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Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir: 

 Elektrikle İlgili Güvenlik ..................................................................................................................................................... 8 

 Çalıştırma Güvenliği ........................................................................................................................................................ 10 

 Bakım Güvenliği ................................................................................................................................................................ 12 

 Yazıcı Sembolleri ............................................................................................................................................................... 13 

Yazıcınız ve önerilen sarf malzemeleri, en sıkı güvenlik gereksinimlerini karşılayacak şekilde 
tasarlanmış ve test edilmiştir. Aşağıdaki bilgiye dikkat etmek, Xerox® yazıcınızın sürekli olarak güvenli 
bir şekilde çalışmasını sağlar. 

 
 

  1 Güvenlik 
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Elektrikle İlgili Güvenlik 

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir: 

 Genel Yönergeler ................................................................................................................................................................. 8 

 Güç Kablosu ........................................................................................................................................................................... 8 
 
 

Genel Yönergeler 
 

 UYARILAR:  

 Yazıcının üstündeki yuva veya deliklerin üzerine nesneler koymayın. Voltaj noktasına 
dokunmak ya da bir parçanın kısa devre yapması yangın ya da elektrik çarpması ile 
sonuçlanabilir. 

 İsteğe bağlı ekipman bağlamıyorsanız ve size böyle bir talimat verilmemişse, vidalarla 
bağlanmış kapak ya da muhafazaları kaldırmayın. Bu kurulumları gerçekleştirirken 
yazıcıyı kapatın. İsteğe bağlı donanımı takmak için kapak ve koruyucuları çıkarırken güç 
kablosunu ayırın. Kullanıcı tarafından yüklenebilen seçenekler hariç, bu muhafazaların 
arkasında bakımını yapabileceğiniz hiçbir parça yoktur. 

 

Aşağıdakiler, güvenliğinizi tehdit eden tehlikelerdir: 

 Güç kablosu zarar görmüş veya yıpranmış durumda. 

 Yazıcıya sıvı döküldü. 

 Yazıcı suya maruz kaldı. 

 Yazıcı duman çıkarıyor ya da yüzey anormal sıcak. 

 Yazıcı anormal gürültü ya da koku çıkarıyor. 

 Yazıcı bir devre kesici, sigorta ya da diğer güvenlik aygıtının etkinleşmesine neden oluyor. 

Bu koşullardan herhangi biri meydana gelirse, aşağıdakileri yerine getirin: 

1. Yazıcıyı hemen kapatın. 

2. Güç kablosunu elektrik prizinden ayırın. 

3. Yetkili servis temsilcisi çağırın. 
 

Güç Kablosu 

 Yazıcınızla birlikte verilen güç kablosunu kullanın. 

 Güç kablosunu doğrudan uygun şekilde topraklanmış bir elektrik prizine takın. Kablonun iki 
ucunun da düzgün bir şekilde bağlı olduğundan emin olun. Prizin toprak hatlı olup olmadığını 
bilmiyorsanız, bir elektrikçiden prizi kontrol etmesini isteyin. 

 Yazıcıyı, topraklaması olmayan bir elektrik prizine bağlamak için topraklı bir adaptör fişi 
kullanmayın. 

 

 UYARI: Yazıcının uygun şekilde topraklanmasını sağlayarak elektrik çarpması olasılığını önleyin. 
Elektrikli ürünler, yanlış kullanılırlarsa tehlikeli olabilirler. 

 

 Yalnızca yazıcının elektrik akımı kapasitesini taşıyacak şekilde tasarlanmış uzatma kablosu veya 
güç şeridi kullanın. 
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 Yazıcının, doğru voltaj ve güç sağlayabilen bir prize bağlı olduğundan emin olun. Gerekirse, 
yazıcının elektrikle ilgili özelliklerini bir elektrikçiyle birlikte gözden geçirin. 

 Yazıcıyı, insanların güç kablosuna basabilecekleri bir yere yerleştirmeyin. 

 Güç kablosu üzerine herhangi bir nesne koymayın. 

 Yıpranmışsa veya aşınmışsa, güç kablosunu değiştirin. 

 Yazıcı açıkken güç kablosunu fişten çıkarmayın ve fişe takmayın. 

 Elektrik çarpmasını veya kablonun hasar görmesini engellemek için, güç kablosunu prizden 
çıkarırken fişi tutun. 

Güç kablosu yazıcının arkasında bir eklenti cihazı olarak yazıcıya takılıdır. Tüm elektrik gücü 
bağlantısını yazıcıdan kesmek gerekirse, güç kablosunu prizden çıkarın. 
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Çalıştırma Güvenliği 

Yazıcınız ve sarf malzemeleri, sıkı güvenlik gereksinimlerine uyacak şekilde tasarlanmış ve test 
edilmiştir. Bu, güvenlik temsilciliği incelemesi, onaylama ve resmi çevre standartlarına uyumluluğu 
içerir. 

Aşağıdaki güvenlik yönergelerine dikkat etmeniz yazıcınızın sürekli olarak güvenli şekilde 
çalıştırılmasını sağlamaya yardımcı olur. 
 

Çalıştırma Yönergeleri 

 Yazıcı sürücüsünde ya da kontrol panelinde seçtiğiniz kağıt kaynağı kasetini yazıcı, yazdırma 
işlemi gerçekleştirirken çıkarmayın. 

 Yazıcı yazdırırken kapakları açmayın. 

 Yazdırma sırasında yazıcıyı hareket ettirmeyin. 

 Elleri, saçı, kravatı vb. çıkıştan ve besleme silindirlerinden uzak tutun. 

 Çıkarmak için araçlar gerektiren kapaklar yazıcı dahilindeki tehlikeli alanları korur. Koruyucu 
kapakları çıkarmayın. 

 

Ozon Yayılımı 

Bu yazıcı normal çalışma sırasında ozon üretir. Üretilen ozon miktarı yazdırma hacmine göre değişir. 
Ozon havadan daha ağırdır ve insan sağlığına zarar verecek miktarda üretilmez. Yazıcıyı iyi 
havalandırılan bir yere kurun. 

Kuzey Amerika hakkında daha fazla bilgi için, şu adrese gidin: 

 Phaser 3010 Yazıcı www.xerox.com/environment  

 Phaser 3040 Yazıcı www.xerox.com/environment  

Diğer pazarlarda, yerel Xerox temsilcinizle görüşün ya da şu adrese gidin: 

 Phaser 3010 Yazıcı: www.xerox.com/environment_europe  

 Phaser 3040 Yazıcı: www.xerox.com/environment_europe  
 

Yazıcı Konumu 

 Yazıcıyı, ağırlığını taşıyabilecek düz, sağlam ve titremeyen bir yüzeye yerleştirin. Yazıcı 
yapılandırmanızın ağırlığını bulmak için, bkz. Fiziksel Özellikler sayfa 59. 

 Yazıcının üstündeki yuva veya deliklerin üstünü örtmeyin ya da bunları engellemeyin. Bu delikler 
havalandırma sağlar ve yazıcının fazla ısınmasını önler. 

 Yazıcıyı çalışma ve servis için yeterli boşluğun olduğu bir alana yerleştirin. 

 Yazıcıyı toz bulunmayan bir alana yerleştirin. 

 Yazıcıyı aşırı sıcak, soğuk veya nemli ortamlarda tutmayın veya çalıştırmayın. 

 Yazıcıyı bir ısı kaynağının yanına koymayın. 

 Işığa duyarlı bileşenlerin etkilenmemesi için, yazıcıyı doğrudan güneş ışığı gelen yerlere 
yerleştirmeyin. 

 Yazıcıyı, havalandırma sisteminden gelen soğuk havaya doğrudan maruz kalan yerlere 
yerleştirmeyin. 

http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=Phaser+3010&PgName=environmentna&Language=Turkish
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=Phaser+3040P&PgName=environmentna&Language=Turkish
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=Phaser+3010&PgName=environmenteu&Language=Turkish
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=Phaser+3040P&PgName=environmenteu&Language=Turkish
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 Yazıcıyı titreşim olabilecek yerlere yerleştirmeyin. 

 En iyi performans için, yazıcıyı 3.100 m'nin (10.170 fit) altındaki yüksekliklerde kullanın. 
 

Yazıcı Sarf Malzemeleri 

 Yazıcınız için tasarlanmış sarf malzemelerini kullanın. Uygun olmayan malzeme kullanımı kötü 
performansa ve olası bir güvenlik tehlikesine yol açabilir. 

 Ürün, seçenekler ve sarf malzemelerinin üstünde yazan ya da bunlarla birlikte verilen tüm uyarı ve 
talimatlara uyun. 

 Tüm sarf malzemelerini ambalaj ya da kabı üzerindeki talimatlara göre saklayın. 

 Tüm sarf malzemelerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde tutun. 

 Toner kartuşlarını kesinlikle açık ateşe atmayın. 

 Toner kartuşlarını kullanırken, cilt veya göz temasından kaçının. Göz teması tahrişe ve yanmaya 
neden olabilir. Kartuşu sökmeye çalışmayın, bu cilt ya da göz teması riskini artırır. 

 

 DİKKAT: Xerox® markasını taşımayan sarf malzemelerinin kullanılması önerilmez. Xerox® Garantisi, 
Servis Anlaşmaları ve Total Satisfaction Guarantee (Toplam Memnuniyet Garantisi), Xerox® markası 
dışındaki sarf malzemelerinin kullanımı ya da bu yazıcı için belirlenen Xerox® sarf malzemelerinin 
kullanımından kaynaklanan hasar, arıza ve performans düşüşlerini kapsamaz. Total Satisfaction 
Guarantee (Toplam Memnuniyet Garantisi), Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da kullanılabilir. Bu 
alanların dışında kapsam değişebilir. Lütfen ayrıntılar için Xerox temsilcinizle görüşün. 
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Bakım Güvenliği 

 Yazıcınızla birlikte verilen belgelerde belirtilmeyen herhangi bir bakım yordamı uygulamayın. 

 Aerosol temizleyiciler kullanmayın. Yalnızca parçacık bırakmayan bir bezle silin. 

 Herhangi bir sarf malzemesi ya da rutin bakım öğesini yakmayın. 

Xerox® sarf malzemeleri geri dönüşüm programına ilişkin daha fazla bilgi için, şu adrese gidin: 

 Phaser 3010 Yazıcı www.xerox.com/gwa  

 Phaser 3040 Yazıcı www.xerox.com/gwa  
 

Ayrıca bkz:  

Yazıcıyı Temizleme sayfa 24 

Yazıcıyı Taşıma sayfa 32 
 
 

http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=Phaser+3010&PgName=recyclesupplies&Language=Turkish%20%20
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=Phaser+3040P&PgName=recyclesupplies&Language=Turkish%20%20
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Yazıcı Sembolleri 

Yazıcıda aşağıdaki güvenlik sembolleri görünür. 
 

Sembol Tanım 

 

Uyarı veya İkaz: 

Bu uyarının yok sayılması ciddi yaralanma hatta ölüme neden olabilir. 

Bunun gözardı edilmesi mülkiyete hasar verebilir. 

 

Yazıcı üstünde ya da içinde sıcak yüzey. Kişisel yaralanmalardan kaçınmak için, dikkatli 
kullanın. 

 

Öğeyi yakmayın. 

 

Bu sembolün olduğu parçalara dokunmayın. Kişisel yaralanmaya neden olabilir. 

 

Sıcak yüzey. Tutmadan önce belirtilen süre kadar bekleyin. 
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Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir: 

 Desteklenen Kağıt ............................................................................................................................................................ 16 

 Kağıt Yükleme ................................................................................................................................................................... 19 

 Kağıdın Her İki Tarafına Yazdırma ............................................................................................................................ 20 
 
 

  2 Yazdırılıyor 
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Desteklenen Kağıt 

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir: 

 Tavsiye Edilen Ortamlar ................................................................................................................................................ 16 

 Kağıt Siparişi Verme ........................................................................................................................................................ 16 

 Genel Kağıt Yükleme Kuralları ..................................................................................................................................... 16 

 Yazıcınıza Zarar Verebilecek Kağıtlar ....................................................................................................................... 17 

 Kağıt Saklama Yönergeleri ........................................................................................................................................... 17 

 Desteklenen Standart Kağıt Türleri ........................................................................................................................... 18 

 Özel Kağıt Boyutları ......................................................................................................................................................... 18 

 Desteklenen Türler ve Ağırlıklar .................................................................................................................................. 18 

Yazıcınız çeşitli kağıt ve diğer ortam türlerini kullanacak şekilde tasarlanmıştır. En iyi yazdırma 
kalitesini sağlamak ve kağıt sıkışmalarından kaçınmak için, bu bölümdeki yönergeleri izleyin. 

En iyi sonuçlar için, yazıcınız için Xerox® kağıt ve önerilen ortamları kullanın. 

 
 

Tavsiye Edilen Ortamlar 

Yazıcınız için kağıt ve önerilen ortam listesi şu adreste mevcuttur: 

Kuzey Amerika 

 Phaser 3010 Yazıcı: www.xerox.com/paper  

 Phaser 3040 Yazıcı: www.xerox.com/paper  

Avrupa Birliği 

 Phaser 3010 Yazıcı: www.xerox.com/europaper  

 Phaser 3040 Yazıcı: www.xerox.com/europaper  
 

Ayrıca bkz:  

Kağıt İpuçları Sayfası, ayrıntılar için, bkz. Bilgi Sayfaları. 
 
 

Kağıt Siparişi Verme 

Sarf malzemelerini yerel satıcınızdan sipariş edin veya şu adrese gidin: 

 Phaser 3010 Yazıcı: www.xerox.com/office/3010supplies  

 Phaser 3040 Yazıcı: www.xerox.com/office/3040Psupplies  
 

  

http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=Phaser+3010&PgName=rmlna&Language=Turkish
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=Phaser+3040P&PgName=rmlna&Language=Turkish
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=Phaser+3010&PgName=rmleu&Language=Turkish
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=Phaser+3040P&PgName=rmleu&Language=Turkish
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=Phaser+3010&PgName=order&Language=Turkish
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=Phaser+3040P&PgName=order&Language=Turkish
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Genel Kağıt Yükleme Kuralları 

 Kağıt kasetlerini aşırı yüklemeyin. Kasetteki en fazla dolum çizgisinin üzerinde kağıt 
yerleştirmeyin. 

 Kağıt kılavuzlarını, kağıt ebadına uyacak şekilde ayarlayın. 

 Kağıt kasetine yüklemeden önce kağıdı havalandırın. 

 Aşırı sıkışmalar oluşuyorsa, yeni bir paketten kağıt ya da diğer onaylanmış ortam kullanın. 

 Yalnızca önerilen Xerox® asetatları kullanın. Yazdırma kalitesi diğer asetatlarda değişebilir. 

 Bir etiket bir sayfadan çıkarıldıktan sonra, etiket ortamında yazdırma işlemi gerçekleştirmeyin. 

 Yalnızca kağıt zarflar kullanın. Zarfları yalnızca 1 taraflı olarak yazdırın. 
 

Yazıcınıza Zarar Verebilecek Kağıtlar 

Bazı kağıtlar ve diğer ortam türleri zayıf çıktı kalitesine, artan kağıt sıkışmalarına ya da yazıcınızın 
hasar görmesine neden olabilir. Aşağıdakileri kullanmayın: 

 Pürüzlü ya da gözenekli kağıt 

 Mürekkep püskürtmeli kağıt 

 Lazer için olmayan parlak ya da kaplamalı kağıt 

 Fotokopiyle çoğaltılmış kağıt 

 Katlanmış ya da kıvrılmış kağıt 

 Kesilmiş veya delikli kağıt 

 Zımbalanmış kağıt 

 Pencereli, metal kopçalı, yandan yapışkanlı ya da bantlı yapışkanı olan zarflar 

 Dolgulu zarflar 

 Plastik ortam 
 

 DİKKAT: Xerox® Garantisi, Servis Sözleşmesi ya da Xerox® Total Satisfaction Guarantee (Toplam 
Memnuniyet Garantisi) desteklenmeyen kağıtların ya da özellikteki ortamın kullanılmasından 
kaynaklanan hasarları kapsamaz. Xerox® Total Satisfaction Guarantee (Toplam Memnuniyet 
Garantisi), Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da kullanılabilir. Bu alanların dışında kapsam 
değişebilir. Lütfen ayrıntılar için yerel temsilcinizle görüşün. 

 
 

Kağıt Saklama Yönergeleri 

Kağıdınızı ve diğer ortamları düzgün şekilde saklamak optimum baskı kalitesi sağlar. 

 Kağıdı, karanlık, serin ve nispeten kuru yerlerde saklayın. Çoğu kağıt, ultraviyole ve görünür ışıktan 
gelecek zarara karşı hassastır. Özellikle de güneş ve florasan ampüllerden kaynaklanan ultraviyole 
ışık kağıtlara zarar verir. 

 Kağıdın uzun süre güçlü ışıklara maruz kalmasını engelleyin. 

 Sabit sıcaklıkları ve nispi nemi muhafaza edin. 

 Kağıtları tavan araları, mutfaklar, garajlar ve bodrum katlarına koymayın. Bu gibi alanların nemli 
olma olasılığı yüksektir. 

 Kağıt, paletler, kartonlar, raflar ya da kabinlerde düz biçimde saklanmalıdır. 

 Kağıtların saklandığı ya da kullanıldığı yerlerde yiyecek ya da içecek bulundurmayın. 
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 Yazıcıya kağıt yerleştirme aşamasına gelmeden kapalı kağıt paketlerini açmayın. Saklanan 
kağıtları orijinal paketinde tutun. Kağıt paketi kağıdı nem kazanımından veya kaybından korur. 

 Bazı özel ortamlar, yeniden kapatılabilir plastik çantalar halinde paketlenir. Kullanmaya hazır 
oluncaya kadar ortamı paketin içinde tutun. Kullanılmayan ortamı pakette tutun ve koruma 
sağlamak için tekrar kapatın. 

 

Desteklenen Standart Kağıt Türleri 
 

Avrupa Standart Boyutlar Kuzey Amerika Standart Boyutlar 

A4 (210 x 297 mm, 8,3 x 11,7 inç) 

A5 (148 x 210 mm, 8,3 x 5,8 inç) 

A6 (105 x 148 mm, 4,1 x 5,8 inç) 

JIS B5 (182 x 257 mm, 7,2 x 10,1 inç) 

B5 (176 x 250 mm, 6.9 x 9.8 inç.) 

C5 zarf (162 x 229 mm, 6,4 x 9 inç) 

C6 zarf (114 x 162 mm, 4,5 x 6,38 inç) 

DL zarf (110 x 220 mm, 4,33 x 8,66 inç) 

Executive (184 x 267 mm, 7,25 x 10,5 inç) 

Letter (216 x 279 mm, 8,5 x 11 inç) 

Legal (216 x 356 mm, 8,5 x 14 inç) 

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

216 x 330 mm, 8,5 x 13 inç 

Monarch zarf (98 x 190 mm, 3.9 x 7.5 in.) 

No. 10 zarf (241 x 105 mm, 4.1 x 9.5 in.) 

A7 zarf (133 x 184 mm, 5,25 x 7,25 inç) 
 
 

Özel Kağıt Boyutları 

Genişlik: 76,2–216 mm (3–8,5 inç) 

Uzunluk: 127–355,6 mm (5–14 inç) 
 

Desteklenen Türler ve Ağırlıklar 

Yazıcı, kağıt ağırlıkları 60–163 g/m² (16 lb. Düz –60 lb. Kapak) arasındaki kağıt türlerini destekler: 

 Düz 

 Hafif Kart Stoğu 

 Etiketler 

 Zarf 

 Dönüştürülmüş 
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Kağıt Yükleme 
 

Ana Kasete Kağıt Yükleme 

1. Ön kapağı açın. 

2. Kaydırma çubuğunu duruncaya kadar itin. 

3. Uzunluk kılavuzunu duruncaya kadar itin. 

4. Genişlik kılavuzlarını kasetin kenarlarına göre ayarlayın. 

5. Kağıtları öne arkaya esnetin ve havalandırın, ardından düz bir yüzey üzerinde yığının kenarlarını 
düzleştirin. Bu yordam birbirine yapışmış yaprakları ayırır ve sıkışma olasılığını azaltır. 

 
6. Kağıdı üst kenar yazıcıya girecek ve baskı tarafı yukarı bakacak şekilde kasete yükleyin. 

7. Genişlik kılavuzlarını, kağıdın kenarlarına dokunacak şekilde ayarlayın. 

8. Uzunluk kılavuzlarını ve kaydırma çubuğunu duruncaya kadar itin. 
 

Not: Kağıt boyutuna bağlı olarak, önce kaydırma çubuğunu duruncaya kadar yazıcıya doğru itin. 
Uzunluk kılavuzunu sıkıştırın ve kağıt kenarına dokununcaya kadar kaydırın. 

 

9. Ana kasete kağıt kapağını yerleştirin ve sekmeleri kasetteki işaretlerle hizalayın. 

 
10. Çıktı kasetini açın ve kaset uzantısını çekin. 

11. Kağıt türünü ve boyutunu seçmek için, Yazıcı Ayarı Yardımcı Programında Yazıcı Bakımı 
sekmesini tıklatın. 

 

Not: Özel boyutta kağıt kullanıyorsanız, Özel Boyut - Y ve Özel Boyut - X boyutlarını seçin. 
 

12. Yeni Ayarları Uygula öğesini tıklatın. 
 

Not: Yazıcı Ayarı Yardımcı Programının kullanımına yönelik ayrıntılar için, Yazıcı Ayarı Yardımcı 
Programı penceresindeki Yardım kısmına bakın. 

 

 



Yazdırılıyor 
 

20 Phaser 3010/3040 Yazıcı 
 Kullanım Kılavuzu 
 

Kağıdın Her İki Tarafına Yazdırma 

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir: 

 2 Taraflı Yazdırmayı Ayarlama ................................................................................................................................... 20 

 Manuel 2 Taraflı Yazdırma için Kağıt Yükleme ..................................................................................................... 20 

Phaser 3010 Yazıcı manuel 2 taraflı yazdırmayı destekler. İşleri kağıdın her iki tarafına yazdırmak için 
yazdırma tercihlerini ayarlayabilirsiniz. 

Yazdırılan çıktının sayfa yönünü belirtmek için 2 Taraflı Yazdırma'yı kullanın. 

Sayfa düzenini 2-taraflı yazdırma olarak belirtebilirsiniz, bu yazdırılan kenarın nasıl döneceğini belirler. 
Bu ayarlar uygulama sayfası yön ayarlarını geçersiz kılar. 
 

Dikey Yatay 

 

 
 

 
 

 
 

 

Dikey 

2-Taraflı Yazdırma 

Dikey 

2-Taraflı Yazdırma, Kısa 
Kenardan Çevir 

Yatay 

2-Taraflı Yazdırma 

Yatay 

2-Taraflı Yazdırma, Kısa 
Kenardan Çevir 

 

 
 

2 Taraflı Yazdırmayı Ayarlama 

Manuel 2 taraflı yazdırmayı ayarlamak için: 

1. Dosya menüsünden, Yazdır seçeneğini seçin. 

2. Yazıcıyı Yazıcı Seç listesinden seçin, ardından Özellikler öğesini tıklayın. 

3. Kağıt/Çıktı sekmesindeki Çift Taraflı penceresinden, Uzun Kenardan Döndür veya Kısa 
Kenardan Döndür seçeneğini seçin. 

4. Kullandığınız kağıda uygun şekilde Kağıt Boyutu ve Kağıt Türü seçeneğini seçin. 

5. Yazdırma Tercihleri iletişim kutusunu kapatmak için, Tamam düğmesini tıklatın. 

6. Yazdırmaya başlamak için, Yazdır öğesini tıklatın. 
 

Not: Manuel 2 taraflı yazdırmayı başlattıktan sonra, Manuel Çift Taraflı Kurulum penceresi 
görüntülenir. 2-taraflı yazdırmayı tamamlayıncaya kadar, pencereyi kapatmayın. Pencere 
kapatıldıktan sonra, yeniden açılamaz. 
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Manuel 2 Taraflı Yazdırma için Kağıt Yükleme 

Manuel 2 taraflı yazdırma için, kağıtların arka tarafı ters sırada önce yazdırılır. Altı sayfalık bir 
doküman için, kağıtlar sayfa 6, sayfa 4 ve ardından sayfa 2 sırasında yazdırılır. Çift sayfalar 
yazdırıldıktan sonra, kağıt yeniden yüklenir. Tek sayfalar, sayfa 1, sayfa 3 ve ardından sayfa 5 olarak 
yazdırılır. 
 

Not: Ana kasete yazdırılan taraf aşağı bakacak ve üst kısım yazıcıya girecek şekilde antetli kağıt 
yükleyin. 

 

1. Çift numaralı sayfaları yazdırmak için, kağıt yükleyin. 

 
Çift numaralı sayfalar yazdırıldıktan sonra, Hata gösterge lambaları yanıyor ve Hazır göstergesi 
yanıp sönüyor. 

2. Yazdırılan sayfaları çıktı kasetinden çıkarın ve sayfaları döndürmeden veya çevirmeden ana 
kasete yeniden yükleyin. Sayfaların yazdırılmayan tarafları yukarı bakar. 

 
3. Kontrol panelindeki düğmeye basın. 
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Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir: 

 Yazıcıyı Temizleme .......................................................................................................................................................... 24 

 Sarf Malzemeleri Sipariş Etme .................................................................................................................................... 26 

 Yazıcıyı Yönetme .............................................................................................................................................................. 29 

 Yazıcıyı Taşıma ................................................................................................................................................................. 32 
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Yazıcıyı Temizleme 

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir: 

 Genel Önlemler ................................................................................................................................................................. 24 

 Dış Kısmı Temizleme ....................................................................................................................................................... 24 

 İç Kısmı Temizleme.......................................................................................................................................................... 25 
 
 

Genel Önlemler 
 

 DİKKAT: Yazıcınızı temizlerken organik ya da güçlü kimyasal çözücüler ya da aerosol temizlik 
maddeleri kullanmayın. Temizleme sıvısını temizlenecek yere doğrudan dökmeyin. Sarf malzemelerini 
ve temizleme malzemelerini yalnızca bu belgede belirtildiği gibi kullanın. 

  

 UYARI: Tüm temizlik malzemelerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde tutun. 
 
 

 UYARI: Yazıcının üzerinde veya içinde basınçlı sprey temizlik maddeleri kullanmayın. Bazı basınçlı 
spreyler patlayıcı karışımlar içerir ve elektrikli uygulamalarda kullanım için uygun değildir. Bu gibi 
temizleyicilerin kullanılması yangın veya patlama riskini arttırır. 

 
 

 UYARI: Vidalarla bağlanmış olan kapak ve muhafazaları sökmeyin. Bu kapak ve muhafazaların 
altında olan parçaların bakım ve servisini yapamazsınız. Yazıcınızla birlikte verilen belgelerde 
belirtilmeyen herhangi bir bakım yordamı uygulamayın. 

 
 

 UYARI: Yazıcının dahili parçaları sıcak olabilir. Kapaklar açıkken dikkatli olun. 
 

 Yazıcının üstüne herhangi bir şey yerleştirmeyin. 

 Özellikle iyi aydınlatılan yerlerde kapakları uzun süre açık bırakmayın. Işığa maruz kalma 
görüntüleme birimlerine zarar verebilir. 

 Yazdırma sırasında kapakları açmayın. 

 Kullanılıyorken yazıcıyı sarsmayın. 

 Elektrik bağlantıları veya dişlilere dokunmayın. Bunlara dokunulması yazıcıya zarar verebilir ve 
yazdırma kalitesinin bozulmasına neden olabilir. 

 Yazıcıyı prize takmadan önce, temizleme sırasında çıkarılan tüm parçaların yerine takıldığından 
emin olun. 

 

Dış Kısmı Temizleme 

Yazıcının dış kısmını ayda bir temizleyin. 

 Kağıt kasetini, kontrol panelini ve diğer parçaları nemli, yumuşak bir bezle silin. 

 Temizledikten sonra, kuru ve yumuşak bir bezle kurulayın. 

 İnatçı lekeler için, beze az miktarda hafif bir deterjan uygulayın ve lekeyi yavaşça silin. 
 

 DİKKAT: Yazıcıya doğrudan deterjan püskürtmeyin. Sıvı deterjan bir boşluktan yazıcıya girebilir ve 
sorunlara neden olabilir. Su ve hafif deterjan dışında temizlik maddesi kesinlikle kullanmayın. 
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İç Kısmı Temizleme 

Kağıt sıkışmalarını çıkardıktan veya toner kartuşunu değiştirdikten sonra, yazıcı kapaklarını 
kapatmadan önce yazıcının içini inceleyin. 

 Geriye kalan tüm kağıt parçalarını veya yabancı maddeleri çıkarın. Ayrıntılar için, bkz. Kağıt 
Sıkışmalarını Giderme sayfa 41. 

 Kuru, temiz bir bezle tozu veya lekeleri temizleyin. 
 
 

 UYARI: Etiketli bir alana veya Isıtıcıdaki sıcak silindirin yakınlarına kesinlikle dokunmayın. 
Yanabilirsiniz. Sıcak silindirin çevresine bir kağıt sayfası dolanmışsa, hemen çıkarmaya çalışmayın. 
Yazıcıyı hemen kapatın ve ısıtıcının soğuması için 20 dakika bekleyin. Yazıcı soğuduktan sonra, 
sıkışmayı gidermeye çalışın. 
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Sarf Malzemeleri Sipariş Etme 

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir: 

 Sarf Malzemeleri............................................................................................................................................................... 26 

 Sarf Malzemelerinin Sipariş Zamanı ......................................................................................................................... 26 

 Toner Kartuşları ................................................................................................................................................................ 27 

 Sarf Malzemelerinin Geri Dönüşümü ........................................................................................................................ 28 
 
 

Sarf Malzemeleri 

Sarf malzemeleri yazıcının kullanımı sırasında biten yazıcı malzemeleridir. Bu yazıcı için sarf malzemesi 
orijinal Xerox® Siyah Toner Kartuşudur. 
 

Notlar:  

 Her sarf malzemesinde takma yönergeleri bulunur. 

 Yazıcınıza yalnızca yeni kartuşlar takın. Kullanılmış bir toner kartuşu takılırsa, görüntülenen 
geriye kalan toner miktarı yanlış olabilir. 

 Baskı kalitesi sağlamak için, kartuş önceden belirlenen bir noktada çalışmayı kesecek şekilde 
tasarlanmıştır. 

 

 DİKKAT: Orijinal Xerox® Toner dışında bir toner kullanılması baskı kalitesini ve baskı güvenilirliğini 
etkileyebilir. Xerox® Özellikle bu yazıcıda kullanılmak üzere Xerox tarafından sıkı kalite kontrolleri 
altında tasarlanıp üretilen tek tonerdir. 

 
 

Sarf Malzemelerinin Sipariş Zamanı 

Yazıcı kontrol paneli bir uyarı görüntüler ve sarf malzemesi değiştirme zamanına yaklaştığında 
PrintingScout bir mesaj görüntüler. Elinizde değiştirilecek malzemelerden bulunduğunu onaylayın. 
Yazdırma işleminizde kesintilerden kaçınmak için, mesajlar PrintingScout kısmında ilk 
görüntülendiğinde bu sarf malzemelerini sipariş etmek önemlidir. Kontrol paneli bir uyarı görüntüler 
ve sarf malzemesinin değiştirilmesi gerektiğinde PrintingScout bir mesaj görüntüler. 

Sarf malzemelerini yerel satıcınızdan sipariş edin veya şu adrese gidin: 

 Phaser 3010 Yazıcı: www.xerox.com/office/3010supplies  

 Phaser 3040 Yazıcı: www.xerox.com/office/3040Psupplies  
 

 DİKKAT: Xerox® olmayan sarf malzemelerinin kullanılması önerilmez. Xerox® Garantisi, Servis 
Anlaşmaları ve Total Satisfaction Guarantee (Toplam Memnuniyet Garantisi), Xerox® olmayan sarf 
malzemelerinin kullanımı ya da bu yazıcı için belirtilmemiş Xerox® sarf malzemelerinin kullanımından 
kaynaklanan hasar, arıza ve performans düşüşlerini kapsamaz. Total Satisfaction Guarantee (Toplam 
Memnuniyet Garantisi), Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da kullanılabilir. Bu alanların dışında 
kapsam değişebilir. Lütfen ayrıntılar için Xerox temsilcinizle görüşün. 

 

 

http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=Phaser+3010&PgName=order&Language=Turkish
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=Phaser+3040P&PgName=order&Language=Turkish
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Toner Kartuşları 

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir: 

 Genel Önlemler ................................................................................................................................................................. 27 

 Toner Kartuşunu Değiştirme ........................................................................................................................................ 27 
 
 

Genel Önlemler 
 

 UYARILAR:  

 Toner kartuşunu değiştirirken, toner sıçratmamaya dikkat edin. Toner sıçrarsa, giysilerle, 
ciltle, gözle ve ağızla temasından kaçının. Toner tozunu içinize çekmeyin. 

 Toner kartuşlarını çocukların ulaşamayacağı bir yerde tutun. Bir çocuk yanlışlıkla toneri 
yutarsa, çocuğun toneri tükürmesini sağlayın ve ağzını suyla yıkayın. Derhal bir doktora 
başvurun. 

 Sıçrayan toneri temizlemek için, nemli bir bez kullanın. Dökülen toneri temizlemek için, 
kesinlikle bir elektrikli süpürge kullanmayın. Elektrikli süpürge içindeki elektrik kıvılcımları 
bir yangına ya da patlamaya neden olabilir. Çok miktarda toner dökerseniz, yerel Xerox 
temsilcinize danışın. 

 Toner kartuşlarını kesinlikle açık ateşe atmayın. Kartuşta kalan toner ateş alabilir ve 
yanıklara veya bir patlamaya neden olabilir. 

 

 UYARI: Vidalarla bağlanmış olan kapak ve muhafazaları sökmeyin. Bu kapak ve muhafazaların 
altında olan parçaların bakım ve servisini yapamazsınız. Yazıcınızla birlikte verilen belgelerde 
belirtilmemiş herhangi bir bakım yordamı uygulamayın. 

 

Yazıcının hasar görmesini önlemek için, şu yönergeleri izleyin: 

 Yazıcının üstüne herhangi bir şey yerleştirmeyin. 

 Özellikle iyi aydınlatılan yerlerde kapakları uzun süre açık bırakmayın. Işığa maruz kalma 
görüntüleme birimlerine zarar verebilir. 

 Yazdırma sırasında kapakları açmayın. 

 Yazıcı kullanırken sarsmayın. 

 Elektrik bağlantıları veya dişlilere dokunmayın. Bunlara dokunulması yazıcıya zarar verebilir ve 
yazdırma kalitesinin bozulmasına neden olabilir. 

 Yazıcıyı prize takmadan önce, temizleme sırasında çıkarılan tüm parçaların yerine yeniden 
takıldığından emin olun. 
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Toner Kartuşunu Değiştirme 

Yazıcı bir siyah toner kartuşuna sahiptir. 

Toner kartuşu kullanılabilir ömrüne ulaştığında, kontrol paneli göstergeleri durumu göstermek için 
yanar. PrintingScout, Yazıcı Durumu penceresinde durumu açıklayan bir mesaj görüntüler. 
 

Not: Her toner kartuşunda takma yönergeleri bulunur. 
  

Gösterge Yazıcı Durumu Mesajı Sorun ve Çözüm 

Hata açık Toner kartuşunu değiştirin veya toner 
kartuşunun düzgün bir şekilde takıldığını kontrol 
edin. 

Toner kartuşu boştur. Toner kartuşunu yenisiyle 
değiştirin. 

 
 

Sarf Malzemelerinin Geri Dönüşümü 

Xerox® sarf malzemeleri geri dönüşüm programına ilişkin daha fazla bilgi için, şu adrese gidin: 

 Phaser 3010 Yazıcı: www.xerox.com/gwa  

 Phaser 3040 Yazıcı: www.xerox.com/gwa  

 

http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=Phaser+3010&PgName=recyclesupplies&Language=Turkish%20%20
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=Phaser+3040P&PgName=recyclesupplies&Language=Turkish%20%20
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Yazıcıyı Yönetme 

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir: 

 Yazıcı Ayarı Yardımcı Programı ................................................................................................................................... 29 

 Sayfa Baskı Sayılarını Kontrol Etme .......................................................................................................................... 31 
 
 

Yazıcı Ayarı Yardımcı Programı 

Yazıcı Ayarı Yardımcı Programı yazıcı sürücüsünü yüklediğinizde, bilgisayarınıza yüklenir. Yazıcı Ayarı 
Yardımcı Programı, yazıcıyı izlemenize, bakımını yapmanıza ve sorun gidermenize yardımcı olacak üç 
sekmeye sahiptir. 
 

Yazıcı Ayarları Raporu 

Yazıcı Ayarları Raporu sekmesi, yazıcının durumunu izlemek için yazıcı bilgilerinin, menü ayarlarının, 
bilgi sayfalarının ve kaset ayarlarının bir listesini sağlar. Yazıcınızın ayarlarını yapılandırmanıza 
yardımcı olması ve sayfa baskı sayılarını ve sistem ayarlarını görmek için bu sekmedeki bilgileri 
kullanın. Aşağıdaki menüler kullanılabilir: 

 Yazıcı Bilgisi, yazıcı ve yapılandırması hakkında bilgi sağlar. 

 Menü Ayarları, her bir yazıcı menüsü için ayarlar listesi sağlar. 

 Bilgi Sayfaları, yazdırılan ayarları, geçmişleri ve sorun gidermek ve yazıcı durumunu, ayarlarını ve 
geçmişini kontrol etmek için demo sayfaları sağlar. 

 Kaset Ayarları, kağıt kaseti ayarlarının bir listesini sağlar. 
 
 

Yazıcı Bakımı 

Yazıcı Bakımı sekmesi, sistem ayarlarını kontrol etmenizi ve ayarlamanızı, kaset ayarlarını yapmanızı 
ve farklı kağıt türleri için yazıcı çalışmasını ayarlamanızı sağlar. 

Aşağıdaki menüler kullanılabilir: 

 Sistem Ayarları, saat, tarih ve dil gibi ayarları yapar. 

 BTR'yi Ayarla, seçilen kağıt türünde yazdırma yapmak için Eğilimli Aktarım Silindirini belirtir. 

 Isıtıcıyı Ayarla, çok çeşitli kağıt türlerinde en iyi yazdırma kalitesi sağlamak için, ısıtıcı eğilimli 
voltaja ofset uygular. 

 Yoğunluk Ayarı, kağıt yoğunluğundaki farkları düzeltmek için bir ofset sağlar. 

 Rakımı Ayarla, en iyi yazdırma sonuçları elde etmek için yazıcının rakımını ayarlar. 

 Varsayılanlara Sıfırla, sistem ayarlarını fabrika varsayılan ayarlarına geri yükler. 

 BTR'yi Yenile, kıvrılmayı önlemek ve kağıt ayrımını daha iyi bir hale getirmek için Eğilimli Aktarım 
Silindirinin rutin yenileme işleminin ne zaman yürütüleceğini belirtir. 

 Kaset Ayarları, kağıt kaseti için ayarları yapılandırır. 

 Sıkışma Giderme, yazıcıyı bir kağıt sıkışmasından sonra normal çalışmasına geri yükler. 
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Tanılama 

Tanılama sekmesi sorun gidermek ve yazıcı hatalarını ve yazdırma kalitesi sorunlarını çözmek için 
araçlar sağlar. Aşağıdaki menüler kullanılabilir: 

 Grafik Yazdırma, baskı kalitesini değerlendirmek ve baskı kalitesi sorunlarını tanılamak için 
seçilen grafikleri yazdırır. 

 Geliştiriciyi Temizle, geliştirici motorlarını döndürür ve eski toneri geliştiricilerden temizlemek için 
toner kartuşlarını karıştırır. 

 Yenileme Modu, değiştirmeniz gerektiğinde toner kartuşundaki toneri temizler veya yeni bir 
toner kartuşundaki toneri karıştırır. 
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Sayfa Baskı Sayılarını Kontrol Etme 

Yapılandırma Sayfasında yazdırılan sayfaların toplam sayısını kontrol edebilirsiniz. Hesap ölçer 
yazdırılan sayfaların sayısını belirler. 

Yapılandırma Sayfasını yazdırmak için: 

1. Yazıcı Ayarı Yardımcı Programını başlatmak için, bilgisayarınızda Başlat > Tüm Programlar > 
Xerox Ofis Yazdırma seçeneğini seçin. 

2. Yazıcı adını seçin, ardından Yazıcı Ayarı Yardımcı Programı seçeneğini seçin. 

3. Yazıcı Ayarları Raporu sekmesini tıklatın. 

4. Bilgi Sayfaları öğesini tıklatın, ardından Yapılandırma Sayfası düğmesini tıklatın. 
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Yazıcıyı Taşıma 

Yazıcıyı taşırken, şu talimatları izleyin: 

1. Yazıcıyı kapatın ve güç kablosunun ve diğer kabloların bağlantısını yazıcının arkasından kesin. 

 
 

 UYARI: Elektrik çarpmasını önlemek için, fişe ıslak ellerle kesinlikle dokunmayın. Güç kablosunu 
çıkarırken, kabloyu değil, fişi tuttuğunuzdan emin olun. Kablonun çekilmesi kabloya hasar vererek 
yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir. 

 

2. Tüm kağıtları veya diğer ortamları çıktı kasetinden çıkarın. Çıktı kasetini kapatın. 

 
3. Kağıt kapağını çıkarın. 

Sayfa kapağını, güç kablosunu ve USB kablosunu yeniden kullanmak için bir arada saklayın. 
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4. Kağıdı kağıt kasetinden çıkartın. 

 
5. Uzunluk kılavuzlarını ve kaydırma çubuğunu duruncaya kadar itin. 

 
6. Ana kaset uzantısını katlayın. 

 
7. Yazıcıyı şekilde gösterildiği gibi kaldırın ve taşıyın. 
 

Not: Sarf malzemeleri de dahil yazıcı 4,6 kg (10,1 lb.) ağırlığındadır. 
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 DİKKAT: Taşıma için yazıcının düzgün şekilde paketlenememesi, Xerox® Garantisi, Servis Anlaşması ve 
Total Satisfaction Guarantee (Toplam Memnuniyet Garantisi) kapsamına dahil edilmemiş hasara 
neden olabilir. Xerox® Garantisi, Servis Anlaşması veya Total Satisfaction Guarantee (Toplam 
Memnuniyet Garantisi) yanlış taşımadan kaynaklanan hasarı kapsamaz. 

 

Yazıcıyı taşırken, yazıcıyı önden, arkadan, soldan ve sağdan 10 dereceden daha fazla eğmeyin. 

 

Yazıcıyı taşıdıktan sonra: 

1. Çıkardığınız tüm parçaları tekrar takın. 

2. Kabloları ve güç kablosunu yazıcıya tekrar bağlayın. 

3. Yazıcıyı fişe takıp açın. 
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Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir: 

 Genel Sorun Giderme ...................................................................................................................................................... 36 

 Kağıt Sıkışmaları ............................................................................................................................................................... 39 

 Baskı Kalitesi Sorunları ................................................................................................................................................... 46 

 Yazıcı Ayarı Yardımcı Programını Kullanma ........................................................................................................... 51 

 Kontrol Paneli .................................................................................................................................................................... 53 

 Hata Kodları ....................................................................................................................................................................... 54 

 Yardım Alma ...................................................................................................................................................................... 55 
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Genel Sorun Giderme 

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir: 

 Yazıcı Açılmıyor ................................................................................................................................................................. 36 

 Yazıcı Yazdırmıyor ............................................................................................................................................................ 36 

 Yazıcı Sık Sık Sıfırlanıyor veya Kapanıyor ................................................................................................................ 37 

 Yazıcı Anormal Sesler Çıkarıyor ................................................................................................................................... 38 

 Yazıcının İçinde Yoğunlaşma Meydana Gelmiş ................................................................................................... 38 

Bu bölümde, sorunları bulmanıza ve çözmenize yardımcı olacak işlemler yer almaktadır. Bazı sorunlar, 
yalnızca yazıcının yeniden başlatılmasıyla çözülebilir. 

 
 

Yazıcı Açılmıyor 
 

Olası Sebepler Çözümler 

Güç anahtarları açılmamış. Anahtarı açın. 

Güç kablosu prize doğru bağlanmamış. Yazıcının güç düğmesini kapatın ve güç kablosunu sıkı biçimde prize 
takın. 

Yazıcının bağlandığı prizde bir sorun vardır.  Çalışıp çalışmadığını görmek için, bu prize başka bir elektrik cihazı 
bağlayın. 

 Farklı bir priz deneyin. 

Yazıcı, özeliklerine uymayan voltaj veya 
frekanslı bir prize bağlanmış. 

Elektriksel Teknik Özellikler sayfa 61 bölümünde listelenen teknik 
özelliklere sahip bir güç kaynağı kullanın. 

 

 DİKKAT: Üç damarlı kabloyu (topraklama pimli) doğrudan topraklı bir AC prizine takın. 
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Yazıcı Yazdırmıyor 
 

Olası Sebepler Çözümler 

Yazıcı Enerji Tasarrufu moduna ayarlanmış. Kontrol paneli düğmesine basın. 

PrintingScout bir hata mesajı görüntüler. Sorunu düzeltmek için, PrintingScout mesajındaki talimatları izleyin. 
Hata devam ederse, Xerox temsilcinizle görüşün. 

Hata Göstergesi açık.  Hazır Göstergesi kapalıysa, yazıcıda toner bitmiştir. Toner 
kartuşunu değiştirin. 

 Hazır Göstergesi yanıp sönüyorsa, Ana Kasete kağıt yükleyin. 
Hata devam ederse, Xerox temsilcinizle görüşün. 

Hata Göstergesi yanıp sönüyor.  Hazır Göstergesi kapalıysa, yazıcı çalışması durmuştur. Yazıcıyı 
kapatın, ardından tekrar açın. Hata devam ederse, Xerox 
temsilcinizle görüşün. 

 Hazır Göstergesi yanıp sönüyorsa, yazıcı bir işi iptal ediyordur ve 
geçici olmayan belleği başlatıyordur. 

Her iki kontrol paneli göstergesi de kapalı. Yazıcıyı kapatın, güç kablosunun prize ve yazıcıya doğru 
bağlandığından emin olun, ardından yazıcıyı açık duruma getirin. 
Hata devam ederse, Xerox temsilcinizle görüşün. 

Hazır Göstergesi yanıp sönüyor.  Hazır Göstergesi yanıp sönüyorsa, bu normaldir. Sorun önceki 
yazdırma işi olabilir. Yazdırma kuyruğundaki tüm yazdırma 
işlerini silmek için, PrintingScout öğesini kullanın. 

Yazıcı yazdırmaya zorlamak için, kontrol paneli düğmesine basın. 

Kağıdı kasete yerleştirin. 

 Hazır Göstergesi bir yazdırma işi gönderdikten sonra yanıp 
sönmüyorsa, yazıcı ve bilgisayar arasındaki USB bağlantısını 
kontrol edin. Yazıcıyı kapatın, ardından tekrar açın. 

 
 

Yazıcı Sık Sık Sıfırlanıyor veya Kapanıyor 
 

Olası Sebepler Çözümler 

Güç kablosu prize doğru bağlanmamıştır. Yazıcıyı kapatın, güç kablosunun prize ve yazıcıya doğru 
bağlandığından emin olun, ardından yazıcıyı açık duruma getirin. 

Bir sistem hatası oluştu. Yazıcıyı kapatın, ardından tekrar açın. Yazıcı Ayarı Yardımcı 
Programının Bilgi Sayfalarından Hata Geçmişini Yazdır. Hata devam 
ederse, Xerox temsilcinizle görüşün. Daha fazla bilgi için, bkz. Yazıcı 
Ayarı Yardımcı Programı sayfa 29. 

Yazıcı kesintisiz bir güç kaynağına 
bağlanmıştır. 

Yazıcıyı kapatın, ardından güç kablosunu uygun bir prize bağlayın. 

Yazıcı diğer yüksek-güç aygıtlarıyla paylaşılan 
bir uzatma kablosuna bağlanmıştır. 

Yazıcıyı doğrudan prize veya başka yüksek-güç aygıtları ile 
paylaşılmayan bir uzatma kablosuna bağlayın. 
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Yazıcı Anormal Sesler Çıkarıyor 
 

Olası Sebepler Çözümler 

Yazıcının içinde tıkanma ya da pislik var. Yazıcıyı kapatın ve engeli ya da pisliği kaldırın. Çıkaramıyorsanız, 
Xerox temsilcinizle görüşün. 

 
 

Yazıcının İçinde Yoğunlaşma Meydana Gelmiş 

Nemin %85'in üzerinde olduğu yerlerde veya soğuk bir yazıcı sıcak bir odaya konduğunda, nem 
yazıcının içinde yoğunlaşabilir. Soğuk bir odada dururken, hızlı bir şekilde ısındığında da yazıcıda 
yoğunlaşma meydana gelebilir. 
 

Olası Sebepler Çözümler 

Yazıcı soğuk odada durmuştur. Yazıcının oda sıcaklığında birkaç saat çalışmasını sağlayın. 

Odanın bağıl nemi çok yüksektir.  Odadaki nemi azaltın. 

 Yazıcıyı sıcaklığı ve nemi çalışma özellikleri dahilinde olan bir yere 
taşıyın. 
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Kağıt Sıkışmaları 

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir: 

 Kağıt Sıkışmalarını En Aza İndirme ........................................................................................................................... 39 

 Kağıt Sıkışmalarını Bulma ............................................................................................................................................. 40 

 Kağıt Sıkışmalarını Giderme ......................................................................................................................................... 41 
 
 

Kağıt Sıkışmalarını En Aza İndirme 

Yazıcı, xXerox® tarafından desteklenen kağıt kullanıldığında en az kağıt sıkışması oluşacak şekilde 
tasarlanmıştır. Diğer kağıt türleri sıkışmalara neden olabilir. Desteklenen kağıt bir noktada sürekli 
sıkışıyorsa, kağıt yolundaki ilgili alanı temizleyin. 

Aşağıdaki durumlar kağıt sıkışmalarına neden olabilir: 

 Yazdırma sürücüsünde yanlış kağıt türünün seçilmesi. 

 Hasarlı kağıt kullanma. 

 Desteklenmeyen kağıt kullanma. 

 Kağıdı yanlış yerleştirme. 

 Kaseti aşırı doldurma. 

 Kağıt kılavuzlarını yanlış ayarlama. 

Çoğu sıkışma basit bir dizi kuralın izlenmesiyle önlenebilir: 

 Yalnızca desteklenen kağıtları kullanın. Ayrıntılar için, bkz. Desteklenen Kağıt sayfa 16. 

 Uygun kağıt tutma ve yükleme tekniklerini kullanın. 

 Her zaman temiz, hasarsız kağıt kullanın. 

 Kırışık, yırtılmış, nemli ya da katlanmış kağıt kullanmayın. 

 Kasete yerleştirmeden önce kağıdı havalandırarak yaprakları ayırın. 

 Kağıt kaseti dolu çizgisine dikkat edin; kaseti kesinlikle aşırı doldurmayın. 

 Kağıdı yerleştirdikten sonra kasetlerdeki kağıt kılavuzlarını ayarlayın. Doğru ayarlanmamış bir 
kılavuz yetersiz baskı kalitesine, yanlış beslemelere, eğri baskılara ve yazıcı hasarına neden 
olabilir. 

 Kaseti yükledikten sonra, yazıcı sürücüsünde doğru kağıt türünü ve boyutu seçin. 

 Yazdırırken, yazdırma sürücüsünde doğru türü ve boyutu seçin. 

 Kağıdı kuru yerlerde saklayın. 

 Yalnızca, yazıcı için tasarlanmış Xerox® kağıdı kullanın. 

Aşağıdakilerden kaçının: 

 Polyester kaplamalı kağıt mürekkep püskürtmeli yazıcılar için özel olarak tasarlanmıştır. 

 Katlanmış, buruşmuş ya da aşırı kırışık kağıt. 

 Birden fazla türde, boyutta ya da ağırlıkta kağıdın aynı anda bir kasete yerleştirilmesi. 

 Kasetleri aşırı doldurma. 

 Çıktı kasetinin aşırı dolmasına izin verme. 
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Desteklenen kağıtların ayrıntılı bir listesi için, şu adrese gidin. 

 Phaser 3010 Yazıcı: www.xerox.com/paper  

 Phaser 3040 Yazıcı: www.xerox.com/paper  
 

Kağıt Sıkışmalarını Bulma 
 

 UYARI: Etiketli bir alana veya Isıtıcıdaki sıcak silindirin yakınlarına kesinlikle dokunmayın. 
Yanabilirsiniz. Sıcak silindirin çevresine bir kağıt sayfası dolanmışsa, hemen çıkarmaya çalışmayın. 
Yazıcıyı hemen kapatın ve ısıtıcının soğuması için 20 dakika bekleyin. Yazıcı soğuduktan sonra, 
sıkışmayı gidermeye çalışın. Hata devam ederse, Xerox temsilcinizle görüşün. 

 

 DİKKAT: Kağıt sıkışmalarını alet ya da aygıtlarla gidermeye kalkmayın. Bu yazıcıya kalıcı hasar 
verebilir. 

Aşağıdaki çizimde, kağıt sıkışmalarının kağıt yolunda oluşabileceği yerler gösterilmektedir. 

 
1. Çıktı Kaseti 

2. Serbest Bırakma Kolları 

3. Aktarım Şeridi 

4. Arka Görünüm 

5. Ön Kapak 

6. Ana Kaset 
 

http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=Phaser+3010&PgName=rmlna&Language=Turkish
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=Phaser+3040P&PgName=rmlna&Language=Turkish


Sorun Giderme 
 

 Phaser 3010/3040 Yazıcı 41 
 Kullanım Kılavuzu 
 

Kağıt Sıkışmalarını Giderme 

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir: 

 Kağıt Sıkışmalarını Yazıcının Önünden Çıkarma................................................................................................... 41 

 Kağıt Sıkışmalarını Yazıcının Arkasından Çıkarma............................................................................................... 42 

 Kağıt Sıkışmalarını Çıktı Kasetinden Giderme ....................................................................................................... 44 
 
 

Kağıt Sıkışmalarını Yazıcının Önünden Çıkarma 
 

Not: Kontrol panelinde görüntülenen hatayı gidermek için kağıt yolundaki tüm kağıtları 
temizlemelisiniz. 

 

1. Kağıt kapağını ana kasetten çıkarın. 

 
2. Yazıcının önünde sıkışmış tüm kağıtları çıkarın. 
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3. Ana kasetteki kağıt kapağını değiştirin. 

 
4. Yazıcıyı geri yüklemek için, PrintingScout Yazıcı Durumu penceresindeki talimatlara uygun olarak 

kontrol panelindeki düğmeye basın. 
 

Kağıt Sıkışmalarını Yazıcının Arkasından Çıkarma 
 

Not: Kontrol panelinde görüntülenen hatayı gidermek için kağıt yolundaki tüm kağıtları 
temizlemelisiniz. 

 

1. Arka kapak serbest bırakma koluna basıp kapağı açmak için çekin. 

 
2. Kolları gösterildiği gibi kaldırın. 
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3. Sıkışmış tüm kağıtları yazıcının arkasından çıkarın. 

 
4. Kolları ilk konumlarına alçaltın. 

 
5. Arka kapağı kapatın. 

 
6. Yazıcıyı geri yüklemek için, PrintingScout Yazıcı Durumu penceresindeki talimatlara uygun olarak 

kontrol panelindeki düğmeye basın. 
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Kağıt Sıkışmalarını Çıktı Kasetinden Giderme 
 

Not: Kontrol panelinde görüntülenen hatayı gidermek için kağıt yolundaki tüm kağıtları 
temizlemelisiniz. 

 

1. Arka kapak serbest bırakma koluna basıp kapağı açmak için çekin. 

 
2. Kolları gösterildiği gibi kaldırın. 

 
3. Sıkışmış tüm kağıtları yazıcının arkasından çıkarın. 

 
4. Çıktı kasetinde sıkışan kağıdı çıkartın. 
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5. Kolları ilk konumlarına alçaltın. 

 
6. Arka kapağı kapatın. 

 
7. Yazıcıyı geri yüklemek için, PrintingScout Yazıcı Durumu penceresindeki talimatlara uygun olarak 

kontrol panelindeki düğmeye basın. 
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Baskı Kalitesi Sorunları 

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir: 

 Baskı Kalitesi Sorunlarını Çözme................................................................................................................................. 46 

 Baskı Kalitesini Kontrol Etme ....................................................................................................................................... 49 

 Kağıt ve Ortam .................................................................................................................................................................. 49 

Yazıcınız, devamlı olarak yüksek kaliteli yazdırma için tasarlanmıştır. Baskı kalitesi sorunlarıyla 
karşılaşıyorsanız, sorunu gidermek için bu bölümdeki bilgileri kullanın. 

Daha fazla bilgi için, şu adrese gidin: 

 Phaser 3010 Yazıcı: www.xerox.com/office/3010support  

 Phaser 3040 Yazıcı: www.xerox.com/office/3040Psupport  
 

 DİKKAT: Xerox® Garantisi, Servis Sözleşmesi ya da Xerox® Total Satisfaction Guarantee (Toplam 
Memnuniyet Garantisi) desteklenmeyen kağıtların ya da özellikteki ortamın kullanılmasından 
kaynaklanan hasarları kapsamaz. Xerox® Total Satisfaction Guarantee (Toplam Memnuniyet 
Garantisi), Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da kullanılabilir. Bu alanların dışında kapsam 
değişebilir. Lütfen ayrıntılar için yerel temsilcinizle görüşün. 

 

 
 

Baskı Kalitesi Sorunlarını Çözme 

Baskı kalitesi düşük olduğunda, aşağıdaki tablodan en yakın belirtiyi seçin ve sorunu düzeltmek için 
ilgili çözüme bakın. Baskı kalitesi sorununu daha net olarak belirlemek için, bir Demo Sayfası da 
yazdırabilirsiniz. 

Baskı kalitesi ilgili işlemi gerçekleştirdikten sonra iyileşmezse, Xerox temsilcinizle görüşün. 
 

Belirti Çözümler 

Çıktı çok açık. 

 

 Toner seviyesini kontrol etmek için, PrintingScout öğesini kullanın. Toner 
kartuşu neredeyse boşsa, değiştirin. 

 Toner kartuşunun bu yazıcıyla kullanılmak için onaylandığından emin olun 
ve gerektiği şekilde değiştirin. En iyi sonuçlar için, yalnızca orijinal Xerox

®
 

toner kartuşu kullanın. 

 Kağıdı önerilen boyuta ve türe uygun olarak değiştirin ve yazıcınızın ve 
yazdırma sürücüsü ayarlarının doğru olduğunu onaylayın. 

 Kağıdın kuru olduğunu ve desteklenen kağıt kullanıldığını onaylayın. 
Değilse, kağıdı değiştirin. 

 Yazıcı sürücüsündeki Kağıt Türü ayarlarını değiştirin. 

Yazıcı sürücüsünün Yazdırma Tercihlerindeki Kağıt/Çıktı sekmesinde, Kağıt 
Türü ayarını değiştirin. 

 Yoğunluk Ayarını Artırma Ayrıntılar için, bkz. Yoğunluğu Ayarlama. 

 Eğilimli aktarım silindirini ayarlayın. Ayrıntılar için bkz. Eğilimli Aktarım 
Silindirini Ayarlama sayfa 51. 

http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=Phaser+3010&PgName=tech&Language=Turkish
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=Phaser+3040P&PgName=tech&Language=Turkish
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Belirti Çözümler 

Toner leke yapıyor veya baskı 
mürekkepli. 

Çıktı arka tarafta lekelere sahip. 

 

 Yazıcı sürücüsündeki Kağıt Türü ayarlarını değiştirin. Örneğin, Düz ayarını 
Hafif Kart Stoğu olarak değiştirin. 

Yazıcı sürücüsünün Yazdırma Tercihlerindeki Kağıt/Çıktı sekmesinde, Kağıt 
Türü ayarını değiştirin. 

 Kağıdın doğru boyutta, türde ve ağırlıkta olduğunu doğrulayın. Değilse, 
kağıt ayarlarını değiştirin. 

 Isıtıcıyı ayarlayın. Ayrıntılar için, bkz. Kaynaştırıcı Birimini Ayarlama. 

Çıktıda rasgele noktalar veya görüntü 
bulanık. 

 

 Toner kartuşunun düzgün bir şekilde takıldığından emin olun. 

 Orijinal olmayan bir toner kartuşu markası kullanıyorsanız, orijinal bir 
Xerox

®
 toner kartuşu takın. 

Çıktı boş. 

 

 Yazıcıyı kapatın, ardından tekrar açın. 

 Hata devam ederse, Xerox temsilcinizle görüşün. 

Çıktıda akıntılar görünüyor. 

 

Xerox temsilcinize başvurun. 

Çıktı benekli bir görünüme sahip. 

 

 Kağıdın doğru boyutta, türde ve ağırlıkta olduğunu doğrulayın. Değilse, 
kağıt ayarlarını değiştirin. 

 Eğilimli aktarım silindirini ayarlayın. Ayrıntılar için bkz. Eğilimli Aktarım 
Silindirini Ayarlama sayfa 51. 
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Belirti Çözümler 

Yazdırılan çıktıda gölgeler görünüyor. 

 

 Kağıdın doğru boyutta, türde ve ağırlıkta olduğunu doğrulayın. Değilse, 
kağıt ayarlarını değiştirin. 

 Yazıcı sürücüsündeki Kağıt Türü ayarlarını değiştirin. 

Yazıcı sürücüsünün Yazdırma Tercihlerindeki Kağıt/Çıktı sekmesinde, Kağıt 
Türü ayarını değiştirin. 

 Eğilimli aktarım silindirini ayarlayın. Ayrıntılar için bkz. Eğilimli Aktarım 
Silindirini Ayarlama sayfa 51. 

 Isıtıcıyı ayarlayın. Ayrıntılar için, bkz. Kaynaştırıcı Birimini Ayarlama. 

Yazdırılan çıktı sisli. 

 

Geliştiriciyi temizleyin. Ayrıntılar için, bkz. Geliştiriciyi Temizleme sayfa 52. 

Yazdırılan çıktıda delgi işaretleri 
görünüyor. 

 

 Toner seviyesini kontrol etmek için, PrintingScout öğesini kullanın. Toner 
kartuşu neredeyse boşsa, değiştirin. 

 Toner kartuşunun bu yazıcıyla kullanılmak için onaylandığından emin olun 
ve gerektiği şekilde değiştirin. En iyi sonuçlar için, yalnızca orijinal Xerox

®
 

toner kartuşu kullanın. 

 Geliştiriciyi temizleyin. Ayrıntılar için, bkz. Geliştiriciyi Temizleme sayfa 52. 

Çıktı baskısı buruşuk veya lekeli. 

 

 Kağıdın yazıcı için doğru boyutta, türde ve ağırlıkta olduğunu ve düzgün 
bir şekilde yüklendiğini doğrulayın. Değilse, kağıdı değiştirin. 

 Yazıcı sürücüsündeki Kağıt Türü ayarlarını değiştirin. 

Yazıcı sürücüsünün Yazdırma Tercihlerindeki Kağıt/Çıktı sekmesinde, Kağıt 
Türü ayarını değiştirin. 

Zarflar yazdırıldığında buruşabilir 
veya kırışabilir. 

Kırışıklığın zarfın dört kenarının 30 mm dahilinde olduğunu kontrol edin. 

 Öyleyse, yazdırma beklendiği gibidir. Yazıcınız arızalı değildir. 

 Değilse, aşağıdaki önlemleri alın. 

220 mm veya daha uzun olan veya uzun kenar boyunca kulağa sahip 
Numara 10 zarflar için, zarfı 180 derece döndürün. 

220 mm veya daha uzun olan veya kısa kenar boyunca kulağa sahip C5 
zarfları, kulak açık ve yukarı bakacak şekilde yükleyin. 

220 mm'den daha kısa olan Monarch veya DL zarflar için, zarfları kulak 
açıkken ve yukarı bakıyorken, uzun kenardan besleyerek yükleyin. 

Sorun devam ederse, farklı boyutta bir zarf kullanın. 
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Belirti Çözümler 

Üst kenar boşluğu hatalı. 

 

 Kağıdın düzgün şekilde yüklendiğinden emin olun. 

 Kenar boşluklarının kullandığınız uygulamada düzgün bir şekilde 
yüklendiğinden emin olun. 

Kağıdın yazdırılan yüzeyi bozuk. 

 

1. Kağıt sayfasının tüm yüzeyi boyunca katı bir görüntü yazdırın. 

2. Yazdırılan sayfayı kasete yazdırılan taraf aşağı bakacak şekilde yükleyin. 

3. Isıtıcı silindirlerindeki yabancı maddeleri gidermek için, beş boş sayfa 
yazdırın. 

 
 
 

Baskı Kalitesini Kontrol Etme 

Yazıcınızın çıktı kalitesini çeşitli etmenler etkileyebilir. Sürekli ve en iyi yazdırma kalitesi elde etmek için, 
yazıcınız için tasarlanmış kağıt kullanın ve kağıt türünü doğru ayarlayın. Eğilimli aktarım silindirini ve 
ısıtıcıyı kullandığınız kağıt türü ve ağırlık için ayarlayın. Yazıcınızdan optimum yazdırma kalitesini 
sağlamak için bu bölümdeki yönergeleri izleyin. 

Sıcaklık ve nem, yazdırılan çıktının kalitesini etkiler. Garantili en iyi baskı kalitesi aralığı: 10–32ºC 
(50–90ºF) ve %20–70 bağıl nem. 
 

Kağıt ve Ortam 

Yazıcınız çeşitli kağıt ve diğer ortam türlerini kullanacak şekilde tasarlanmıştır. En iyi yazdırma 
kalitesini için ve kağıt sıkışmalarından kaçınmak amacıyla bu bölümdeki yönergeleri izleyin: 

 Yalnızca Xerox® tarafından desteklenen kağıt türlerini ve boyutlarını kullanın. Ayrıntılar için, bkz. 
Desteklenen Kağıt sayfa 16. 

 Yalnızca kuru, hasarsız kağıt kullanın. 
 

 DİKKAT: Bazı kağıtlar ve diğer ortam türleri zayıf çıktı kalitesine, artan kağıt sıkışmalarına ya da 
yazıcınızın hasar görmesine neden olabilir. Aşağıdakileri kullanmayın: 

 Pürüzlü ya da gözenekli kağıt. 

 Mürekkep püskürtmeli kağıt. 

 Lazer için olmayan parlak ya da kaplı kağıt. 

 Fotokopiyle çoğaltılmış kağıt. 

 Katlanmış ya da kıvrılmış kağıt. 

 Kesilmiş veya delikli kağıt. 

 Zımbalı kağıt. 

 Pencereli, metal kopçalı, yan dikişli ya da açma şeritli yapışkanlı zarflar. 
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 Dolgulu zarflar. 

 Plastik ortam. 
 

 Yazıcı sürücünüzde seçilen kağıdın, üzerine yazdırdığınız kağıtla eşleştiğinden emin olun. 

 Kağıdınızı ve diğer ortamları optimum baskı kalitesi için düzgün saklayın. Ayrıntılar için, bkz. Kağıt 
Saklama Yönergeleri sayfa 17. 
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Yazıcı Ayarı Yardımcı Programını Kullanma 

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir: 

 Isıtıcıyı Ayarlama ............................................................................................................................................................. 51 

 Eğilimli Aktarım Silindirini Ayarlama ........................................................................................................................ 51 

 Rakımı Ayarlama .............................................................................................................................................................. 52 

 Geliştiriciyi Temizleme.................................................................................................................................................... 52 

Yazıcı Ayarı Yardımcı Programı yazıcı sürücüsünü yüklediğinizde, bilgisayarınıza yüklenir. Yazıcı Ayarı 
Yardımcı Programı, yazıcıyı izlemenize, bakımını yapmanıza ve sorun gidermenize yardımcı olacak üç 
sekmeye sahiptir. 

Yazıcı Ayarı Yardımcı Programını kullanmak için: 

1. Yazıcı Ayarı Yardımcı Programını başlatmak için, bilgisayarınızda Başlat > Tüm Programlar > 
Xerox Ofis Yazdırma seçeneğini seçin. 

2. Yazıcı adını seçin, ardından Yazıcı Ayarı Yardımcı Programı seçeneğini seçin. 

3. Yazıcı Ayarlarını görüntülemek, Yazıcı Bakımı gerçekleştirmek veya Tanılama araçlarını kullanmak 
için, sekmelerden birini tıklayın. 

 
 

Isıtıcıyı Ayarlama 

Çok çeşitli kağıt türlerinde en iyi yazdırma kalitesi sağlamak için, Isıtıcıyı Ayarla seçeneğini kullanın. Bir 
baskıdaki toner lekeliyse veya kağıt üzerinde pürüz meydana getiriyorsa, kullandığınız kağıt için ofseti 
arttırın. Toner kabarcıklı veya benekliyse, kullandığınız kağıt için ofseti azaltın. 

Isıtıcıyı ayarlamak için: 

1. Yazıcı Ayarı Yardımcı Programını başlatın ve Yazıcı Bakımı sekmesini seçin. 

2. Isıtıcıyı Ayarla öğesini tıklatın. 

3. Kullandığınız kağıt için ofset değerini değiştirin. 

4. Yeni Ayarları Uygula öğesini tıklatın. 
 

Eğilimli Aktarım Silindirini Ayarlama 

Seçilen kağıt türünde yazdırmak üzere eğilimli aktarım silindiri (BTR) voltajını belirtmek için, BTR'yi 
Ayarla seçeneğini kullanın. Yazdırılan görüntü çok açıksa, kullandığınız kağıdın ofsetini arttırın. 
Yazdırılan görüntü benekli veya lekeli görünüyorsa, kullandığınız kağıt için ofseti azaltın. 

Eğilimli aktarım silindirini ayarlamak için: 

1. Yazıcı Ayarı Yardımcı Programını başlatın ve Yazıcı Bakımı sekmesini seçin. 

2. BTR'yi Ayarla öğesini tıklatın. 

3. Kullandığınız kağıt için ofset değerini değiştirin. 

4. Yeni Ayarları Uygula öğesini tıklatın. 
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Rakımı Ayarlama 

Yazıcının kurulduğu konuma uygun olarak rakımı ayarlamak için Rakımı Ayarla'yı kullanın. Rakım 
ayarı yanlışsa, baskı kalitesi sorunlarına neden olabilir. 

Rakımı ayarlamak için: 

1. Yazıcı Ayarı Yardımcı Programını başlatın ve Yazıcı Bakımı sekmesini seçin. 

2. Rakımı Ayarla öğesini tıklatın. 

3. Yazıcının kurulduğu konuma uygun olarak rakım aralığını seçin. 

4. Yeni Ayarları Uygula öğesini tıklatın. 
 

Geliştiriciyi Temizleme 

Geliştiriciyi Temizle geliştirici motorunu çalıştırır ve toner kartuşundaki toneri karıştırır. Değiştirmeden 
hemen önce kartuştaki toneri temizlemek veya bir toner kartuşunu temizledikten sonra toneri 
yenilemek için Geliştiriciyi Temizle özelliğini kullanın. 

1. Yazıcı Ayarı Yardımcı Programını başlatın ve Tanılama sekmesini seçin. 

2. Geliştiriciyi Temizle öğesini tıklatın. 

3. Başlat öğesini tıklatın. 
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Kontrol Paneli 

Yazıcı durumunu ve hatalarını göstermek için, yazıcı kontrol paneli ışıklarını kullanır. 
 

Gösterge Kapalı AÇIK Yanıp Sönüyor Yavaş Yanıp 
Sönüyor 

Hata — 

  

 

Hiçbiri 

Hazır — 
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Hata Kodları 

 

Hata Kodu Durum Çözümler 

— 

 

Hazır Normal çalışma. 

— 

 

 

 Baskı indiriliyor. 

 Isınıyor. 

 Enerji Tasarrufu Uyku modundan 
çıkılıyor. 

 Toner azken yazdırılıyor. 

Normal çalışma. 

— 

 

 

Enerji Tasarrufu modunda. Normal çalışma. 

  

 

Kağıt bitti. Kağıt yükleyin, ardından kontrol 
panelindeki düğmeye basın. 

Manuel 2 taraflı yazdırma için 
bekleniyor. 

Kağıdı çıktı kasetinden çıkarın ve kağıt 
kasetine tekrar yükleyin. 

Bkz. Manuel 2 Taraflı Yazdırma için Kağıt 
Yükleme sayfa 20. 

Kağıt sıkıştı. Kağıt sıkışmalarını giderin. 

Bkz. Kağıt Sıkışmalarını Giderme sayfa 41. 

Yanlış boyutta kağıt yüklenmiş. Doğru kağıt yükleyin. 

 

 

 

 

Yazdırma işi iptal ediliyor. Yazdırma işinin iptal edilmesini bekleyin. 

Geçici olmayan bellek başlatılıyor. Yazıcıyı kapatmayın. 
 

Not: Geçici olmayan belleğin 
başlatılmasının kesintiye uğraması 
yazıcıya hasar verebilir. 

 

 

— 
Toner kartuşu boş. Toner kartuşunu değiştirin. 

Arka kapak açık. Arka kapağı kapatın. 

Yazdırma motoru hatası. Yazıcıyı kapatın, ardından tekrar açın. 

 

 

— 
Yazıcıda önemli bir hata var. Yazıcıyı kapatın, ardından tekrar açın. 

Xerox temsilcinize başvurun. 
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Yardım Alma 

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir: 

 Hata ve Durum Mesajları .............................................................................................................................................. 55 

 PrintingScout Uyarları .................................................................................................................................................... 55 

 Yazıcı Ayarı Yardımcı Programı ................................................................................................................................... 56 

 Daha Fazla Bilgi ................................................................................................................................................................ 56 

Yazıcı sorunlarını gidermenize yardımcı olmak için, yazıcınız yardımcı programlarla ve kaynaklarla 
birlikte sağlanır. 

 
 

Hata ve Durum Mesajları 

Yazıcının kontrol paneli, bilgi ve sorun giderme yardımı sunar. Bir hata ya da uyarı durumu meydana 
geldiğinde, kontrol paneli göstergeleri sizi sorun konusunda bilgilendirir. 
 

PrintingScout Uyarları 

PrintingScout, Xerox® yazıcı sürücünüzde yüklü bir yardımcı programdır. Bir yazdırma işi 
gönderdiğinizde, yazıcı durumunu otomatik olarak kontrol eder. Yazıcı yazdırma yapamıyorsa, 
yazıcının dikkat gerektirdiğini bilmenizi sağlamak için bilgisayar ekranınızda PrintingScout uyarısı 
görüntülenir. PrintingScout iletişim kutusunda, sorunun nasıl düzeltileceğini açıklayan talimatları 
görüntülemek için uyarıyı tıklatın. 
 

Not: PrintingScout, yalnızca Windows uygulamasıdır. 
 
 

Yazıcı Durumu PrintingScout ile Kontrol Ediliyor 

Yazıcı kontrol paneli bir uyarı görüntüler ve sarf malzemesi değiştirme zamanına yaklaştığında 
PrintingScout bir mesaj görüntüler. Elinizde değiştirilecek malzemelerden bulunduğunu onaylayın. 
Yazdırma işleminizde kesintilerden kaçınmak için, mesajlar PrintingScout kısmında ilk 
görüntülendiğinde bu sarf malzemelerini sipariş etmek önemlidir. Kontrol paneli bir uyarı görüntüler 
ve sarf malzemesinin değiştirilmesi gerektiğinde PrintingScout bir mesaj görüntüler. 

PrintingScout öğesini açmak için, aşağıdakilerden birini yapın: 

 Windows görev çubuğunda, PrintingScout simgesini çift tıklatın. 

 Başlat menüsünden, Programlar > Xerox Ofis Yazdırma > PrintingScout > PrintingScout'u 
Etkinleştir seçeneğini seçin. 

PrintingScout kullanımına ilişkin bilgi için, bkz. PrintingScout yardım. Yardımı Windows görev 
çubuğunda görmek için, PrintingScout simgesini sağ tıklatın ve Yardım seçeneğini seçin. 
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Yazıcı Ayarı Yardımcı Programı 

Yazıcı Ayarı Yardımcı Programı yazıcı sürücüsünü yüklediğinizde, bilgisayarınıza yüklenir. Yazıcı Ayarı 
Yardımcı Programı, yazıcıyı izlemenize, bakımını yapmanıza ve sorun gidermenize yardımcı olacak üç 
sekmeye sahiptir. Ayrıntılar için, bkz. Yazıcı Ayarı Yardımcı Programı sayfa 29. 
 

Daha Fazla Bilgi 
 

Kaynak Konum 

Kurulum Kılavuzu Yazıcı ile birlikte paketlenmiştir. 

Recommended Media List (Tavsiye Edilen Ortam 
Listesi) 

Amerika Birleşik Devletleri: 

 Phaser 3010 Yazıcı: www.xerox.com/paper  

 Phaser 3040 Yazıcı: www.xerox.com/paper  

Avrupa Birliği: 

 Phaser 3010 Yazıcı: www.xerox.com/europaper  

 Phaser 3040 Yazıcı: www.xerox.com/europaper  

Yazıcınız için teknik destek; çevrimiçi teknik destek, 
Online Support Assistant (Çevrimiçi Destek 
Yardımcısı) ve sürücü indirmeleri dahil. 

 Phaser 3010 Yazıcı: www.xerox.com/office/3010support  

 Phaser 3040 Yazıcı: www.xerox.com/office/3040Psupport  

Bilgi Sayfaları Yazıcı Ayarı Yardımcı Programından Bilgi Sayfalarını Yazdır. 

Yazıcınız için sarf malzemesi siparişi  Phaser 3010 Yazıcı: www.xerox.com/office/3010supplies  

 Phaser 3040 Yazıcı: www.xerox.com/office/3040Psupplies  

Bireysel ihtiyaçlarınızı karşılamak için etkileşimli 
öğreticileri, yazdırma şablonlarını, yardımcı 
ipuçları ve kişiselleştirilmiş özellikleri içeren araçlar 
ve bilgi için kaynak 

www.xerox.com/office/businessresourcecenter  

Yerel satıcınız ve destek merkezi için  Phaser 3010 Yazıcı: www.xerox.com/office/worldcontacts  

 Phaser 3040 Yazıcı: www.xerox.com/office/worldcontacts  

Yazıcı kaydı  Phaser 3010 Yazıcı: www.xerox.com/office/register  

 Phaser 3040 Yazıcı: www.xerox.com/office/register  

Xerox
®

 Direct çevimiçi mağaza www.direct.xerox.com/  
 

 

http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=Phaser+3010&PgName=rmlna&Language=Turkish
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=Phaser+3040P&PgName=rmlna&Language=Turkish
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=Phaser+3010&PgName=rmleu&Language=Turkish
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=Phaser+3040P&PgName=rmleu&Language=Turkish
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=Phaser+3010&PgName=tech&Language=Turkish
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=Phaser+3040P&PgName=tech&Language=Turkish
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=Phaser+3010&PgName=order&Language=Turkish
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=Phaser+3040P&PgName=order&Language=Turkish
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&PgName=businessresourcecenter&Language=Turkish
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=Phaser+3010&PgName=customersupport&Language=Turkish
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=Phaser+3040P&PgName=customersupport&Language=Turkish
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=Phaser+3010&PgName=reg&Language=Turkish
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=Phaser+3040P&PgName=reg&Language=Turkish
http://www.direct.xerox.com/
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 Yazıcı Yapılandırmaları ve Seçenekleri ..................................................................................................................... 58 

 Fiziksel Özellikler ............................................................................................................................................................... 59 

 Çevresel Özellikler ............................................................................................................................................................. 60 

 Elektriksel Özellikler ......................................................................................................................................................... 61 

 Performans Özellikleri ..................................................................................................................................................... 62 

 Denetleyici özellkleri........................................................................................................................................................ 63 
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Yazıcı Yapılandırmaları ve Seçenekleri 
 

Kullanılabilir Yapılandırmalar 

Phaser 3010 Yazıcı ve Phaser 3040 Yazıcı, USB bağlantısına sahip siyah beyaz yazıcılardır. 
 

Standart Özellikler 
 

Özellik Phaser 3010 Yazıcı Phaser 3040 Yazıcı 

Yazdırma hızı 20 say/dak'a kadar 24 say/dak'a kadar 

Yazdırma çözünürlüğü  1200 x 1200 dpi  1200 x 1200 dpi 

Kağıt kapasitesi  150 sayfalık ana kaset 

 100 sayfalık çıktı kaseti 

 150 sayfalık ana kaset 

 100 sayfalık çıktı kaseti 

2 Taraflı Yazdırma Yalnızca Manuel Yalnızca Manuel 

Maksimum baskı boyutu Legal (216 x 356 mm, 8,5 x 14 inç) Legal (216 x 356 mm, 8,5 x 14 inç) 

Minimum baskı boyutu 76 x 127 mm, 3 x 5 inç 76 x 127 mm, 3 x 5 inç 

Kontrol paneli Bir düğme ve iki gösterge yazıcı 
durumunu, hataları ve uyarıları gösterir. 

Bir düğme ve iki gösterge yazıcı 
durumunu, hataları ve uyarıları gösterir. 

Bağlantı Evrensel Seri Veri Yolu (USB 2.0) Evrensel Seri Veri Yolu (USB 2.0) 
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Fiziksel Özellikler 
 

Ağırlıklar ve Boyutlar 
 

Phaser 3010 Yazıcı ve Phaser 3040 Yazıcı 

Genişlik 358 mm (14,1 inç) 

Derinlik 457,3 mm (18,0 inç) 

Yükseklik 282,7 mm (11,1 inç) 

Ağırlık  4,6 kg (10,1 lb.) 
 
 

Toplam Alan Gereklilikleri 
 

Phaser 3010 Yazıcı ve Phaser 3040 Yazıcı 

Genişlik 558 mm (22 inç) 

Derinlik 926.8 mm (32,6 inç) 

Yükseklik 382.7 mm (15,1 inç) 
 
 

Açıklık Gereksinimleri 
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Çevresel Özellikler 
 

Sıcaklık 

Optimum sıcaklık: 10–32°C (50–90°F) 
 

Bağıl Nem 

 Minimum–Maksimum Nem Aralığı: 28°C'de (82°F) %15-85 bağıl nem 

 Optimum Nem aralığı: 28°C'de (82°F) %20–70 bağıl nem 
 

Not: 10°C ve %85 bağıl nem gibi zorlayıcı ortam koşulları altında, yoğunlaşma nedeniyle kusurlar 
meydana gelebilir. 

 
 

Rakım 

En iyi performans için, yazıcıyı 3.100 m'nin (10.170 fit) altındaki yüksekliklerde kullanın. 
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Elektriksel Özellikler 
 

Güç Kaynağı Voltajı ve Frekansı 
 

Güç Kaynağı Voltajı Güç Kaynağı Frekansı 

110–127 VAC +/-%10, (99–140 VAC) 50 Hz +/- 3 Hz 

60 Hz +/- 3 Hz 

220–240 VAC +/-%10, (198–264 VAC) 50 Hz +/- 3 Hz 

60 Hz +/- 3 Hz 
 
 

Güç Tüketimi 

 Enerji Tasarrufu Modu 2 (Uyku): 4 W veya altı 

 Enerji Tasarrufu Modu 1 (Düşük Güç): 8 W veya altı 

 Hazır: ısıtıcı açıkken 62 W veya altı 

 Sürekli yazdırma: 380 W veya altı 

Bu yazıcı güç düğmesi kapatıldığında, yazıcı prize takılı olsa bile elektrik gücü tüketmez. 
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Performans Özellikleri 

 

Öğe Teknik Özellikler 

Yazıcı ısınma süresi Güç açık: 25 saniye veya altı 

Uyku modundan çıkma: 25 saniye veya altı 
 

Not: Isınma süresi ortam sıcaklığının 22ºC (71.6°F) olduğunu varsayar. 
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Denetleyici özellkleri 
 

İşlemci 

150 MHz 4305 işlemci 
 

Bellek 

64 MB standart bellek 
 

Arabirimler 

Evrensel Seri Veri Yolu (USB 2.0) 
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 Temel Düzenlemeler ....................................................................................................................................................... 66 
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Temel Düzenlemeler 

Xerox, bu yazıcıyı elektromanyetik emisyon ve bağışıklık standartlarına göre test etmiştir. Bu 
standartlar, tipik bir ofis ortamında bu yazıcı tarafından alınan ya da bu ürünün neden olduğu 
parazitleri azaltmak için tasarlanmıştır. 
 

ABD FCC Yönetmelikleri 

Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kuralları Bölüm 15’e uygun olarak B sınıfı dijital cihaz sınırlarına uyumlu 
bulunmuştur. Bu sınırlar, donanım ticari bir ortamda çalıştırılırken zararlı parazitlere karşı makul 
koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Aygıt radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir. Bu aygıt 
bu yönergeler doğrultusunda kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişiminde zararlı parazitlere neden 
olabilir. Bu aygıtın konut alanında çalıştırılması zararlı girişimlere neden olabilir ve bu durumda da 
kullanıcının girişimi masrafları kendisine ait olmak üzere ortadan kaldırması gerekmektedir. 

Bu cihaz radyo ve televizyon sinyali alımında zararlı parazite neden olursa (bu durum cihaz açıp 
kapatılarak anlaşılabilir), kullanıcının aşağıdaki önlemlerden birini veya birkaçını alarak paraziti 
gidermeye çalışması önerilir: 

 Alıcı antenini yeniden ayarlayın ya da konumlandırın. 

 Cihaz ve alıcı arasındaki mesafeyi arttırın. 

 Cihazı alıcının bağlı olduğu elektrik devresinden farklı bir prize bağlayın. 

 Satıcı veya tecrübeli bir radyo/TV teknisyeninden yardım alın. 

Bu ekipmanda Xerox tarafından onaylanmayan herhangi bir değişiklik veya düzenleme kullanıcının 
ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir. 
 

Not: FCC kuralları Kısım 15 ile uyum sağlamak için yalıtımlı arabirim kabloları kullanın. 
 
 

Avrupa Birliği 
 

 DİKKAT: Bu aygıt B Sınıfı bir üründür. Konut ortamında, ürün radyo parazitine neden olabilir ve bu 
nedenle de kullanıcının yeterli önlemleri alması gerekebilir. 

  

 

Bu üründe belirtilen CE işareti Xerox'un, Avrupa Birliği'nin aşağıda belirtilen tarihlerdeki 
Yönetmelikleri'ne uyumluluk bildirgesini temsil eder: 

 12 Aralık 2006: Düşük Voltaj Yönetmeliği 2006/95/EC 

 15 Aralık 2004: Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği 2004/108/EC 

 Mart 9, 1999: Radyo ve Telekominikasyon Terminal Ekipman Direktifi 1999/5/EC 

Bu yazıcı, talimatlarına uygun şekilde kullanıldığında, tüketici ya da çevre için zararlı değildir. 

Avrupa Birliği yönergelerine uyum sağlamak için yalıtımlı arabirim kabloları kullanın. 

Bu yazıcı için Uyum Bildirgesi'nin imzalı bir kopyası Xerox'tan alınabilir. 
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Türkiye RoHS Yönetmeliği 

Madde 7 (d) ile uyumlu olarak, işbu belge ile “EEE yönetmeliğine uygundur” olarak 
sertifikalandırıyoruz. 

“EEE yönetmeliğine uygundur.” 
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Material Safety Data Sheets (Malzeme 
güvenliği veri sayfaları) 

Yazıcınızla ilgili Malzeme Güvenliği Verisi bilgileri için, şu adresi ziyaret edin: 

Kuzey Amerika 

 Phaser 3010 Yazıcı: www.xerox.com/msds  

 Phaser 3040 Yazıcı: www.xerox.com/msds  

Avrupa Birliği 

 Phaser 3010 Yazıcı: www.xerox.com/environment_europe  

 Phaser 3040 Yazıcı: www.xerox.com/environment_europe  

 

http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=Phaser+3010&PgName=msdsna&Language=Turkish
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=Phaser+3040P&PgName=msdsna&Language=Turkish
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=Phaser+3010&PgName=msdseu&Language=Turkish
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=Phaser+3040P&PgName=msdseu&Language=Turkish
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 Avrupa Birliği ...................................................................................................................................................................... 72 

 Diğer Ülkeler....................................................................................................................................................................... 74 
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Bütün Ülkeler 

Xerox® ürününüzün imha edilmesini yönetiyorsanız, lütfen yazıcının kurşun, cıva, perklorat ve imha 
edilmesi çevresel faktörlere bağlı olabilen diğer malzemeleri içerebileceğini unutmayın. Ürün 
içerisinde bu maddelerin bulunması, ürünün piyasaya sürüldüğü zamanda uygulanmakta olan genel 
yönetmeliklere tamamen uygundur. Geri dönüşüm ve atma işlemiyle ilgili bilgi için yerel yetkililerle 
görüşün. Perklorat Maddesi: Bu üründe piller gibi bir ya da daha fazla Perklorat içerikli cihaz 
bulunabilir. Özel bir uygulama yapılabilir, lütfen www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate  
adresini ziyaret edin. 
 

http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate


Geri Dönüşüm ve Atma 
 

 Phaser 3010/3040 Yazıcı 71 
 Kullanım Kılavuzu 
 

Kuzey Amerika 

Xerox, cihazı geri alma ve yeniden kullanma/geri dönüşüm programına sahiptir. Bu Xerox® ürününün 
programın bir parçası olup olmadığını belirlemek için, Xerox temsilcinizle (1-800-ASK-XEROX) görüşün. 

Xerox® çevre programları hakkında daha fazla bilgi için, şu adrese gidin: 

 Phaser 3010 Yazıcı: www.xerox.com/environment  

 Phaser 3040 Yazıcı: www.xerox.com/environment  
 

http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=Phaser+3010&PgName=environmentna&Language=Turkish
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=Phaser+3040P&PgName=environmentna&Language=Turkish
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Avrupa Birliği 

Bazı cihazlar hem yerel/ev hem de profesyonel/iş uygulamasında kullanılabilir. 
 

Yerel/Ev Ortamı 

 

Ekipmanınız üzerinde bu simgenin bulunması, ekipmanı normal evsel 
atıklarla atmamanız gerektiğini gösterir. 

Avrupa yasalarına uygun olarak, ömrünü tamamlamış atılacak elektrik ve elektronik cihazlar evsel 
atıklardan ayrıştırılmalıdır. 

AB üye devletleri içindeki özel evler, elektrikli ve elektronik ekipmanları belirli toplama tesislerine 
ücretsiz olarak teslim edebilir. Lütfen bilgi için yerel atık yetkilinizle görüşün. 

Bazı üye ülkelerde, yeni ekipman satın aldığınızda, yerel dağıtıcınızın eski ekipmanınızı ücretsiz olarak 
geri alması gerekebilir. Lütfen bilgi için dağıtıcınızla görüşün. 
 

Profesyonel/İş Ortamı 

 

Cihazınızda bu simgenin bulunması, cihazınızı kabul edilen ulusal 
yordamlarla uygun olarak atmanız gerektiğini gösterir. 

Avrupa yasalarına uygun olarak, kullanım süresi sonunda elektrik ve elektronik cihazları atma, 
anlaşılan yordamlar çerçevesinde yönetilmelidir. 

Atma işleminden önce, ürünü kullanım süresi sonunda geri verme bilgileri için yerel satıcınıza veya 
Xerox temsilcisine başvurun. 
 

Ekipmanın ve Pillerin Toplanması ve Atılması 

 

Ürünlerin ve/veya birlikte gelen dokümanların üzerindeki bu semboller, 
kullanılan elektrikli ve elektronik ürünlerin ve piller, genel evsel atıklarla 
karıştırılmaması gerektiğini göstermektedir. 

Eski ürünlerin ve kullanılmış pillerin uygun biçimde arıtılması, geri 
kazanımı ve geri dönüşümü için bulunduğunuz yerin yasalarına ve 
2002/96/EC ve 2006/66/EC Yönetmeliklerine uygun olarak bunları ilgili 
toplama noktalarına götürün. 

Bu ürünleri ve pilleri düzgün atarak, çok değerli kaynakların 
korunmasına ve atıkların uygunsuz işlenmesinin yaratabileceği, insan 
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sağlılığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerin ortaya çıkmasını önlemeye 
yardımcı olacaksınız. 

Eski ürünlerin ve pillerin toplanması ve geri dönüştürülmesiyle ilgili daha 
fazla bilgi için lütfen belediyenizle, çöp uzaklaştırma hizmeti 
sağlayıcısıyla ya da bu ürünleri satın aldığınız yerle görüşün.  

Bu atıkların yanlış uzaklaştırılması, ulusal yasalara bağlı olarak cezalara 
neden olabilmektedir. 

 
 

Avrupa Birliğindeki Ticari Kullanıcılar 

Elektrikli ve elektronik donanımlarınızı atmak istiyorsanız, lütfen daha fazla bilgi için bayinizle ya da 
tedarikçinizle görüşün. 
 

Avrupa Birliği Dışında Atma 

Bu semboller yalnızca Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Eğer bu öğeleri atmak istiyorsanız lütfen yerel 
yönetimlerle ya da ürünün bölgenizdeki bayisi ile görüşün ve doğru uzaklaştırma yöntemi hakkında 
bilgi isteyin. 
 

Pil Sembolü Notu 

Hg  

Bu tekerlekli çöp kutusu sembolü, bir kimyasal madde sembolü ile 
birlikte kullanılabilir. Bu, Yönetmelik'te belirtilen gerekliliklere uyum 
sağlar. 

 
 

Pili Çıkarma 

Piller yalnızca ÜRETİCİ-onaylı bir servis tesisinde değiştirilebilir. 
 



Geri Dönüşüm ve Atma 
 

74 Phaser 3010/3040 Yazıcı 
 Kullanım Kılavuzu 
 

Diğer Ülkeler 

Yerel çöp yönetim yetkilinize başvurun ve ürünün atılmasıyla ilgili bilgi isteyin. 
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