
Ortam kılavuzu

Desteklenen kağıt boyutları
Not: Yazıcınızın, 550 sayfalık bir tepsi ve bütünleşik bir 100 sayfalık çok amaçlı besleyiciden oluşan 650 sayfalık bir
ikili tepsi olabilir. 650 sayfalık tepsinin parçası olan 550 yapraklık tepsi, isteğe bağlı 550 yapraklık tepsi ile aynı kağıt
boyutlarını destekler. Tümleşik çok amaçlı besleyici farklı kağıt boyutlarını, türlerini ve ağırlıklarını destekler.

Kağıt boyutu ve ebadı Standart 250
sayfalık tepsi

Elle besleyici 650 yapraklık çift tepsi 550 yapraklık
tepsi

Arkalı Önlü
modu

550 yapraklık
tepsi

Ç&ok amaçlı
besleyici

A4
210 x 297 mm
(8,3 x 11,7 inç)

1 1 1 1

A5
148 x 210 mm
(5,83 x 8,3 inç)

1 2 1 2 X

A6
105 x 148 mm
(4,1 x 5,8 inç)

X X 1 X X

JIS B5
182 x 257 mm
(7,2 x 10,1 inç)

1 1 1 1 X

Letter
216 x 279 mm
(8,5 x 11 inç)

1 1 1 1

Legal
216 x 356 mm
(8,5 x 14 inç)

1 1 1 1

Executive
184 x 267 mm
(7,3 x 10,5 inç)

1 1 1 1 X

Oficio (Mexico)
216 x 340 mm
(8,5 x 13,4 inç)

1 1 1 1

Folio
216 x 330 mm
(8,5 x 13 inç)

1 1 1 1

1 Kağıt kaynağı, boyut algılama özelliği olmadan kağıt boyutunu destekler.
2 Universal, kağıt boyutu 148 x 215,9 mm (5,83 x 8,5 inç) ila 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inç) arasındaysa yalnızca standart 250
ve isteğe bağlı 550 yapraklık tepside desteklenir.
3Universal, kağıt boyutu 76,2 x 127 mm (3 x 5 inç) ila 215,9 x 359,9 mm (8,5 x 14,17 inç) arasındaysa yalnızca çok amaçlı
besleyicide ve elle besleyicide desteklenir.
4Universal, yalnızca genişlik 210 mm (8,27 inç) ve 215,9 mm (8,5 inç) arasındaysa ve uzunluk 279,4 mm (11 inç) ve 355,6 mm
(14 inç) arasındaysa önlü arkalı modunda desteklenir.
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Kağıt boyutu ve ebadı Standart 250
sayfalık tepsi

Elle besleyici 650 yapraklık çift tepsi 550 yapraklık
tepsi

Arkalı Önlü
modu

550 yapraklık
tepsi

Ç&ok amaçlı
besleyici

Statement
140 x 216 mm
(5,5 x 8,5 inç)

X X 1 X X

Universal
76 x 127 mm (3 x 5 inç)
- 216 x 356 mm
(8.5 x 14 inç) arasında

X 1,3 X 1,3 X X

Universal
148 x 210 mm (5,8 x 8,3
inç) ila 216 x 356 mm
(8,5 x 14 inç) arası.

1,2 1,2 1,2 4

7 3/4 Zarf (Monarch)
98 x 191 mm
(3,9 x 7,5 inç)

X X 1 X X

9 Zarf
98 x 225 mm
(3,9 x 8,9 inç)

X X 1 X X

10 Zarf
105 x 241 mm
(4,1 x 9,5 inç)

X X 1 X X

DL Zarf
110 x 220 mm
(4,3 x 8,7 inç)

X X 1 X X

C5 Zarf
162 x 229 mm
(6,4 x 9 inç)

X X 1 X X

B5 Zarf
176 x 250 mm
(6,9 x 9,8 inç)

X X 1 X X

Diğer Zarf
98 x 162 mm
(3.9 x 6.3 inç) en fazla
176 x 250 mm
(6,9 x 9.8 inç)

X X 1 X X

1 Kağıt kaynağı, boyut algılama özelliği olmadan kağıt boyutunu destekler.
2 Universal, kağıt boyutu 148 x 215,9 mm (5,83 x 8,5 inç) ila 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inç) arasındaysa yalnızca standart 250
ve isteğe bağlı 550 yapraklık tepside desteklenir.
3Universal, kağıt boyutu 76,2 x 127 mm (3 x 5 inç) ila 215,9 x 359,9 mm (8,5 x 14,17 inç) arasındaysa yalnızca çok amaçlı
besleyicide ve elle besleyicide desteklenir.
4Universal, yalnızca genişlik 210 mm (8,27 inç) ve 215,9 mm (8,5 inç) arasındaysa ve uzunluk 279,4 mm (11 inç) ve 355,6 mm
(14 inç) arasındaysa önlü arkalı modunda desteklenir.
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Kağıtları saklama
Sıkışmaların ve baskı kalitesi eşitsizliklerini gidermeye katkıda bulunmak için bu kağıt saklama kurallarını uygulayın.

• En iyi sonuçlar için, kağıtlarınızı 21°C (70°F) sıcaklıkta ve bağıl nemin yüzde 40 olduğu bir ortamda saklayın. Çoğu
etiket üreticisi 18–24°C (65–75°F) arasında bir sıcaklıkta ve bağıl nemi yüzde 40 ile 60 arasında bir ortamda
yazdırmanızı önermektedir.

• Kağıtlarınızı kartonlarda tutarak, zemin yerine bir palet veya raf üzerinde saklayın.

• Kağıt paketlerini düz bir zeminde saklayın.

• Kağıt paketlerinin üzerine hiçbir şey koymayın.

• Kağıdı yalnızca yazıcıya yüklemeye hazır olduğunuzda kartondan veya paketten çıkarın. Karton ve ambalaj kağıdı
temiz, kuru ve düz tutmaya yardımcı olur.

Sıkışmaları giderme

Kağıdı düzgün bir şekilde yerleştirme
• Kağıdın tepside düz şekilde durduğundan emin olun.

Doğru şekilde kağıt yerleştirme Yanlış şekilde kağıt yerleştirme

• Yazıcı yazdırırken bir tepsiyi çıkarmayın.

• Yazıcı yazdırırken bir tepsiye yükleme yapmayın. Kağıdı yazdırmadan önce yükleyin veya yükleme isteminin
görüntülenmesini bekleyin.

• Çok fazla kağıt yüklemeyin. Yığın yüksekliğinin maksimum kağıt doldurma göstergesinin aşağısında olduğundan
emin olun.
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• Kağıdı tepsiye kaydırarak yerleştirmeyin. Kağıdı şekilde gösterildiği gibi yükleyin.

• Tepsisindeki veya çok amaçlı besleyicideki kılavuzların doğru konumda olduğundan ve kağıda ya da zarflara sıkı
bastırmadığından emin olun.

• Kağıt yükledikten sonra tepsiyi sonuna kadar yazıcıya itin.

Önerilen kağıdı kullanın
• Yalnızca önerilen kağıt veya özel ortamları kullanın.

• Buruşmuş, kırışmış, nemli, kıvrılmış veya bükülmüş kağıt kullanmayın.

• Kağıtları yüklemeden önce esnetin, havalandırın ve düzleştirin.

• Kesilmiş veya elle koparılmış kağıt kullanmayın.

• Aynı tepside farklı boyut, ağırlık veya türde kağıt kullanmayın.

• Bilgisayar veya yazıcı kontrol panelindeki kağıt boyutunun ve türünün doğru ayarlandığından emin olun.

• Kağıdı üreticinin önerilerine uygun şekilde saklayın.
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