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Değişiklik geçmişi
Temmuz 2019
• Enerji tüketimi ve kağıt kullanımı ayarlarını yönetmeye ilişkin talimatlar güncellendi.

Ağustos 2017
• Uygulama ayarlarına erişim hakkında bilgiler eklendi.

• Uygulama hatalarının çözümü için talimatlar eklendi.

Temmuz 2016
• Hırvatça, Rumence, Sırpça, Slovakça ve Slovence için destek eklendi.

Ocak 2016
• Tablet benzeri dokunmatik ekranlı ve çok işlevli ürünler için ilk belge sürümü.
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Genel Bakış
Uygulamayı, yazıcının çevreye karşı etkisini azaltmanıza yardımcı olacak enerji tüketimi, gürültü, toner ve kağıt
kullanımı ayarlarını yönetmek için kullanma.

Bu belgede uygulamanın kullanılmasıyla ilgili bilgi verilmektedir.
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Uygulamayı kullanma
Not: Uygulama, yazıcı ayarlarını geçersiz kılar.

Enerji tüketimi ve kağıt kullanımı ayarlarını yönetme
1 Ana ekranda uygulama simgesine dokunun.

2 Yazıcı modelinize bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapın:

• Eko Modu öğesine dokunun.

•  > Eko Modu öğesine dokunun.

3 Aşağıdaki ayarlardan birini ya da birkaçını değiştirin:

• Çift Taraflı Yazdırma: Kağıdın her iki tarafına da yazdırır.

• Sessiz Modu: Yazıcının ürettiği gürültüyü azaltır. Sessiz Modu, işlem hızını düşürüp ilk sayfanın
yazdırılmasını geciktirebilir.

• Uyku Modu: Yazıcının kaç dakika sonra düşük güç moduna gireceğini ayarlar.

• Ekran Parlaklığı

• Toner Koyuluğu: Yazdırılan belgelerin koyuluğunu ayarlar.

4 Kaydet öğesine dokunun.

Güç modlarını yönetme
1 Ana ekranda, uygulama simgesine dokunun.

2 Yazıcı modelinize bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapın:

• Programlanmış Güç Modları öğesine dokunun.

•  > Programlanmış Güç Modları öğesine dokunun.

3 Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

• Bir programlama dosyası eklemek için şunları yapın:
a Program Ekle öğesine dokunun ve ardından bir güç modu belirleyin.

– Uyku: Yazıcı, uzun süre kullanılmadığı zamanlarda güç tüketimini azaltması için ayarlanır.

– Uyanma: Yazıcının etkin kalıp uzun süre kullanılmadığı zamanlarda bile etkin kalması için ayarlanır.

– Hazırda Bekleme: Yazıcı çok az güçle çalışacak şekilde ayarlanır.
b İleri öğesine dokunup ardından günü ve zamanı belirleyin.
c Ayarla öğesine dokunun.

• Bir programı düzenlemek için, programlanmış bir güç modunu seçin ve ardından güç modunu, günü ya
da zamanı değiştirin.

• Bir programı silmek için, programın yanındaki  öğesine dokunun.

• Tüm programları silmek için  > Tümünü Sil öğesine dokunun.
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Sorun giderme

Uygulama hatası
Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

Tanılama günlüğünü kontrol edin

1 Bir web tarayıcısı açıp şunu girin (Burada IP yazılı alana yazıcının IP adresi girilecektir): IP/se.

2 Yerleşik Çözümler öğesine tıklayın ve aşağıdaki adımları izleyin:

a Kayıt dosyasını temizleyin.

b Kayıt seviyesini Evet olarak ayarlayın.

c Kayıt dosyası oluşturun.

3 Günlüğü analiz edin ve sorunu çözün.

Not: Sorunu çözdükten sonra kayıt seviyesini Hayır olarak ayarlayın.

Yazıcı, bellenim düzeyi 4'te çalışıyorsa uygulama sürümünü düşürün

Not: Bu özellik yalnızca bazı yazıcı modellerinde bulunur.

Yerleşik Web Sunucusu'nda aşağıdakilerden birini gerçekleştirin:

Yazıcı bellenim düzeyini kontrol etme

1 Durum öğesine tıklayın.

2 Yazıcı bölümünden bellenim düzeyini kontrol edin.

Yazıcı ayrıntıları y olduğunda, bellenim düzeyi en az yyyyy.04y.yyyy olmalıdır.

Uygulama sürümünü düşürme

Not: Uygulama sürümünü düşürme, mevcut uygulama yapılandırmalarını kaldırır.

1 Uygulamalar öğesine tıklayın.

2 Listeden uygulamayı seçin, ardından Sürüm Düşürme öğesine tıklayın.

Lexmark temsilcinizle iletişime geçin
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Bildirimler

Sürüm bildirimi
Temmuz 2019

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.

© 2015 Lexmark International, Inc.

Tüm hakları saklıdır.

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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