırken sorun yaşarsanız aşağıdaki yönlerini kontrol edin:
• Güvenlik duvarı yazılımın iletişime engelli olup olmadığını kontrol edin.Bilgisayar ve yazıcı
aynı ağa bağlıysa, ancak arama yapamazsa,bu güvenlik duvarı yazılımın iletişime engelli 
olduğu anlamına gelecektir.Güvenlik duvarı yazılımın Kullanıcı Kılavuzu'na bakın, duvarı devre 
dışı bırakın ve sonra tekrar yazıcıya aramak için deneyin.

• Yazıcı IP adresi atamasın doğru olup olmadığını kontrol edin.IP adresini kontrol etmek için
yazıcının ağ yapılandırma sayfası yazdırabilirsiniz.
• Yazıcının ve bilgisayarın aynı ağda olup olmadığını kontrol etmek için lütfen aşağıdaki
adımları izleyin. 

• 1）Aşağıda gösterildiği gibi "Komut istemi" ni seçin

• a. Windows 8/10 sistemi: Başlat Menüsünde "Ara" düğmesini seçin ve arama çubuğunda 
"Komut istemi" girin, ardından klavyede "Enter" düğmesine basın. 

• b. Windows 7 / Vista / XP sistemi: "Başlat" menüsü- "Tüm Programlar - "Donatılar" - "Komut 
istemi" tıklayın. 

• 2）Açılan pencerede ping ve yazıcınızın IP adresini yazın ve "Enter" düğmesine basın.

• Örneğin: ping XXX.XXX.XXX.XXX (“XXX.XXX.XXX.XXX” yazıcı IP adresidir)

• 3）Pencerede RTT görünmüyorsa, yazıcı kablosuz ağını yeniden yapılandırmak için
lütfen Bölüm 5'e bakın. 

Not: • Erişim noktasına ile ilgili (kablosuz yönlendirici) bilgiler için, Kullanım kılavuzuna 
ya da üreticisine başvurun. 

53



6.Web sunucusu

1. Yazıcı ve Bilgisayarı açın.

3. Web tarayıcısının adres çubuğuna yazıcının IP adresini yazın,Yazıcı katıştırılmış Web 

Yazıcının IP adresini görüntülemek için kontrol panelinden (Bölüm 9.3'e bakınız)da 
"Ağ yaplndrma" yazdırarak yazıcının IP adresini görüntüler (Bölüm 9.4'e bakınız).

Not: • Windows kullanıcıları için, Microsoft Internet Explorer 8.0 (veya üstü) ya da Firefox
1.0 (veya üstü) kullanılması tavsiye edilir. Kullandığınız tarayıcı hangısı olursa olsun 
JavaScript ve Cookies'in her zaman açık durmasından emin olun. Farklı bir web 
tarayıcı kullanıyorsanız, HTTP 1.0 ve HTTP 1.1 ile uyumlu olduğundan emin olun.

• Bilgisayar yazıcı katıştırılmış Web sunucusuna erişemiyorsa,bilgisayar ile yazıcı
aynı ağa bağlı olmayan olabilir,ağ ortamı kontrol edin veya ağ yöneticinizle isteyin.

4. "Oturum aç" seçeneğini tıklatın,kullanıcı adı ve şifrenizi girin, (varsayılan kullanıcı adı admin, 

Not: • Güvenlik nedenleriyle, varsayılan parolayı değiştirmen'z' öneririz,bu yuzle "Kullanıcı 
yönetimi" arayüz değişikliklerine girebilirsiniz.

Katıştırılmış Web sunucusu ile, yazıcı yönetimi ayarlabilirsiniz.

6.1.Yerleşik Web Sunucusu'na erişmek

2. Yazıcıyı ağa bağlayın,Yazıcının bilgisayarınız bağlı olduğu ağa bağladığından emin olun 
(ağ yapılandırması için, Bölüm 4'e veya Bölüm 5'e bakınız).

sunucusuna erişin.

ilk şifre 000000 dir), "Oturum aç" i tıklatın.
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6.2.1.IP adresi ayarları

IP adresi ayarlamadan önce, yazıcıyı ağa bağlamanız gerekir.

1. Kablolu ağ modelli ise,ağ arabirimi yazıcıyı bağlamak için bir ağ kablosu kullanarak, yazıcıyı 

2. Kablosuz ağ modeli ise,Kablosuz ağ üzerinden yapılandırılabilir araç veya Wi-Fi Protected

Yazıcı IPv4 adresine otomatik olarak ayarlanması DHCP ve manuel olarak ikiye ayrılır.Yazıcı 
otomatik olarak atanan DHCP işlevi varsayılan olarak etkindir.Yazıcıya sabit bir IPv4 adresini 
yapılandırmanız gerekiyorsa,yazıcıya manuel IPv4 adresini ayarlayabilirsiniz.

6.2.Web sunucusu ile Yazıcıyı yönetme
Katıştırılmış Web sunucusunukullanarak, yazıcıyı yönetebilirsiniz.

1. Ürün adı, yazıcı durumu ve kartuşlarının durumu da dahil olmak üzere yazıcı hakkında temel 

2. Yazıcı ağ protokol parametrelerini destekleyecek şekilde yapılandırılabilirsiniz.

bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

3. Yazıcının kablosuz ağ bağlantısı yapılandırarak Wi-Fi ve Wi-Fi Direct bağlama özelliğini 
açma / kapatabilirsiniz.

4. Posta sunucusu istemcisi yapılandırarak, E-posta şekli ile yazıcı durumunu öğrenebilirsiniz.

kablolu ağa bağlayın.

Setup (WPS) yapılandırması ile bir kablosuz ağa yazıcıyı bağlayın (Bölüm 5.1.2'e bakın).

6.2.1.1.IPv4 Ayarları

1. Yazıcıyı açın yazıcıyı ağa bağlayın.

2. Katıştırılmış Web sunucusuna girin (nasıl girmesi için, Bölüm 6.1'e bakın).
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3. "Ayarlar" -"Ağ ayarları" - "Protokol Ayarları" -Kablolu IP yapılandırma"na tıklayın.

4. IPv4 adres tahsisi modu "Manüel" olarak ayarlanır.

5. "IPv4 Adresi","Alt Ağ Maskesi" ve "Ağ Geçidi Adresi" girin, "Uygulamalar" yı tıklayın.

6.2.1.2.IPv6 Ayarları
1. Yazıcıyı açın yazıcıyı ağa bağlayın.

2. Katıştırılmış Web sunucusuna girin (nasıl girmesi için, Bölüm 6.1'e bakın).

3. "Ayarlar" - "Ağ ayarları" - "Protokol Ayarları" - "IPv6" tıklayın.

4. "IPv6 protokolünü etkinleştir"nü tıklayın ve "DHCPv6'yı Etkinleştir" (varsayılan olarak seçilidir)i 

Tarayıcınızı yenileyebilirsiniz,"Kablolu IP yapılandırma" ekranında,"IPv6 Yerel Bağlantı Adresi" 
"Durum Bilgisi Olan Adres"i kontrol edin.

Not: Yazıcı ağ baskı ve yönetimi için aşağıdaki IPv6 adreslerini destekler.

• IPv6 bağlantı yerel adresleri:Yerel IPv6 adresi (ile başlayan FE80 adresleri)
kendinden yapılandırılmıştır.

• Duruma Adres: IPv6 sunucusu yapılandırmasının IPv6 adresi (hiçbir DHCPv6
sunucusu yoksa,"Durum Bilgisi Olan Adres") atanamaz.

• Durum bilgisi olmayan Adres: ağ yönlendiricileri otomatik olarak yapılandıran
IPv6 adresleri (Bölüm 9.4'e bakınız, "Ağ yaplndrma" yazıdırın ve ona bakın ).

uygulayın.
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6.2.2.Kablosuz Ayarları

1. "Ayarlar" -"Ağ ayarları" - "Kablosuz Ağ Ayarları" -"Kablosuz Ağ"ı tıklayın.

1) Kablosuz ağ, varsayılan olarak etkindir, kapatmak için,"Kapat"opsiyon kutusunu seçerek

2) Kablosuz ağınızı yapılandırmak gerekiyorsa, arama listesi üzerindeki istediğiniz erişim noktası

Yazıcının kablosuz ağı açık olunca Web sunucunun kablosuz Ip yapılandırılması uygulanabilicektir.

1. "Ayarlar"-"Ağ ayarları"-"Kablosuz Ağ Ayarları"-"Kablosuz IP yapılandırması"na tıklayın.

1) DHCP v4 varsayılan seçeneği. Manuel olarak IP adres yapılandırılması yapıldığında, seçilen

1. "Ayarlar"- "Ağ ayarları" - "Kablosuz Ağ Ayarları" - "WPS"i tıklayın.

1) Seçmeniz gereken "WPS başlatma modu"nu seçin, "Uygulamalar" tıkalyıp sayfa yönergeleri

6.2.2.4.Wi-Fi Direk Bağlama Ayarları

1. "Ayarlar"-"Ağ ayarları" - "Kablosuz Ağ Ayarları" - Wi-Fi Direct"yı tıklayın.

1) Wi-Fi direk bağlantı, varsayılan olarak kapalıdır,etkinleştirmek için "P2P eşleştirmesini

6.2.3.Makine Ayarları

Eğer e-posta bildirimi yapılandırmışsanız,yazıcın kağıt bittiğinde, anormal durumu 
görünürse,belirlenen e-posta adresine mesaj gönderecektir. E-posta üzerine doğru 
yapılandırma yapıldıktan sonra, ancak e-posta alabiliceksiniz. E-postasnın detaylı ayar adımları 
için ağ yöneticinize başvurun. E-posta yapılandırılması bildiri yapılmadan önce, Web 
Sunucusunda oturum açmanız gerekiyor(oturum nasıl açılır, Bölüm 6.1'e bakın).

I. Yapılandırma SMTP İstemci

1. "Ayarlar" -"Ağ ayarları" - "Protokol Ayarları" - "SMTP"i tıklayın.

2. SMTP sayfasında,SMTP sunucusu adresini girin,gönderenin posta kutusu giriş adı ve şifreyi 

Kablosuz üzerinden sayfayı ayarlayabilirsiniz, Yazıcının kablosuz ağ, kablosuz IP 
yapılandırmasını, Wi-Fi, Direk Baglanti ve WPS ayarlabilirsiniz. Ayarlamadan önce katıştırılmış 
Web sunucusuna giriş yapın (nasıl giriş yapmayı öğrenmek için, Bölüm 6.1'e bakın).

6.2.2.1.Kablosuz Ağ

"Uygulamalar"yı tekrar tıklayın.

(kablosuz yönlendirici)n ağ adını tıklatın, Şifreyi girin ve "Uygulamalar"tuşuna tıklayın.

6.2.2.2.Kablosuz IP yapılandırması

DHCPv4 seçeneğini iptal edin,istediğiniz "IPv4 Adresi","Alt Ağ Maskesi" ve "Ağ Geçidi Adresi"ni 
girin ve "Uygulamalar"ya tıklayın. 

6.2.2.3.WPS Ayarları

izleyin.

etkinleştir" seçin.

Makine ile sayfayı ayarlayabilirsiniz, E-posta adresi kişiler ekleme, e-posta bildirimleri kurmak 
fabrika ayarlarına geri yüklemek için uyku saati ayarlayın.

6.2.3.1.E-posta Bildirimleri Yapılandırma

yapılandırın.
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1. "Ayarlar"-"Makine düzeneği ayarları"-"Adres Defteri" i tıklayın.

2. "Ekle"yi tıklayın,alıcının adı ve e-postasını girin,"Uygulamalar"yi tıklayın.

III. E-posta bildirimleri ayarlama

1. "Ayarlar"- "Makine düzeneği ayarları" -"E-posta Bildirimi"ne tıklayın.

2. Düğmesine tıklayın      , Açılan kontaklar listesinde, eklemek istediğiniz e-posta adreslerini

Ayrıca "adres X" seçebilirsiniz (örneğin adres 1), elle e-posta adreslerini eklemek istediğiniz 
alıcıyı girin.

3. Bildirmek istediğiniz -posta adresinizi ve bildirimleri içeriği seçin,"Uygulamalar"yı tıklayın.

6.2.3.2.Uyku Zaman Ayarı

Yazıcı varsayılan uyku süresi 1 dakika,yazıcının uyku saatini değiştirmek 
istiyorsanız,katıştırılmış Web sunucusu (yazıcı tarafından yüklü ağ bağlantısı) üzerinden 
ayarlanabilirsiniz.

1. Katıştırılmış Web sunucusuna girin (nasıl girmesi için, Bölüm 6.1'e bakın).

2. "Ayarlar" -"Makine düzeneği ayarları" - "Sistem"i tıklayın.

3. İhtiyacınıza göre uyku süresini seçin, "Uygulamalar" yı tıklayın.

6.2.3.3.Web sunucusu aracılığıyla Fabrika ayarlarına geri döndürün

1. Katıştırılmış Web sunucusuna girin (nasıl girmesi için, Bölüm 6.1'e bakın).

2."Kullanıcı yönetimi" seçeneğini tıklayıp,ardından "Fabrika Ayarlarına Sıfırla" üzerine tıklayın.

Not: • Yazıcı fabrika ayarlarına geri döndükten sonra, Yönetici kullanıcı adı Admin 

• Ayrıca, yazıcı kontrol paneli düğmeler aracılığıyla fabrika ayarlarına geri
yükleyebilirsiniz,Bölüm 9.1.5'e bakın.

• Yazıcı fabrika sıfırlamaya dönderse,uyku Zamanı otomatik olarak 1 dakika
geri dönecektir.

II. Alıcıları e-posta adresi ekleyin

seçin.

olacak,Şifre Kurtarma 000000 olacaktır.
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7.1. Yazdırma İşlevi 
"Başlat" - "Aygıtlar ve Yazıcılar" - ilgili yazıcıyı seçin - sağ tık - "Yazdırma tercihler" 
seçeneği altında - yazdırma işlevini seçin üzerinden yazdırma işlevini ayarlayabilirsiniz. 
Bazı işlevler aşağıda verilmiştir: 

İşlevler Çizim

Otomatik Çift 
Yönlü Yazdırma

Harmanla

Ters Yazdırma

Tek kağıtta 
N sayfa 

Poster 
Yazdırma(Yalnızca 
Windows sistemi 
için)

Yakınlaştırmalı 
Yazdırma 

Özel Boyut 

7.Yazdır
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Not:   • Yukarıda açıklamalar örnek olarak Windows 7 sistemi içindir.

• Birden fazla sayfaya basılmış 2x2 posteri seçerek, poster baskı fonksiyonu

• Yazdırma Tercihlerini açabilirsiniz.Belirli işlevsel açıklamayı görmek için Yardım
düğmesini tıklatın.Yardım dosyasını n nasıl açmasını öğrenmek için Bölüm 7.9'e bakınız.

7.2.Yazdırma Ayarları
Bir yazdırma işi göndermeden önce ,baskı parametreleri iki şekilde ayarlanabilir (kağıt türü, kağıt 
boyutu ve kağıt kaynağı olarak).

Not: • Uygulama ayarları yazıcı ayarlarına göre önceliklidir.

7.3.Yazdır İptal
Yazdırma işlemi sırasında geçerli yazdırma işini iptal edilebilir.Yazıcının LCD kontrol paneline 
göre,geçerli yazdırma işini iptal etmek için "İptal" düğmesine basın.Geçerli yazdırma işini iptal 
etmek için "İptal" düğmesine 2 saniyeden fazla basın.

gerçekleştirmiş olacaksınız.

İşletim sistemi Yazdırma ayarları işleri 
geçici değiştirme

Kalıcı Varsayılan 
ayarları değiştirmek

Windows 7
- "Yazdır" - Yazıcı Seç -
"Yazıcı Özellikleri" tıklayın 
(belirli adımlar işletim sistemi 
farklılıklara bağlı olarak 
değişir).

1. "Dosya" menüsünden
-"Denetim Masası" - "Aygıtlar ve 
Yazıcılar" yı tıklayın.

Mac OS

1. "Dosya" menüsünden
"Yazdır" yı tıklayın.
2. Açılan pencereden
ayarlarını değiştirin.

2. Yazıcı resminin sağına tıklayıp
"Yazdırma tercihler" seçin, ve 
ayarları değiştirin ve saklayın.

1. "Dosya" menüsünden -

1. "Dosya" menüsünden -"Yazdır"ı

2. Açılan pencereden ayarları değiştirin
ön ayarı tıklayarak saklayın. (Her 
yazdırma süresinde,ön ayar 
seçilemesini unutmayın,aksi takdirde 
varsayılan ayar ile baskı 
yapılacaktır).

tıklayın.

7.4.Yazdırma Modu
Makine tepsi otomatik giriş tepsisini baskı ve kılavuzu yazdırabilir. Varsayılan otomatik olarak 
seçilir.Manuel besleme baskı kağıdı varsa elle besleme tepsisi baskı ortamı, tepsiye baskı 
öncelikli yapılır.
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Yazdırmadan önce, otomatik giriş tepsisi orta karşılık gelen sayıda yüklendiğinden emin olun. 
Aksi takdirde elle besleme tepsisine yazdırma yapılmayacaktır.

Not:  • Kağıt yerleştirme önlemleri için, Bölüm 2'e bakın.

• Otomatik besleme tepsisi ile yazdırılabilen medya türü için, Bölüm 2.1'ye bakın.

7.4.1.Otomatik Besleme Tepsisiyle Yazdırma

7.4.2.Elle besleme tepsisini yazdırmak

Elle besleme tepsisine kağıt koyduğunuzda,otomatik olarak elle besleme moduna girer.
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Not: • Elle besleme tepsisi kağıt yüklemek için elle besleme modu Elle besleme tepsisi 
öncelik seçin.

• Genel olarak, manuel besleme tepsisi zarf, saydam film vb. özel kağıtlara yazdırmak
için kullanılır ve bir seferde yalnızca bir parça kağıt yerleştirilebilir.

• Elle besleme tepsisine kağıt yerleştirilmesi ile ilgili, Bölüm 2'ye bakınız.

• Elle besleme tepsisi için ortam türleri yazdırabilirsiniz, Bölüm 2.1'e bakınız.

7.5.Otomatik Çift Yönlü Yazdırma
Otomatik Çift Yönlü Yazdırma Yazıcı, düz kağıda otomatik çift yönlü yazdırmayı destekler. 
Otomatik çift yönlü yazdırma tarafından desteklenen kağıt boyutu: A4,Letter, Legal, Oficio, Folio, 
16K.

Not: • Bazı kağıt medyaları otomatik çift yönlü yazdırma için uygun değilse, otomatik çift 
yönlü yazdırmanın denenmesi halinde yazıcı zarar görebilir.

• Otomatik dubleks yazdırma Poster yazdırmayı desteklemez.

• Kağıt yükleme, yazdırma ortamı türü otomatik giriş tepsisi için, Bölüm 2'ye bakınız.

7.5.1.Dubleks yazırma ünite ayarları
En iyi sonuç için,Kağıt Boyutu dubleks birimini ayarlayabilirsiniz.A4,16K dubleks yazdırmayı 
taşınırsa, A4 ayarlanır blok konumunu çevirmek gerekir.Taşınan Letter, Legal, Folio, Oficio 
taraflı baskı varsa, blok yerini değiştiren Letter ayarlamak gerekir.

Dupleks ünitesi kurulum adımları şunlardır:

1. Arkalı önlü birimini çıkarın.
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2. Dupleks birimi arkasını yukarı doğru koyun.

3. Ayarı tamamlamak için A4 veya Letter değişen blok konumuna kağıt boyutunu ayarlayın.

4. Yazıcının içine dubleks ünitesi ekleyin.

63



7.5.2.Otomatik dubleks baskı nasıl olur
1.Yazdırılacak yazdırma görevini uygulamadan açın (Not Defteri gibi).

2. Dosya menüsünden Yazdır'ı seçin.

3. Uygun yazıcı modelini seçin.
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6. Yazdırma ayarlarını tamamlamak için "Tamam" ı tıklayın.Böylece otomatik dubleks yazdırma

4. "Tercihler" tıklayın , baskı yapılandırmasını seçin.

5. "Temel" sekmesinden "Çift yönlü"i seçin. "Uzun Kenar" veya "Kısa Kenar" seçeneği seçin.

gerçekleştirilmiş olacakıtr.
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7.6.Hassas modu baskı
Hassas modu mühendislik çizimleri ve ince çizgi baskı için uygundur.

Yazıcı tercihlerinde temel sayfasında,hassas modu ayarı bakınız gerçekleştirin.Yazdırma işi 
tamamlayarak, hassas modu baskı elde edebilirsiniz.
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7.7.Sessiz Baskı

1. Bilgisayarın "Başlat Menüsü" - "Denetim Masası" ne giderek "Aygıtlar ve Yazıcılar" ı

2. Yazıcı sağı tıklatıp, açılan menüden "Yazıcı özellikleri" seçin.

3. "İkincil Ayarlar" seçeneğine girin.

4. "Sessiz baskı" ı seçerek,"Tamam"ı tıklayıp ayarları tamamlayın.

5. Bir uygulama programından yazdırmak istediğiniz yazdırma işini açın.

6. Sessiz yazdırmayı elde etmek için "Yazdır" ı tıklayın.

Not: • Yazıcının LCD kontrol panelinde,kontrol paneli düğmeleri üzerinden doğrudan 
sessiz baskı gerçekleşebilir, Bölüm 9.1.4'e bakın.

Sessiz baskıda, baskı gürültüsünü azaltılabilir, ancak yazdırma hızını düşürür.

Sessiz baskı için , aşağıdaki adımları izleyin (USB bağlantısı takılı yazıcı için uygun 
bulunmaktadır)

Aşağıdaki adımlar örnek olarak Windows 7 sistemi içindir,bilgisayarınız farklı işletim sistemlerine 
bağlı olarak ekran da farklılık gösterebilir.

görebilirsiniz.
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"Otomatik Kapanma Ayarı", yazıcının kapanma ve kapanma süresini uzaltmak için kullanılır.

1. Yazıcının "Başlat Menü"sün –"Denetim Masası" – nden "Aygıtlar ve Yazıcılar" e bakın.

2. Sağ tuştan yazıcını tıklayıp çekme menüsünden "Yazıcı özellikleri" seçin.

3. "İkincil Ayarlar" seçeneğinden karşılık gelen "Ototmatik Kaptma Ayarı" ile ayarlayın.

4. "Tamam" ı tıkaltıp ayarı tamamlayın.

Not: • LCD kontrol paneli üzerinden otomatik kaptma işlemi ayarlamak için 9.1.6 
bölüme bakın.

7.8.Otomatik kapanma ayarı

• Bazen ülke (yada bölge)ler otomatik kapatma ayar işlemi desteklemiyorlar.
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7.9.Yardım Belgesini açma
"Yazdırma tercihler" seçeneğini açabilir ve "Yardım" düğmesine tıklayabilirsiniz (yalnızca Windows 
İşletim Sistemi için). Yardım belgesi, yazdırma ayarları hakkında bilgiler bulabileceğiniz kullanım 
kılavuzunu içerir.
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1. Resmi web sitesi http://www.pantum.com> Destek Ve Servis > Yüklemeler > Sürücü
Yükleme/Yazıcı Modeli Seç > İndir ile yükleyebilirsiniz.

2. Google Play Store > Apps > dan Pantum Mobile Printing > arama yapip indirin ve yükleyin.

8.1.1.3.Ön hazırlık

1. Kablosuz ağ yazıcı.

2. Android mobil cihazı.

8.1.1.4.Pantum baskı basıl kullanılır

1. Yazıcıyı açın.

2. Android mobil cihaz, ana ekranda “PANTUM” ikonuna tıklayın aşağıdaki arayüzü açılır.

3. Ara yüzün üstündeki "Add a printer" düğmesine tıklayın, ardından isteğinize göre yazıcıyı
ekleme yolunu seçin.

8.Mobil Yazdırma

8.1.Android mobil baskı ekipman

8.1.1.Pantum baskı
Pantum Yazıcı cep telefonunuzda veya Tablet PC’nizde TXT, PDF, ofis belgeleri, resim ve
Web’i doğrudan yazdırabileceğiniz bir uygulamadır.

8.1.1.1.Pantum baskı destekleyen baskı işletim sistemi ve uygulama yazılımı

Pantum Yazıcı, Android OS 4.4-8.0 için geçerlidir. Şu anda, Pantum Print, TXT, PDF, ofis 
belgelerini, resim ve Web’i desteklemektedir.

8.1.1.2.Pantum baskı baskı uygulaması yazılımı nasıl indirlecektir
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4. İstediğiniz fonksiyonu seçin ve tercihlerinize uygun olarak ayarlayın. 

8.1.2.Mopria mobil baskı
Mopria mobil baskı için Android mobil aygıdına Mopria Print Service yüklenmesi gerekiyor. 
Fotoğrafları, e-posta, web sayfaları ve belgeleri yazdırabilirsiniz. 

8.1.2.1.Mopria mobil baskı destekleyen işletim sistemi ve uygulama yazılımı

1. Mopria Mobil Baskı Android 4.4 sürümü veya üzeri için tasarlanmıştır.

2. Mopria Mobil baskı destekleyen uygulama yazılımı Microsoft Office 1.01 (16.0.4201.1006)
veya daha üstü sürümü, Adobe Reader (V11.7.1) veya üstü ve benzeri sürümü kullanılmaktadır.
Daha fazla Mopria yazdırma yazılımı için ziyaret edin:http://mopria.org/spotlight-wall

Not: • Baskı başarısız olursa, Android mobil cihaz yazıcıya kablosuz ağ bağlı olup 
olmadığını kontrol edin.

• Android mobil cihaz herhangi bir yazıcı tespit etmiyorsa,Yazıcının elektrik 
kaynağına bağlı olup olmadığını ve Yazıcının açık olup olmadığını kontrol edin.
• Daha fazla detay için lütfen yazıcı ile birlikte verilen kullanıcı kılavuzunu 
inceleyin. 
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8.1.2.2.Mopria Print Service nasıl indirilecektir

1. Google Play üzerinden Mopria Print Service’i Android mobil cihazınıza indirin ve yükleyin.

8.1.2.3.Ön hazırlık

1. Kablosuz ağ yazıcı.

2. Android mobil cihazı.

8.1.2.4.Mopria Mobil Baskı nasıl kullanılır

Yazdırmadan önce, ilk Mopria Print Service açmaya hazırlanıyor.

1. Android mobil cihazın ana ekranında Ayarlar ‘ı tıklatın.Yazdır’ı seçin.

2. Mopria Print Service açmaya hazırlanıyor.

Mopria mobil baskı yetenekleri kullanmak için,diğer baskı eklentilerinKAPALI olması gerekir.

Baskı aşaması, uygulamalara bağlı olarak değişiklik gösterebilir, aşağıda bir örnek olarak 
Adobe Reader gösterilmektedir.

1. Yazıcıyı açın.

2. Android mobil cihaz sağlanmış ve kablosuz ağ yazıcı bağlantısı (nasıl bağlanacağı, Bölüm
5’e gösterilmiştir) kurulmuştur.

3. Android mobil cihazlarda yazdırmak için gereken belgeyi açmak için Adobe Reader
kullanın.

4. Tıklayın       .

5. Print düğmesini tıklatın.

6. Pantum yazıcıyı seçtiğinizden emin olun.

Başka bir yazıcı seçtiğinizde (veya yazıcı seçili değilse), Yazıcı açılır menüsünden tıklatın, 
ardından Pantum yazıcınızı seçin.

7. Yazdırma parametrelerini ayarlayın, yani yazdırılan sayfa sayısı gibi.

8. Print düğmesini tıklatın.

Not: • Baskı başarısız olursa, Android mobil cihaz yazıcıya kablosuz ağ bağlı olup 
olmadığını kontrol edin.

• Android mobil cihaz herhangi bir yazıcı tespit etmiyorsa,Yazıcının elektrik
kaynağına bağlı olup olmadığını ve Yazıcının açık olup olmadığını kontrol edin.
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8.1.3.NFC işlevi 
NFC (Yakın Alan İletişimi) işlevi,temassız noktası elektronik cihazlar arasında veri 
transferi sağlar. Bu özelliği kullanmak için, NFC özelliği cep telefonuzda 
yazdırmanız ve PANTUM yazıcı uygulamasını yüklemeniz gerekir,yada NFC işlevi 
ile Wi-Fi Direct bağladıktan sonra Mopira mobil yazdırma yapabilirisniz. 

Not: • NFC kimlik telefon kaplama malzemesi etkisi nedeniyle düzgün çalışmayabilir. 

• Dokunuş zamanı ve mesafe, mobil telefonu değişmesine bağlı olarak değişebilir.

8.1.3.1.Ön hazırlık

1. Wi-Fi Direct özellikli yazıcı.

2. Android 5.0 ve sonraki sürümlerdeki, mobil cihazlar, NFC özellikli ve Wi-Fi Direct özelliği

destekelr.

8.1.3.2.Yazdırmak için NFC özelliği nasıl kullanılır

1. 1. Mobil cihazınızdaki etkin NFC ve Wi-Fi Direct işlevi kontrol edin, ve yazıcı, Wi-Fi Direct
özellikği başlamış olabilir.(Wi-Fi Direct işlevin nasıl etkinleştirmesi öğrenmek için Bölüm 9.2'e
bakınız.)

2. . Mobile cihaz üzerindeki NFC anten (genel olarak mobil cihazın arkasında yer almaktadır)
yazıcının NFC işareti yerine boş dokunur. Bir kaç saniye bekledikten sonra, yazıcı uygulama
programı başlar ve mobil cihaz yazıcıya bağlanır.

Not: • Bazı mobil cihazlar için,NFC anten mobil cihazın arkasında 
olmayabilir.Dokunmadan önce, mobil cihaz NFC antenin konumunu kontrol edin. 

• Mobil cihazınız üzerinde Pantum baskı uygulaması yüklü değilse,Otomatik
olarak baskı indirme bağlantısı uygulamaları açılacaktır.Indirin ve uygulamayı yükleyip 
yeniden deneyin. 

3. Içeriği seçip,isteğe göre baskı parametreleri ayarlayın.

4. Yazdırmayı tıklayın,yazıcı yazırmayı başlatacaktır.
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8.2.iOS mobil baskı ekipman

8.2.1.Pantum baskı
Pantum Baskı ücretsiz bir uygulamadır,akıllı telefonunuzdan veya tabletinizden doğrudan 
görüntüleri ve sayfaları yazdırabilirsiniz.  

8.2.1.1.Pantum baskı destekleyen baskı işletim sistemi ve uygulama yazılımı 
Pantum Baskı iOS 6.0 ve üzeri işletim sisteminin sürümleri üzerinde çalışır.Şu anda Pantum 
baskı sadece resim, web sayfaları destekler.  

8.2.1.2.Pantum baskı uygulaması nasıl indirilecektir
iOS mobil cihaz arayüzünden App Store simgesine > Arama arayüzü >Arama giriş alanı 
“PANTUM”u yada “Pantum Baskı” tıklayın ve indirip yükleyin.

8.2.1.3.Ön hazırlık

1. Kablosuz ağ yazıcı.

2. iOS mobil cihazı.

8.2.1.4.Pantum baskı basıl kullanılır

1. Yazıcıyı açın.

2. iOS mobil cihaz sağlanmış ve kablosuz ağ yazıcı bağlantısı (nasıl bağlanacağı, Bölüm 5’te
gösterilmiştir) kurulmuştur.

3. iOS mobil cihaz, ana ekranda “PANTUM” ikonuna tıklayın aşağıdaki arayüzü açılır.
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4. Ana menüden (Örnek albümünden Baskılar), uygun seçeneği seçin,Yazdırmak için
gereken görüntüyü seçin, tıklayın      .

5. Bağlanmak istediğiniz yazıcıyı seçin ,yazdırma parametrelerini ayarlayın. “Print” düğmesine
tıklayın, yazıcı yazdırmaya başlar.

8.2.2.AirPrint Mobil Baskı
AirPrint işlevine sahip yazıcı AirPrint baskıyı destekler.Yazıcı kullanan amblaj kutusu 
üzerinde AirPrint logosu olup olmadığı kontrol edin ve yazıcının AirPrint işlevi destekler olup 
olmadığına bakın.  

8.2.2.1.AirPrint baskı desteği mobil işletim sistemleri 

iOS 7.0 veya üzeri sürümler için uygundur.  

8.2.2.2.Ön hazırlık

1. Kablosuz ağ yazıcı.

2. iOS mobil cihazı.

Not: • Baskı başarısız olursa, iOS mobil cihaz yazıcıya kablosuz ağ bağlı olup 

• iOS mobil cihaz herhangi bir yazıcı tespit edemezse,yazıının güç kaynağına bağlı
olıp olmadığını,yazıcının açık olup olmadığını kontrol edin.

olmadığını kontrol edin.
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8.2.2.3.AirPrint Mobil Baskı nasıl kullanılır

Baskı aşaması, uygulamalara bağlı olarak değişiklik gösterebilir, aşağıda bir örnek olarak 
PDF gösterilmektedir.

1. Yazıcıyı açın.

2. iOS mobil cihaz sağlanmış ve kablosuz ağ yazıcı bağlantısı (nasıl bağlanacağı, Bölüm 5’te
gösterilmiştir) kurulmuştur.

3. iOS cihaza yazdırmak için gereken açık PDF belgelerini kullanın.

4. Tıklayın       .

5. Print düğmesini tıklatın.

6. Pantum yazıcıyı seçtiğinizden emin olun.

Başka bir yazıcı seçersiniz (veya yazıcı seçili değilse), yazıcı seçeneğini tıklayın.Ardından 
Pantum yazıcıyı seçin.

7. Baski sayısı gibi yazdırma parametrelerini ayarlayın.

8. Print düğmesini tıklatın.

Not: • Baskı başarısız olursa, iOS mobil cihaz yazıcıya kablosuz ağ bağlı olup 

• iOS mobil cihaz herhangi bir yazıcı tespit edemezse,yazıının güç kaynağına bağlı
olıp olmadığını,yazıcının açık olup olmadığını kontrol edin.

olmadığını kontrol edin.
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9.Genel Ayarlar
Bu bölümde bazı yaygın ayarlar açıklanmaktadır.

9.1.1.Dil ayarı
"Dil Ayarı" kontrol panelinde görüntülenecek dili seçmek için kullanılır.

1) Menü ayarı arayüzüne girmek için "Menü" tuşuna basın.

2) "OK" tuşuna basarak "1. Sistem ayarı" seçiniz.

9.1.Sistem Ayarları

3) "OK" tuşuna basaın, dil ayarları seçmek için"1. Dil ayarı" seçeneğini,aşağıda gösterildiği gibi.
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9.1.2.Uyku süre aya

Uyku modu, etkin bir şekilde yazıcının enerji tüketimini azaltabilir, "Uyku Zaman Ayarları" ile 
cihazın uyku moduna geçmeden önce boşta kalma süresini seçebilirsiniz.

1) Menü ayarı arayüzüne girmek için "Menü" tuşuna basın.

2) "OK" tuşuna basarak "1. Sistem ayarı" seçiniz.

3) "▲" veya "▼" tuşlarına basın,"2.Uyku süre aya" i seçin, "OK" tuşuna basarak, ilgili uyku süresi 

ayarı yapın.

Not:   • Yazıcı, uyku durumundayken herhangi bir tuşa basarak bir yazdırma işi gönderin, 

• Ağ yazıcısı katıştırılmış Web sunucusunu kullanarak uyku süresini

böylece yazıcıyı uyanabilirsiniz.

ayarlanabilir(Bölüm 6.2.3.2'ye bakınız).
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9.1.3.Toner Tasarruf
Toner tasarruf modu seçebilirsiniz.Toner Tasarruf modu, toner tüketimini azaltıp baskı 
maliyetlerini düşerebilir.Toner Tasarrufu modu "Açık" durumdayken,basılan kağıtlar hafif 
renkte olacaktır. Varsayılan ayarı "Kapalı" olacaktır.

1) Menü ayarı arayüzüne girmek için "Menü" tuşuna basın.

2) "OK" tuşuna basarak "1. Sistem ayarı" seçiniz.

3) "▲" veya "▼" tuşlarına basın, "3.Mrkkep tsrrf" i seçin, "OK" tuşuna basarak, Toner Tasarruf

9.1.4.Sessiz Baskı
Sessiz mod,küçük gürültülü yavaş yazdırmayı gerçekleştirir. Sessiz modu "Açık"ken yavaş 
yazma hızı ile baskı yapılır.Varsayılan ayarı"Kapalı" olacaktır.

1) Menü ayarı arayüzüne girmek için "Menü" tuşuna basın.

2) "OK" tuşuna basarak "1. Sistem ayarı" seçiniz.

3) "▲" veya "▼" tuşlarına basın,"4.Sessiz baskı" nu seçin,"OK" tuşuna basarak, Toner Sessiz

modu açın/kapatın.

modu açın/kapatın.
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9.1.5.Geri yük aya
Yazıcının varsayılan ayarları geri yüklemek için "Fabrika ayarlarına geri dön" i seçin.Sıfırlama 
işlemi tamamlandıktan sonra, yazıcı otomatik olarak yeniden başlar.

1) Menü ayarı arayüzüne girmek için "Menü" tuşuna basın.

2) "OK" tuşuna basarak "1. Sistem ayarı" seçiniz.

3) "▲" veya "▼" seçeneğini seçip "5. Geri yük aya" seçeneğini tıklatın sonra "OK" tuşuna basın.

Not: • Ağ yazıcıları katıştırılmış Web sunucusu üzerinden fabrika ayarlarına geri 

• Yazıcının LED kontrol paneli,güç düğmesine bastıktan sonra, İptal/ Devam
düğmesine 2 saniyeden fazla basılı tutarken,Ön paneldeki iki durum ışıkları aynı
anda yeşil ışık yanıp söndükten sonra düğmeyi bırakın.Fabrika ayarlarına geri
dönmesini bekleyin, tamamlandıktan sonra yazıcı otomatik olarak başlayacaktır.

yükleyebilirsiniz (Bölüm 6.2.4'e bakınız).
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9.1.6.Temizlik ve Onarım İçin Bir Sayfa Yazdır

"Temizlik ve Onarım İçin Bir Sayfa Yazdır" fonksiyonu, daha iyi yazdırma sonucu elde etmek için 
toneri, kağıt haznesini ve diğer yerleri temizler.Belli bir sayfa yazdırıldıktan sonra Temizlik ve Onarım 
İçin Bir Sayfa Yazdır otomatik olarak yazıcı tarafından başlatılacaktır. İsterseniz Temizlik ve Onarım 
İçin Bir Sayfa Yazdır fonksiyonunu yazıcı panelinden manuel olarak ayarlayabilirsiniz. Bunun için 
yapmanız gerekenler şu şekildedir:

1) Menü ayarı arayüzüne girmek için "Menü" tuşuna basın.

2) "OK" tuşuna basarak "1. Sistem ayarı" seçiniz.

3) “▲” veya “▼” tuşlarına basın ve Temizle & Onar seçeneğini işaretleyin. Daha sonra yazıcı
kafasının temizlik ve onarım işlemini başlatmak için "OK" tuşuna basın.

Not  • LED kontrol paneli olan yazıcılarda, yazıcı kafasının temizlik ve onarım işlemini       
 başlatmak için "İptal/Devam" tuşuna basın.
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9.1.7.Otomatik kapanma ayarı
"Otomatik Kapanma Ayarı", yazıcının kapanma ve kapanma süresini uzaltmak için kullanılır.

1) Menü ayarı arayüzüne girmek için "Menü" tuşuna basın.

2) "OK" tuşuna basarak "1. Sistem ayarı" seçiniz.

3) "▲" yada "▼" yön tuşundan "6.Oto kapan aya" seçeneği seçin ve "OK" tuşuna tıklayarak
kapanma ortamı ve kapanma süresi uzaltma ayarını gerçekleştirin.

Not: Otomatik kapanma ortamı ayar seçenekleri:

• Portsuz bağlanıp kapanma (Sıfırlama ayarı): Tüm port bağlanmadan, Wi-Fi tipi Wi-Fi 
işlemi kapanmış, yazıcı uyku modu yada dinlenme modunu göstermektedir.

• Boş durumda kapanma: Yazıcının bekleme yada uyku modunda olduğunu gösterir.

• Yazıcı otomatik kapanma ortamını karşılar, ayarlama zamanını bekledikten sonra

• Ürün kapandıktan sonra, güç tasarrufu 0.5w yada daha düşük olacaktır.

otomatik kapanır.

• Bazen ülke (yada bölge)ler otomatik kapatma ayar işlemi desteklemiyorlar.
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9.2.Ağ ayarları
Ağ ayarları üzerinden ağ ayarları ve durumunu görebilirsiniz.

1) Menü ayarı arayüzüne girmek için "Menü" tuşuna basın.

2) "▲" veya "▼" tuşlarına basın,"3. Ağ ayarı" ni seçin,"OK" tuşuna basarak,"Kablolu Ağ Ayarları",
"Wi-Fi Direct Bağlama Bilgileri" n ilgili bilgileri görebilirsiniz.

Not: • IP adresi, alt ağ maskesi, ağ geçidi elle ayarlamak için, "▲" tuşuna basarak" 
0-9" döngüsü birikim değeri seçebilirsiniz, "▼" döngüsünün giriş konumunu
taşımak için soldan sağa ok tuşlarına basın. Ayarları kaydetmek için "OK" tuşuna
basın önceki menüye dönmek için "Geri Dön" tuşuna basınız.

9.3.Ağ bilgisi
Kullanıcılar ağ durumunu Ağ Bilgileri üzerinden kontrol edebilir.

1) Menü ayarı arayüzüne girmek için "Menü" tuşuna basın.

2) "▲" veya "▼" tuşlarına basın,"4.Ağ bilgisi" ni seçin,"OK" tuşuna basarak "Kablolu Ağ Ayarları",
"Kablosuz Ağ Bilgileri", "Wi-Fi Direct Bağlama Bilgileri" n ilgili bilgileri görebilirsiniz.
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9.4.Yazdırma raporları
Kontrol panelini işleterek raporlama bilgileri yazdırabilirsiniz.Bu sayfalar teşhis, ürün 
bilgilerini anlanız ve ürün hataları çözmeniz için yardımcı olabilir.

1) Menü ayarı arayüzüne girmek için "Menü" tuşuna basın.

2) "▲" veya "▼" tuşlarına basın,"5.Baskı raporu" ni seçeneği seçin.

Not: • En eksiksiz ürün raporları yukarıda verilmiştir.Gerçek bir model ürünü raporu 
yukarıda verilmiş ürün raporlarından farklı olabilir.

3) "OK" tuşuna basarak yazırma bilgilerine erişebilirsiniz,ayrıca ihtiyacınıza göre ürün raporları
yazırabilirisiniz.

Yazdırılabilir ürün raporları demo sayfası, bilgi sayfası, menü yapısı sayfası,ağ yapılandırma 
sayfası, Wi-Fi noktaları listesi sayfası, PCL yazı tipi liste sayfası,PS font listesi sayfasını 
içerimektedir.
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10.1. Yazıcıyı Temizleme

1. Yazıcının dışını temizlemek için yumuşak bir bez kullanın.

10.Rutin Bakım

Not:   • Yazıcı görünüşü, model farklılığı nedeniyle farklı özelliklere sahiptir. Şematik 
görüntüleri sadece referans içindir.

Not: • Lütfen hafif deterjanlar kullanın.

• Yazıcının kullanılmasının ardından bazı yazıcı parçaları kısa bir süre için sıcak kalabilir.
Yazıcının içindeki parçaları temizlemek için ön ya da arka kapağı açarken, lütfen 
aşağıdaki resimde gösterilen gölgeli alandaki parçalara dokunmayın.
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2. Ön kapağı açın ve ray boyunca lazer toner kartuşunu çıkarın.

3. Aşağıdaki resimde gösterildiği gibi gölgeli alanı yavaşça silmek için kuru ve tiftiksiz bir bez
kullanarak yazıcının içini temizleyin. 

Not:  • Toner kartuşunu çıkarırken, doğrudan ışığa maruz kalıp zarar görmemesi için kartuşu 
 koruyucu bir çantaya koyun ya da kalın birkağıtla sarın.
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4. Kuru tüy bırakmayan bir bez ile yavaşça yazıcı LSU mercek malzemesini silin.

5. Tüy bırakmayan kuru bir bezle yavaşça yazıcı kağıt alma silindirini silin.
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10.2.Bakım kartuşu ve drum ünitesi

10.2.1.Kartuş ve drum ünitesi hakkında 
1. Kartuşların kullanımı ve korunması.

Daha iyi baskı kalitesini elde etmek için orijinal kartuşları kullanın.

Kartuşları kullanılırken, aşağıdaki noktalara dikkat edin:

• Acil olmadıkça paketinden kartuşu çıkarmayın.

• Kartuşu kendinize göre yeniden doldurmayın. Aksi takdirde, ortaya çıkan zarar, yazıcı
garantisi kapsamında değildir.

• Serin ve kuru bir ortamda muhafaza kartuşu tutun.

• Kartuşu yangın yakınına koymayın. Toner kartuşu yancı maddedir,yangına yol açabilir.

• Kartuşu çıkarma veya demonte etme zamanında,toner sızıntısı unutmayın. Toner kartuşu
sızıntı veya sıçramasına ile gözler ve ağız içine temasa neden olursa,derhal su ile yıkayın. 
Kötü hissediliyorsanız derhal bir doktora başvurun.

• Kartuşu yerleştirirken çocukların temasa geçebilme alanından uzak tutun.

2. Kartuş ömrü.

• Kartuşun ömrü baskı işlerinin gerektirdiği toner miktarına bağlıdır.

• Yazıcının LED kontrol paneli,ne zaman kartuş gösterge ışığı portakal renkte yanıyorsa,bu
kartuş ömrünün sonuna geldiğini gösterir.Kartuşu hemen değiştirin.

• Yazıcının LCD kontrol paneli,ne zaman kartuş gösterge ışığı portakal renkte yanıyorsa
yada LCD ekran, “Kartuş sonu” u gösteriyorsa,bu kartuş ömrünün sonuna geldiğini gösterir. 
Kartuşu hemen değiştirin.

3. Drum kartuşu bileşenlerin ömrü.

• Yazıcının LED kontrol panelinde, Drum bileşenlerin gösterge ışığı kırmızıyı gösteriyorsa,
drum bileşenlerin ömrünün tükenmiş hale geldiği anlamına gelecektir.Hemen değiştirn lütfen.

• Yazıcının LED kontrol panelinde, LCD ekran “Tmbr ömrü bitti” u gösteriyorsa, drum
bileşenlerin ömrünün tükenmiş hale geldiği anlamına gelecektir.Hemen değiştirn lütfen.  
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10.2.2.Toner kartuşu ve drum ünitesini değiştirme

Aşağıdaki gibi kartuşunu değiştirin:

1. Yazıcıyı kapatın.

2. Ön kapağı açın ve ray boyunca lazer toner kartuşunu çıkarın.

Not: Kartuşu değiştirmeden önce, aşağıdaki noktalara dikkat edin:

• Toner kartuşunu içerebildiğinde dolayı, dökülmelerini önlemek için, işlem yaparken

• Tonerin büyük ölçekli dökülmesini önlemek için, kartuşu kağıt üzerinde koyunuz.

• Kurarken, drumun çizilmesini önlemek için drum yüzeyine dokunmayın.

dikkatli olun.
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3. Sol elinizle drum ünitesin sol taraftaki mavi düğmesi basın ,aynı zamanda, sağ elinizle
kartuşu kolunu kaldırın ve kartuşu çıkarın. 

4. Yeni kartuşu ambalajını açın,kartuş sapını sıkı tutun, iç kartuş tonerin homojen olarak
dağılmasına kadar yavaşça sallayın.  

5. Şeridi çekin, kartuş koruma kapağını çıkartın.

6. Drum ünitelerin iç yolu boyunca kartuşu drum ünitesi içine yerleştirin ve kartuş kurulumu
tamamlayın.   
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7. Kurulumu tamamlanan kartuş ünitesi tutarak, yazıcı içindeki montaj yolu boyunca kartuş
drum ünitesi yükleyin ve kurulumu tamamlayın.  

8. Öne kapağı kapatın.

Aşağıdaki gibi toner Kartuşu elemanı değiştirin:

1.Yazıcıyı kapatın.

2. Ön kapağı açın ve ray boyunca lazer toner kartuşunu çıkarın.
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3. Sol elinizle drum ünitesin sol taraftaki mavi düğmesi basın ,aynı zamanda, sağ elinizle
kartuşu kolunu kaldırın ve kartuşu çıkarın.   

4. Yeni bir drum ambalajı açın, drum montaj koruma cihazı kaldırın,drum ünitesi bir yatay
yüzeye yerleştirin. 

5. Drum ünitelerin iç yolu boyunca kartuşu drum ünitesi içine yerleştirin ve kartuş kurulumu
tamamlayın.  

6. Kurulumu tamamlanan kartuş ünitesi tutarak, yazıcı içindeki montaj yolu boyunca kartuş
drum ünitesi yükleyin ve kurulumu tamamlayın. 

7. Öne kapağı kapatın.
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Lütfen bu bölümü dikkatle okuyun. Yazdırma işlemi sırasında karşılaşabileceğiniz genel 
sorunları gidermenize yardımcı olabilir. Sorun devam ederse, lütfen Pantum Satış Sonrası 
Hizmet Merkezi’ne başvurun.

Yaygın sorunları ele almadan önce şunları kontrol edin:

• Güç kablosunun doğru şekilde takıldığını ve yazıcının gücünün açık olduğunu.

• Tüm koruyucu parçaların çıkarılmış olduğunu.

• Toner kartuşunun doğru şekilde takıldığını.

• Kağıdın tepsiye doğru şekilde yerleştirildiğini.

• Arabirim kablosunun, yazıcı ve bilgisayar arasına doğru şekilde bağlandığını.

• Doğru yazıcı sürücüsünün seçildiğini ve doğru şekilde kurulduğunu.

• Bilgisayar bağlantı noktasının doğru şekilde yapılandırıldığını ve doğru yazıcı bağlantı
noktasına bağlandığını.    

11.1.Sıkışmış Kağıdı Temizleme

11.1.1.Otomatik kağıt giriş kutusu sıkışması
1. Tepsiyi açın.

2. Sıkışan kağıdı dikkatlice dışarı doğru çekin.

11.Sorun Giderme
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3. Kağıt sıkışmasını çıkardıktan sonra,Yazıcının içine geri Kağıt tepsisini koyun.

11.1.2.Manuel kağıt besleme kutusun sıkışması
1. Sıkışan kağıdı dikkatlice dışarı doğru çekin.

2. Kağıdı yeniden çıkardıktan sonra,ön kapağı kapatırken, yazıcı yazmaya devam edecektir.
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11.1.3.Ortada Sıkışma

1. Kağıt kutusunu çekin.

2. Sıkışan kağıdı dikkatlice dışarı doğru çekin.

Not:   • Orta sürede kağıt sıkışması olurken,yanıklardan kaçınmak için, bölgenin gölgeli 
bir parçası dokunmamaya özen gösterin.
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3. Kağıt kutusunu yükleyin.

4. Ön kapağı açın.

5. Ray boyunca lazer toner kartuşunu çıkarın. (Işığa duyarlı drum baskı kalitesini etkilemesine
maruz kalmasını önlemek için,koruyucu çanta ile lazer kartuşu iyi koruyun,veya kalın kağıt ile 
lazer toner kartuşları sarın.)
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6. Sıkışan kağıdı dikkatlice dışarı doğru çekin.

7. Kağıt sıkışmayı çıkarıp,lazer toner kartuşu yeniden yükleyin,ön kapağı kapatın, yazıcının
yazdırmaya devam edecektir. 

11.1.4.Isıtıcı Biriminde Kağıt Sıkışması

1. Arka kapağı açın.

Not:   • Sabitleme ünitesi sıkışmaları çekerken,yanıklardan kaçınmak için, bölgenin gölgeli 
bir parçası dokunmamaya özen gösterin.
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2. Her iki taraftaki tutma yerlerini kullanarak ısıtıcı kapağını açın.

3. Sıkışan kağıdı dikkatlice dışarı doğru çekin.

4. Sıkışan kağıdı çıkarıp kapağı kapatın.Yazıcı otomatik olarak yazmaya devam edecektir.
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11.1.5.Çift Yönlü Yazdırma Birimi Sıkışması
1. Yazıcının arkasından çift yönlü yazdırma birimini çıkarın.

2. Sıkışmış kağıdı çift yönlü yazdırma biriminden çıkarın.

3. Çift yönlü yazdırma birimiyle birlikte kağıt da gelmiyorsa, tepsiyi açın ve sıkışmış kağıdı
doğrudan en alttan çıkarın. 
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4. Kağıt sıkışmasını çıkardıktan sonra, dubleks birimini yerleştirin,ürünün diğer kısımlarını
kontrol edin ve kağıt sıkışmasın olmadığından emin olduktan sonra ön kapağı kapatın.Yazıcı 
otomatik olarak yazmaya devam edecektir. 

Not:   • Yukarıdaki adımları göre sıkışan kağıt tamamen kaldırdıktan sonra, ön kapağı 
kapatın ve kağıt tepsisini katlayın.Yazıcı otomatik olarak yazmaya devam edecektir.

• Yazıcı yine de yazdırmaya başlamıyorsa, lütfen yazıcının içinde sıkışan tüm 
kağıtları çıkarıp çıkarmadığınızı kontrol edin.

• Sıkışan kağıdı kendiniz çıkaramıyorsanız, lütfen yerel Pantum yetkili onarım 
merkezine başvurun ya da yazıcıyı onarım için en yakın Pantum yetkili onarım servis 
merkezine gönderin.

• Yazıcı modelleri görünüm farklılıkları nedeniyle özelliği değişecektir ,şematik sadece 
referans içindir.
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11.2.Yazılım Arızası

Sorun Çözüm

Yazıcı simgesi “Yazıcı ve Fakslar” 
klasöründe gösterilmez. 

Yazıcı sürücüsünü tekrar kurun.

USB arabirim kablosunun ve güç 
kablosunun doğru bağlandığından emin 
olun. 

Yazıcı Hazır modda, ancak herhangi bir 
yazdırma işi gerçekleştirmiyor.

Yazıcı yeniden başlatıldıktan sonra arıza 
devam ederse, lütfen yazıcı sürücüsünü 
tekrar yükleyin. 

USB kablosunun düzgün ağ kablosu 
bağlandığından emin olun. 

Sürücü yüklenemedi. 

Yazdırma kuyruğu hizmetinin etkin olup 
olmadığını kontrol edin.

Güç kaynağını ve yazıcı bağlantısını kontrol 
edin. 

Yazıcının IP adresi değiştirilmişse sürücü 
kullanılamaz. 

Yazıcı sürücüsünün bağlantı noktası IP 
adresini değiştirin.

Yukarıdaki yöntem işe yaramazsa, lütfen 
yazıcı sürücüsünü tekrar yükleyin.

Ağ yazıcısı için sabit bir IP adresinin 
ayarlanması önerilir.

DHCP ağında, IP adresinin yazıcının MAC 
adresine bağlanması önerilir.  
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11.3.Yaygın Sorunları Giderme

11.3.1.Yaygın Sorunlar 

Sorun Neden Çözüm

Yazıcıyla
İlgili
Sorunlar

Yazıcı
çalışmıyor

Bilgisayar ve yazıcı arasındaki 
kablo düzgün bir şekilde 
bağlanmamıştır.

Yazdırma bağlantı noktası 
belirlenirken hata oluşmuştur.

Yazıcı çevrimdışıdır ve 
Yazıcıyı Çevrimdışı Kullan 
seçeneği işaretlidir.

Yazıcıdaki, kağıt sıkışması, kağıt 
boş gibi dahili bir hata 
giderilmemiştir.

Yazıcı sürücüsü doğru 
yüklenmemiştir.

Yazıcı kablosunu çıkartın ve 
ardından tekrar takın.

Yazdırma görevinin doğru bağlantı 
noktasına gönderildiğinden emin 
olmak için Windows yazıcı ayarlarını 
kontrol edin. Bilgisayar birden fazla 
bağlantı noktasına sahipse, yazıcının 
doğru bağlantı noktasına 
bağlandığından emin olun.

Yazıcının normal çevrimiçi 
durumda olduğundan emin 
olun.

Hataları ayarlarak yazıcıyı normal 
duruma geri döndrürün.

Kaldırdıktan sonra yazıcı sürücü 
programını yeninden yükleyin.

Kağıt 
Kullanımıyla 
İlgili 
Sorunlar 

Kağıt
besleme
arızası

Yazdırma medyası yanlış 
yerleştirilmiş.

Doğru baskı ortamını takın.

Lütfen özellik aralığı dahilinde olan 
yazdırma medyaları kullanın.

Besleme silindirini temizleyin.

Özel yazdırma ortamlarını 
kullanıyorsanız, yazdırmak için elle 
besleme kağıt kutusunu kullanın.

Yazdırma medyası kullanım 
özelliği aralığının dışında.

Besleme silindiri kirli.

Kağıt kutusunda çok fazla 
kağıt vardır.

102



Kağıt
Sıkışması

Özel yazdırma ortamlarını 
kullanıyorsanız, yazdırmak için elle 
besleme kağıt kutusunu kullanın.
Belirttiğimiz teknik özellikleri 
karşılayan kağıt kullandığınızdan 
emin olun.Özel yazdırma ortama 
yazdırırken, el ile besleme kutusnu 
kullanın.
Kağıt yolunu temizleyin.
Besleme silindirini temizleyin.

Çoklu sayfa 
beslemesiyle 
yazdırma

Yazdırma medyasında aşırı 
statik elektrik var.

Statik elektriğin bir kısmını ortadan 
kaldırmak için yazdırma 
medyasını ayırın. Önerilen 
yazdırma medyasını kullanmanız 
önerilir. 

Kağıt kutusunda çok fazla kağıt 
vardır.
Yazdırma medyası kullanım 
özelliği aralığının dışında.

Kağıt yolunda yabancı cisim var.
Besleme silindiri kirli.
Dahili parça arızası.

Yazdırma medyasını ayırın veya 
daha kaliteli ve kuru yazdırma 
medyası kullanın.

Not: • Sorun devam ederse, müşteri servis merkezine başvurun.

Yazdırma medyası nemli ya da 
birbirine yapışmış.

Dahili parça arızası.
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11.3.2. Görüntü Kusurları 

Sorun Neden Çözüm

P
ABCD
abcde
12345

Çıktı beyazımsı ya da 
açık  

• Yazdırma medyası kul lanım
özelliğini karşılamıyor, örneğin, 
medya nemli ya da çok pürüzlü.
• Baskı programı çözünürlüğü, çok
düşük ayarlanmış,Konsantrasyon 
çok düşük ayarlanmış veya Toner 
Tasarruf modu seçilmiştir.
• Toner seviyesi düşük.
• Kartuş hasar görmüş.

• Lütfen özellik aralığı dahilinde
uygun yazdırma medyası 
kullanın.
• Program ayarlama süresinde
baskı çözünürlüğü, Yoğunluk 
ayarı veya Toner Tasarruf 
modunu işaretini kaldırın.
• Orijinal kartuşu değiştirmenizi
öneriyoruz.   

Toner noktaları

• Kartuş kirli ya da sızıntılıdır.
• Kartuş hasar görmüş.
• Yazdırma medyası kul lanım
özelliğini karşılamıyor, örneğin, 
medya nemli ya da çok pürüzlü 
veya daha önce kullanılmış.
• Kağıt yolu kirli.

• Orijinal kartuşu değiştirmenizi
öneriyoruz.
• Lütfen özellik aralığı dahilinde
o l a n  y a z d ı r m a  m e d y a l a r ı
kullanın.
• Kağıt yolunu temizleyin.

Beyaz noktalar

• Yazdırma medyası kul lanım
özelliğini karşılamıyor, örneğin, 
medya nemli ya da çok pürüzlü 
veya daha önce kullanılmış.
• Kağıt yolu kirli.
• İç kartuş drumu zarar görmüştür.

• Lütfen özellik aralığı dahilinde
o l a n  y a z d ı r m a  m e d y a l a r ı
kullanın.
• Kağıt yolunu temizleyin.
• Orijinal kartuşu değiştirmenizi
öneriyoruz. 

P
Toner dökülüyor

• Yazdırma medyası kul lanım
özelliğini karşılamıyor, örneğin, 
medya nemli ya da çok pürüzlü 
veya daha önce kullanılmış.
• Baskı kağıt ortamı ve kağıt ortamı
yerleştirme tutarsızdır.
• Yazıcının içi kirli.
• Kartuş hasar görmüş.
• Yazıcının içindeki parçalar hasar
görmüş. 

• Belirtilen aralıkta yazdırma
ortamı kullanın,baskı için özel 
or tam e l le  bes leme kutusu
kullanın.
• Baskı için gelen kağıt ortam
kullanın.
• Yazıcının içini temizleyin.
• Orijinal kartuşu değiştirmenizi
öneriyoruz.  

Siyah dikey şeritler 

• Kartuş kirlidir.
• Kartuş dahili bileşenleri hasar
görmüştür.
• Makine iç lazer yansıtıcı camı
kirlidir.
• Kağıt yolu kirli.

• Temiz ley in  veya  ka r tuşu
değiştirin.
• Yazıcının arkasındaki, lazerin
aynasını temizleyin.
• Yazıcı kağıt besleme yolunu
temizleme. 
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Sorun Neden Çözüm

Siyah arkaplan (gri 
arkaplan)

• Yazdırma medyası kul lanım
özelliğini karşılamıyor, örneğin, 
medya nemli ya da çok pürüzlü 
veya daha önce kullanılmış.
• Kartuş kirlidir.
• Kartuş dahili bileşenleri hasar
görmüştür.
• Kağıt yolu kirli.
• Yazıcının içindeki aktarım gerilimi
anormal. 

• Lütfen özellik aralığı dahilinde
o l a n  y a z d ı r m a  m e d y a l a r ı
kullanın.
• Temiz ley in  veya  ka r tuşu
değiştirin.
• Yazıcının içindeki kağıt yolunu
temizleyin. 

Sıralı izler görünüyor  

• Kartuş kirlidir.
• Kartuş dahili bileşenleri hasar
görmüştür.
• Isıtıcı bileşeni hasar görmüş.

• Temiz ley in  veya  ka r tuşu
değiştirin.
• Isıtıcı montaj tamir değiştirilmesi
için müşteri servis merkezine 
başvurun. 

Çarpık sayfalar

• Ya z d ı r m a  m e d y a s ı  y a n l ı ş
yerleştirilmiş.
• Yazıcının kağıt yolu kirli.

• Yazdırma medyasının doğru
şekilde yerleştirildiğinden emin 
olun.
• Yazıcının içindeki kağıt yolunu
temizleyin. 

Buruşuk kağıt

• Ya z d ı r m a  m e d y a s ı  y a n l ı ş
yerleştirilmiş.
• Yazdırma medyası kul lanım
özelliği aralığını karşılamıyor.
• Yazıcının kağıt yolu kirli.
• Isıtıcı bileşeni hasar görmüş.

• Yazdırma medyasının doğru
şekilde yerleştirildiğinden emin 
olun.
• Lütfen özellik aralığı dahilinde
yazdırma medyası kullanın.
• Yazıcının içindeki kağıt yolunu
temizleyin.
• Isıtıcı montaj tamir değiştirilmesi
için müşteri servis merkezine 
başvurun.   

Çıktının arkası kirli 

• Kartuş kirlidir.
• Yazıcının içindeki aktarım silindiri
kirli.
• Yazıcının içindeki aktarım gerilimi
anormal. 

• Temiz ley in  veya  ka r tuşu
değiştirin.
• Yazıcının içindeki aktarım
parçasını temizleyin. 
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Sorun Neden Çözüm

Tüm sayfa siyah

• Kartuş doğru takılmamış.
• Kartuş içi hasar görmüştür.
• Makine iç şarj durumu anormal,
kartuş için şarj yapmıyor. 

• K a r t u ş u n u n  d o ğ r u  t a k ı l ı
olduğundan emin olun.
• Orijinal kartuşu değiştirmenizi
öneriyoruz. 

• Yazdırma medyası kul lanım
özelliğini karşılamıyor, örneğin, 
medya nemli ya da çok pürüzlü 
veya daha önce kullanılmış.
• Yazıcının içi kirli.
• Kartuş hasar görmüş.
• Yazıcının içindeki parçalar hasar
görmüş. 

• Belirtilen aralıkta yazdırma
or tamı ku l lanın.Özel  or tam
yazdırma için çok amaçlı kutuyu 
kullanın.
• Yazıcının içini temizleyin.
• Orijinal kartuşu değiştirmenizi
öneriyoruz.   

Yatay şeritler

• Kartuş doğru takılmamıştır.
• Kartuşu hasarlı olabilir.
• Yazıcının içindeki parçalar hasar
görmüş.  

• K a r t u ş u n u n  d o ğ r u  t a k ı l ı
olduğundan emin olun.
• Orijinal kartuşu değiştirmenizi
öneriyoruz. 

Not: • Yukarıda bahsedilen sorunlar temizleme yada yeni kartuş değiştirme yoluyla ortadan
kaldırılabilir.Sorun devam ederse, müşteri servis merkezine başvurun.

Toner kağıda 
yapışmıyor 
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12.Menü Yapısı
Yazıcının menü yapısı paneli menüsü, çeşitli işlevler ve ayarlar anlamanıza yardımcı 
olur,adımlar şunlardır: 

1) Menü ayarı arayüzüne girmek için "Menü" tuşuna basın.

2) "▲" veya "▼" ok tuşlarından "Baskı raporu" seçeneğine basın.

3) "OK" tuşuna basın ve sonra "▲" veya "▼" ok tuşlarından "Menü sayfası" seçeneği
seçin. 

4) Yazdırmak için"OK" tuşuna basın.
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13.Ürün Özellikleri

Not: • Özellik değerleri farklı işlevlere sahip farklı modellerdeki yazıcılara göre biraz değişiklik 
göstermekte ve ürün özellikleri farklı ülkelere ve bölgelere göre değişmektedir.

• Bu değerler başlangıç verilerine dayalıdır. En son özellikler hakkında daha fazla bilgi
için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.pantum.com.

13.1.Özelliklere Genel Bakış

Ürün
Boyutu(G*D*
Y)

333mm*355mm*215mm

Ürün Ağırlığı 6.8Kg

Yazdırma
Ortamı

Baskı için sıcaklık aralığı: 10~32℃

Baskı nem aralığı: 20%RH~80%RH

Güç Gerilimi
110V Model: AC100-127V, 50Hz/60Hz, 9A

220V Model: AC220-240V, 50Hz/60Hz, 4.5A

Gürültü (ses
basınç
seviyesi)

Yazdırmada: ≤52dB(A)

Bekleme: ≤30dB(A)

Sessiz mod: ≤46 dB (A)

Ağ Bekleme
süresine girin 1 dakika

Güç Tüketimi

Ağ Bekleme: 1.72W

Bekleme: ≤50W

Kapatma: ≤0.5W

TEC: Energy Star 2.0 gereksinimlerini ve Çin enerji verimlilik oranı karşılamak
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İşletim 
Sistemi Linux (Ubuntu 12.04/ Ubuntu 14.04)

iOS 6.0 veya üzeri (sürüm 6.0 dahil değil)

Android 4.4-8.0

İletişim
arabirimi

USB 2.0（High Speed）

IEEE802.3 10Base-T/100Base-Tx

IEEE802.11b / g / n (WPS'i destekler)

İlk Sayfa
Yazdırma Hızı ≤8.5sn

Maksimum
baskı biçimi

216mm*356mm

Microsoft Windows XP/ Windows Vista/ Windows 7/ Windows 8/ Windows 
8.1/ Windows 10/Windows Server 2003/ Windows Server 2008/ Windows 
Server 2012（32/64 Bit）

Mac OS 10.7/10.8/10.9/10.10/10.11
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