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Genel Bakış
Bu belgede, aşağıdaki yazıcı modellerinde farklı bellek türlerinin nasıl silineceği ve fabrika varsayılan ayarlarının
nasıl geri yükleneceği ile ilgili genel bilgiler ve talimatlar yer almaktadır:

Seri Yazıcı modeli

C serisi C546, C430, C543, C544, C734, C736, C748, C792, C925, C950, CS310, CS317, CS410, CS417, CS510, CS517,
CS748, CX310, CX317, CX410, CX417, CX510, CX517

E serisi E260, E360, E460, E462

M serisi M1140, M1145, M3150, M5155, M5163, M5170, MS310, MS312, MS315, MS317, MS410, MS415, MS417, MS510, MS517,
MS610, MS617, MS710, MS711, MS810, MS811, MS812, MS817, MS818, MX310, MX317, MX410, MX417, MX510, MX511,
MX517, MX610, MX611, MX617, MX710, MX711, MX717, MX718, MX810, MX811, MX812

T serisi T650, T652, T654, T656

W serisi W850

X serisi X203, X204, X264, X363, X364, X463, X464, X466, X543, X544, X546, X548, X651, X652, X654, X656, X658,
X734, X746, X748, X792, X860, X862, X864, X925, X950, X952, X954, XC2132, XM1145, XM5163, XM5170,
XM7155, XM7163, XM7170, XS748, XS795, XS796, XS798, XS92

Bellek türleri
• Yazıcı bellek kartı

• Flash bellek

• Yazıcı sabit diski
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Yazıcının güvenliğini sağlama

Geçicilik Bildirimi
Bellek türü Açıklama

Geçici bellek Yazıcı basit yazdırma ve kopyalama işleri sırasında kullanıcı verilerini geçici olarak arabelleğe almak için
standart rastgele erişim belleğini (RAM) kullanır.

Kalıcı bellek Yazıcı iki tür kalıcı bellek kullanabilir: EEPROM ve NAND (flash bellek). Her iki tür de işletim sistemi, yazıcı
ayarları, ağ bilgileri, tarayıcı ve yer imi ayarları ile yerleşik çözümleri depolamak için kullanılır.

Sabit disk
belleği

Bazı yazıcılarda sabit disk sürücüsü yüklü olabilir. Yazıcı sabit diski, yazıcıya özel işlevler için tasarlanmıştır.
Sabit disk, yazıcının karmaşık yazdırma işleri, form verileri ve yazı tipi verilerinden arabelleğe alınan
kullanıcı verilerini korumasına olanak sağlar.

Aşağıda belirtilen durumlarda yüklenmiş tüm yazıcı bellek içeriğini silin:

• Yazıcının hizmet dışı bırakılması.

• Yazıcı sabit diskinin değiştirilmesi.

• Yazıcının farklı bir bölüme veya konuma taşınması.

• Yazıcıya kuruluşunuzun dışından bir kişinin servis vermesi.

• Yazıcının servis için tesisinizden başka bir yere taşınması.

• Yazıcının başka bir kuruluşa satılması.

Yazıcı sabit diskinin elden çıkarılması
• Manyetik Alanı Etkisizleştirme—Depolanmış verileri silen bir manyetik alan ile sabit diski temizler

• Ezme—Bileşen parçalarını kırmak ve okunamaz hale getirmek için fiziksel olarak sabit diski sıkıştırır

• Öğütme—Fiziksel olarak sabit diski küçük metal parçalara ayırır

Not: Tüm verilerin tamamen silindiğinden emin olmak için verilerin depolandığı tüm sabit diskleri fiziksel
olarak imha edin.

Geçici belleği silme
Yazıcınızda takılı geçici bellek veya rastgele erişimli bellek bilgileri tutabilmek için güç kaynağı gerektirir.
Arabelleğe alınmış verileri silmek için yazıcıyı kapatın.

Kalıcı belleği silme
Bu işlem; kişisel ayarları, aygıt ve ağ ayarlarını, güvenlik ayarlarını ve yerleşik çözümleri siler.

LED ekranlı yazıcılar için

1 Yazıcıyı kapatın.

2 Ön kapağı açın.

3 Yazıcıyı açarken  düğmesini basılı tutun.
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Yalnızca kontrol paneli ışık sekansı aşağıdaki şekildeki ışık sekansıyla eşleştiğinde  düğmesini bırakın.

 - Sürekli sarı

 - Sürekli sarı

 - Sürekli yeşil

 - Sürekli yeşil

4 Kontrol paneli ışık sekansı aşağıdaki şekildeki ışık sekansıyla eşleşene kadar  düğmesine basın ve
ardından  düğmesine basın.

 - Yanıp sönen sarı
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 - Yanıp sönen sarı

Not: Bu işlem sırasında yazıcı birkaç yeniden başlar.

5 Kapağı kapatın.

Dokunmatik ekranlı veya dokunmatik olmayan ekranlı yazıcılar için

1 Yazıcıyı kapatın.

2 Yazıcıyı açarken kontrol panelinden 2 ve 6 düğmelerini basılı tutun.

Düğmeleri yalnızca ekranda ilerleme çubuğu görüntülendiğinde bırakın. Yazıcı sıfırlanarak açılma (POR)
sekansı gerçekleştirir ve ardından Yapılandırma Menüsü görüntülenir.

3 Ayarları Geri Yükle > Servis Dışı Silme > Belleği Sil öğesini seçin.

Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazıcı modellerinde ayarlarda gezinmek için  veya  düğmesine
basın.

Yazıcı bir POR sekansı gerçekleştirir.

Flash belleği silme
Flash bellek, güç kesildikten sonra verilerini saklayan bir bellek aygıtıdır.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Önbellek formatlanırken yazıcıyı kapatmayın.

Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazıcılar için

Yazıcı modelinize bağlı olarak kontrol panelinden şuraya gidin:

• Ayarlar > Yardımcı Programlar Menüsü > Flash Belleği Biçimlendir > Evet

• Ayarlar > Ayarlar > Yazdırma Ayarları > Yardımcı Programlar Menüsü > Flash Belleği Biçimlendir > Evet

• Ayarlar > Yazdırma Ayarları > Yardımcı Programlar Menüsü > Flash Belleği Biçimlendir > Evet

Ayarlarda gezinmek için  veya  düğmesine basın.

Dokunmatik ekranlı yazıcılar için

Yazıcı modelinize bağlı olarak ana ekranda şunlara dokunun:

• Ayarlar > Yardımcı Programlar Menüsü > Flash Belleği Biçimlendir > Evet > Gönder

• Ayarlar > Yardımcı Programlar Menüsü > Flash Belleği Biçimlendir > Evet > 

Yazıcının sabit diskindeki dosyaları silme
Bu işlem; bekletilen işler, arabelleğe alınmış işler ve bekleyen işler dahil olmak üzere yazıcının sabit diskindeki
tüm indirilmiş dosyaları siler.
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Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazıcılar için

Yazıcı modelinize bağlı olarak kontrol panelinden şuraya gidin:

• Ayarlar > Yardımcı Programlar Menüsü > Sabit Diskte Yüklenmiş Dosyaları Sil > Şimdi Sil

• Ayarlar > Ayarlar > Yazdırma Ayarları > Yardımcı Programlar Menüsü > Sabit Diskte Yüklenmiş Dosyaları
Sil > Şimdi Sil

• Ayarlar > Yazdırma Ayarları > Yardımcı Programlar Menüsü > Sabit Diskte Yüklenmiş Dosyaları Sil > Şimdi
Sil

Ayarlarda gezinmek için  veya  düğmesine basın.

Dokunmatik ekranlı yazıcılar için

Yazıcı modelinize bağlı olarak ana ekranda şunlara dokunun:

• Ayarlar > Yardımcı Programlar Menüsü > Sabit Diskte Yüklenmiş Dosyaları Sil > Şimdi Sil

• Ayarlar > Yardımcı Programlar Menüsü > Sabit Diskte Yüklenmiş Dosyaları Sil > Şimdi Sil > 

Sabit disk belleğini silme
Bu işlem, yazıcıda depolanan tüm ayarları, uygulamaları, bekleyen işleri ve faks verilerini siler. Bu işlem sabit
diskteki tüm içeriği de siler. Yazıcı, ağ ayarları da dahil olmak üzere orijinal fabrika varsayılan ayarlarına geri
yüklenir.

Bir yazıcıyı güvenli bir ortamdan kaldırırken tüm müşteri verilerinin silindiğinden emin olmak için bu işlemi
gerçekleştirin.

1 Yazıcıyı kapatın.

2 Yazıcıyı açarken kontrol panelinden 2 ve 6 düğmelerini basılı tutun.

Düğmeleri yalnızca ekranda ilerleme çubuğu görüntülendiğinde bırakın. Yazıcı bir POR sekansı gerçekleştirir
ve ardından Yapılandırma Menüsü görüntülenir.

3 Ayarları Geri Yükle > Servis Dışı Silme > Belleği ve Sabit Diski Sil (Çoklu Geçiş) > Evet öğesini seçin.

Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazıcı modellerinde ayarlarda gezinmek için  veya  düğmesine
basın.

Yazıcı bir POR sekansı gerçekleştirir.
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Varsayılan fabrika ayarlarını geri yükleme
Bu işlem; ağ, güvenlik ve uygulama ayarları gibi temel yazıcı ayarlarını geri yükler. Bekleyen tüm işler ve yüklü
uygulamalar da kaldırılır. Sabit disk takılı değilse bekleyen faks verileri de kaldırılır.

LED ekranlı yazıcılar için

1 İşletim sisteminize bağlı olarak Windows için Yerel Yazıcı Ayarları Yardımcı Programı'nı veya Macintosh için
Yazıcı Ayarları'nı açın.

2 Aşağıdakilerden birini yapın:

• Yerel Yazıcı Ayarları Yardımcı Programı menü çubuğundan Eylemler > Fabrika Varsayılanlarını Geri Yükle
öğesine tıklayın.

• Yazıcı Ayarlarından Fabrika Varsayılanları öğesine tıklayın.

3 Ekranınızdaki yönergeleri uygulayın.

Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazıcılar için

Yazıcı modelinize bağlı olarak kontrol panelinden şuraya gidin:

• Ayarlar > Genel Ayarlar > Fabrika Varsayılanları > Şimdi Geri Yükle

• Ayarlar > Ayarlar > Genel Ayarlar > Fabrika Varsayılanları > Şimdi Geri Yükle

Ayarlarda gezinmek için  veya  düğmesine basın.

Dokunmatik ekranlı yazıcılar için

Yazıcı modelinize bağlı olarak ana ekranda şunlara dokunun:

• Ayarlar > Genel Ayarlar > Fabrika Varsayılanları > Şimdi Geri Yükle > Gönder

• Ayarlar > Genel Ayarlar > Fabrika Varsayılanları > Şimdi Geri Yükle > 
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Bildirimler

Sürüm bildirimi
Eylül 2020

Aşağıdaki paragraf bu tür şartların yasalara aykırı olduğu ülkeler için geçersizdir. LEXMARK
INTERNATIONAL, INC. BU YAYINI, “OLDUĞU GİBİ”, TİCARİ YA DA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GİBİ
HERHANGİ BİR KONUDA DOLAYLI VEYA DOĞRUDAN GARANTİ VERMEKSİZİN SAĞLAMAKTADIR. Bazı
ülkelerde, belirli konularda dolaylı ya da doğrudan garantilerin reddedilmesine izin verilmez; bu nedenle, bu
bildirim sizin için geçerli olmayabilir.

Bu yayın, teknik yanlışlıklar ya da yazım hataları içerebilir. Bu yayında açıklanan bilgilerde düzenli olarak
değişiklik yapılmaktadır; bu değişiklikler sonraki basımlara yansıtılacaktır. Hakkında bilgi verilen ürünler ya da
programlar üzerinde herhangi bir zamanda geliştirme çalışmaları ya da değişiklikler yapılabilir.

Bu yayında belirli ürünlerden, programlardan ya da hizmetlerden söz edilmesi, bu ürünlerin, programların ya da
hizmetlerin sizin ülkenizde de kullanıma sunulacağı anlamına gelmez. Herhangi bir ürün, program ya da
hizmetten söz edilmesi, yalnızca o ürünün, programın ya da hizmetin kullanılabileceği anlamına gelmez. Geçerli
fikri mülkiyet haklarına aykırı olmayan ve işlevsel olarak eşit herhangi bir ürün, program ya da hizmet kullanılabilir.
Üretici tarafından açıkça belirtilenler dışında, diğer ürünlerle, programlarla ya da hizmetlerle birlikte kullanım
olanaklarının değerlendirilmesi ve doğrulanması kullanıcının sorumluluğundadır.

Lexmark teknik desteği için şu adrese gidin: http://support.lexmark.com.

Lexmark'ın bu ürünün kullanımına ilişkin gizlilik ilkesi hakkında bilgi almak için www.lexmark.com/privacy
adresine gidin.

Sarf malzemeleri ve indirmeler hakkında bilgi almak için www.lexmark.com adresine gidin.

© 2020 Lexmark International, Inc.

Tüm hakları saklıdır.

GOVERNMENT END USERS

The Software Program and any related documentation are "Commercial Items," as that term is defined in 48
C.F.R. 2.101, "Computer Software" and "Commercial Computer Software Documentation," as such terms are
used in 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R.
227.7202-1 through 227.7207-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial Software
Documentation are licensed to the U.S. Government end users (a) only as Commercial Items and (b) with only
those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions herein.

Ticari Markalar

Lexmark ve Lexmark logosu, Lexmark International, Inc.ın ABD ve/veya diğer ülkelerde ticari markaları veya
tescilli ticari markalardır.

Diğer tüm ticari markalar kendi sahiplerine aittir.
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