
HiTi P750L
kullanım kılavuzu

www.hiti.com

V_0.1



ÖNSÖZ

HiTi P750L kullanım kılavuzu

İÇİNDEKİLER

Türk

Bölüm 1. Önemli Güvenlik Talimatları
Çevre ·····························································································································

İşleme Alma Talimatları ······································································································ 

Sarf Malzemeleri ve Çıktılar için İşleme Alma Talimatları ···························································

Bölüm 2. Kurulum ve Ayarlar
Aksesuarların ambalajdan çıkarılması ve kontrol edilmesi ·························································· 

Parça Adı ve İşlevi ············································································································ 

Güç Kablosunun Bağlanması ······························································································ 

USB Kablosunun Bağlanması ····························································································· 

Ön Kapağın Açılması ········································································································· 

Şerit Yerleştirme ··············································································································· 

Kağıtların Yüklenmesi ········································································································ 

Yazıcının Taşınması ········································································································· 

Bölüm 3. İşletim Paneli
İşletim Paneli ··················································································································· 

LCD Ekran ······················································································································ 

Kullanıcı Kurulumu Modu ···································································································

Bölüm 4. Rutin Bakım
Termal Başlığın ve Silindirin Temizlenmesi ············································································

Dış Kabinin Temizlenmesi ·································································································· 

Filtrenin Temizlenmesi ······································································································· 

Bölüm 5. Hataların Giderilmesi
Hata Mesajı ve Düzeltici Eylem ···························································································· 

Arıza Belirtileri ················································································································· 

Kağıt Sıkışması ················································································································ 

Yazdırma İşlemi Sırasında Güç Kaynağının Kesintiye Uğraması ················································· 

Şerit koptuğunda ··············································································································

Bölüm 6. Satış Sonrası Hizmetleri
Özellikler ························································································································ 

1-1

1-2

1-3

2-1

2-2

2-3

2-4

2-5

2-6

2-6

2-8

3-1

3-1

3-2

4-1

4-2

4-2

5-1

5-2

5-3

5-4

5-4

6-1

Düzenleyici kurum uyum beyanları



HiTi P750L kullanım kılavuzu

Türk

Amerika'daki Kullanıcılar

FCC Bölüm 15

A Sınıfı dijital cihazlar ve çevre birimler için kullanıcıya sunulan talimatlar aşağıdaki ifadeyi ya da benzer bir ifadeyi 

içermeli ve bu ifade kılavuz metninde görünür bir alana yerleştirilmelidir. 

Bu ekipman, FCC Kuralları Bölüm 15 kapsamında test edilmiş ve A Sınıf dijital cihaz sınırlarına uygun bulunmuştur. 

Bu sınırlar, ekipmanın ticari bir ortamda kullanıldığı durumlarda zararlı parazitlere karşı makul düzeyde koruma 

sağlayacaktır. Bu ekipman, radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve ürün kullanım talimatlarına uygun 

şekilde kurulmadığında ya da kullanılmadığında, telsizle haberleşmeye zarar verebilecek parazitlere neden olabilir. 

Ekipmanın bir yerleşim alanı içinde çalıştırılması halinde zararlı parazitler oluşabilir, bu durumda kullanıcının paraziti 

kendi imkanlarıyla düzeltmesi gerekmektedir. 

FCC KİMLİĞİ : W5388D2335000T

Avrupa'daki Kullanıcılar
A ITE Sınıfı, sınıf B ITE sınırlarını karşılamayan ancak sınıf A ITE sınırlarını karşılayan diğer ITE'lerin tümünü 

içeren bir kategoridir. Bu tür ekipmanların satışı kısıtlı tutulmamalıdır ancak kullanım talimatlarına aşağıdaki 

uyarı dahil edilmelidir.

Uyarı: Bu bir A sınıfı üründür. Bir ev ortamında, bu ürün kullanıcının yeterli tedbirleri almasını 
gerektirebilecek radyo parazitine neden olabilir. 

Avrupa Birliği Düzenleyici Kurum Bildirimi
CE işareti taşıyan bu cihaz, 1999/5/EC Direktifinin tüm temel gereklilikleri ve diğer ilgili hükümleriyle uyumludur. 

Bu cihaz, uyumlu hale getirilmiş aşağıdaki Avrupa standartları ile uyumludur. 

Sağlık: EN 62311:2008 

Güvenlik: EN 60950-1:2006 + A1: 2010 + A11:2009 + A12:2011 

EMC: EN301 489-1 v1.9.2:2011, EN301 489-3 v1.6.1:2013

Radyo: EN302 291-1-2: V1.1.1:2005

Federal Haberleşme Komisyonu (FCC) Beyanı
Uyumluluktan sorumlu tarafın açıkça onaylamadığı değişiklikler veya modifikasyonlar kullanıcının ekipmanı 

çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Bu cihaz, FCC Kuralları Bölüm 15 ile uyumludur. Çalıştırma işlemi aşağıdaki iki 
koşula tabidir:
1) bu cihaz zararlı parazitlere neden olmamalıdır ve

2) bu cihaz, bu cihazın istenmeyen şekilde çalıştırılmasından kaynaklanabilecek parazitler de dahil olmak 

    üzere alınan tüm parazitleri kabul etmelidir.

Düzenleyici kurum uyum beyanları
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Bölüm 1. Önemli Güvenlik Talimatları
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Bu kılavuz, yazıcının güvenli kullanımı ile ilgili ayrıntılı talimatlar sunmaktadır.
Lütfen kullanım öncesinde kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride kullanmak ya da yeniden okumak için 
güvenli bir yerde saklayın.

Yazıcıyı güvenli bir şekilde kullanmak için lütfen aşağıdaki hususlara özen gösterin:

Yazıcıyı güvenli bir şekilde kullanmak için lütfen aşağıdaki hususlara özen gösterin:
Aşağıda listelenen simgeler, kullanıcıların fiziksel olarak yaralanmasını önlemek üzere, kullanıcının 
yazıcıyı doğru şekilde kullanmasını sağlamayı ve mal hasarını önlemeyi hedeflemektedir. 
Lütfen bunların her birine özel özen gösterin.

Yazıcı kurulumu ve kullanımı ile ilgili tüm tehlikelerin öngörülmesi zordur. Bu nedenle, bu kılavuzda 
ve diğer belgelerde yer alan uyarılar tüm vakaları kapsayamaz. Bu kılavuzda açıklanmayan bir 
işlem ya da bakım gerçekleştirileceğinde güvenlik ile ilgili sorumluluğu müşterinin üstlenmesi 
gerekmektedir.

Bu ılavuzda açıklanan işletim talimatları ve bakım bildirimleri ile diğer belgeler, yazıcının doğru 
şekilde kullanılması içindir. Yazıcının başka bir amaca yönelik olarak kullanılması halinde, güvenlik 
ile ilgili sorumluluk tamamen müşteriye ait olacaktır.

Bu kılavuz ve diğer belgeler ile yasaklanmış olan işlemleri gerçekleştirmeyin.

Bu yazıcının kullanılması sırasında bir arıza nedeniyle yazdırılamayan içerikler için herhangi bir 
garanti sunulamamaktadır.

Dikkat: Sorunun nedeni ve çevresel koşullar hakkında açıklama.

İkaz: Ürünün uygunsuz şekilde işleme alınması, kullanıcıların yaralanmasına ve/veya 
fiziksel hasar görmesine neden olabilir.

Uyarı:Makinenin uygunsuz şekilde işleme alınması, ölüme neden olabilecek yaralanmalara 
neden olabilir.

İkaz: Çocukların yazıcıya ya da kablolara dokunmasına izin vermeyin. 
Bu durum kazalara ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.

İkaz: Yazıcıyı, küvet, sıcak havuz ya da cadde üzeri gibi ıslak ya da tozlu bir ortama 
yerleştirmeyin. Bu durum yangına, elektrik çarpmasına ya da yazıcı sorununa 
neden olabilir.

İkaz: Yazıcıyı dengesiz bir yüzey üzerine yerleştirmeyin. Yazıcı düşebilir ya da 
devrilebilir ve ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Dikkat: Yazıcıyı fazla düşük ya da yüksek sıcaklıklara ya da doğrudan güneş ışığına 
maruz kalacağı bir konuma yerleştirmeyin.

Çevre

Türk
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Uyarı: Yazıcının üzerine vazo, saksı, bardak ya da içeriği sıvı olan herhangi bir nesne 
ya da metal bir nesne koymayın. Sıvıların ya da metal nesnelerin yazıcı içine 
dökülmesi ya da düşmesi yangına ve elektrik çarpmasına neden olabilir. 
Böyle bir durumda, lütfen derhal yazıcının gücünü kapatın.

Uyarı: Yazıcının açıklıklarını bloke etmeyin. Açıklığın bloke edilmesi durumunda, 
ısı içeride hapsolacaktır ve bu durum yangın çıkmasına neden olabilir.

Uyarı: Yazıcının açıklıkları arasından, yazıcıya metalik ya da tutuşabilir nesneler 
atmayın veya düşürmeyin, bu durum yangın çıkmasına ya da elektrik 
çarpmasına neden olabilir.

Bölüm 1. Önemli Güvenlik Talimatları

1 - 2

Yazıcı ile işlem yaparken lütfen aşağıdakilere özen gösterin;

Uyarı: Yazıcıyı kaldırarak kutusundan çıkarın ve düz ve sabit bir masa ya da çalışma 
masası üzerine yerleştirin.

Uyarı: Yazıcının kendisi (kağıt ve şerit takılı olmadan) yaklaşık 27 kg ağırlığındadır. 
Kişisel yaralanmaları ve yazıcının hasar görmesini önlemek için lütfen yazıcıyla 
dikkatli bir şekilde ilgilenin.

Uyarı:

Uyarı:

Uyarı:

Uyarı:

Uyarı:

Uyarı:

İşleme Alma Talimatları

Türk

Yazıcıyı taşırken, yazıcıyı alt kenarından tutun. Yazıcının, taşınması sırasında 
en az iki kişi tarafından tutulması şiddetle önerilir.

Lütfen gücün kapalı olduğundan ve güç kablosunun taşınmadan önce yazıcıdan 
çıkarıldığından emin olun. 

Yazıcıyı demonte etmeyin veya yeniden biçimlendirmeyin. Yazıcının bazı 
bölümleri yüksek gerilim değerinde elektrik ile şarj edilir ve çok ısınabilir. 
Bu uyarının göz ardı edilmesi, elektrik çarpmasına, yangına veya yanıklara 
neden olabilir.

Taşıma sırasında, yazıcının düşmesi durumunda, yazıcının denetlenmesi için 
HiTi bayileriyle veya hizmet merkeziyle irtibata geçin. Yazıcının olası hasarla 
birlikte, denetim olmadan kullanılması yangına ya da elektrik çarpmasına neden 
olabilir.

Yazıcıyı kaygan bir zemin üzerinde taşırken lütfen dikkatli olun.

Kullanım sırasında güç kablosunu sıkıca sabitleyin.
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Bölüm 1. Önemli Güvenlik Talimatları
Uyarı: Termal başlık, işletim sırasında yüksek sıcaklıklara ulaşır ancak bu normal 

bir durumdur. Hiçbir durumda, termal başlığa dokunmayın. Termal başlığa 
dokunulması kişisel hasara ya da yazıcının zarar görmesine neden olabilir.

Uyarı: Yazıcıya bu belgede açıklanan talimatların ötesinde servis uygulamayın. 
Geri çevrilemez bir sorun yaşanması durumunda lütfen HiTi bayileri ya da 
hizmet merkezi ile irtibata geçin. 

Uyarı: Bu ürün, çalışma sırasında her zaman topraklanmış olmalı ve daima bu 
ürünle birlikte verilen özel güç kablolarıyla beraber kullanılmalıdır. 
Ürün, topraklama olmadan kullanılırsa ve bir akım kaçağı oluşursa, yangın 
veya elektrik çarpması görülebilir, bu durum aynı zamanda radyo, televizyon 
ya da sinyal alıcı benzer elektrikli aletlerde parazite neden olabilir. Uygun 
topraklama bağlantısı uygun olmadığında, lütfen HiTi bayileri ya da hizmet 
merkezi ile irtibata geçin. 

Dikkat: Termal başlığın yüzeyine doğrudan dokunulması, termal başlığın hasar 
görmesine neden olabilir. Yazıcıya sert nesne girmesi de yazıcı 
mekanizmasına zarar verebilir. Bu durumda, içinde herhangi bir nesne 
varken lütfen yazıcıyı kullanmayın.

1 - 3

Mürekkep şeridi, kağıt ve çıktı işleme alınırken, lütfen aşağıdakilere dikkat edin:

Dikkat: Kağıtların İşleme Alınması
Yalnızca HiTi tarafından belirlenmiş kağıtları kullanın.
Kağıdı düz şekilde saklayın.
Kağıdı kuru ve koyu bir yerde, doğrudan güneş ışığına maruz kalmayacağı şekilde saklayın. 
(Sıcaklık: 35℃'den düşük, Nem: %60'dan düşük).
Parmak izi oluşumunu önlemek için yazdırma işlemi öncesinde kağıt yüzeyine dokunmayın.

Sarf Malzemeleri ve Çıktılar için İşleme Alma Talimatları

Türk

Dikkat:

Dikkat: Çıktıların İşleme Alınması
Çıktıları doğrudan güneş ışığına maruz kalmayacağı, serin bir yerde saklayın.
Çıktıları, renkleri değiştirebilecek ya da soldurabilecek benzen, tiner veya alkol gibi 
organik solventlerden/sıvılardan uzakta tutun.

İkaz: Mürekkep şeridini atarken lütfen zararlı sanayi atık olarak işleme alın.

İkaz: Ellerin yaralanmasını ve kağıt kesiklerini önlemek için kağıtlar ile işlem yaparken 
dikkatli olun.

Mürekkep Şeridini İşleme Alma
Yalnızca HiTi tarafından belirlenmiş mürekkep şeridini kullanın.
Mürekkep şeridini doğrudan güneş ışığına maruz kalmayacağı, serin bir yerde saklayın.
(Sıcaklık: 35℃'den düşük, Nem: %60'dan düşük).
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Türk

2 - 1

Bölüm 2. Kurulum ve Ayarlar
Bu bölümde yazıcının ambalajından çıkarılması ve kurulması açıklanmaktadır. Bu bölüme geçmeden 
önce, lütfen Bölüm 1. Önemli Güvenlik Talimatları'nın dikkatlice incelendiğinden emin olun.

Aksesuarların ambalajdan çıkarılması ve kontrol edilmesi

1.Lütfen, öncelikle her iki yandan karton tutucuyu 
      gevşetin. 

2.Kutuyu açın ve kutunun içindeki aksesuarları 
      ve koruma malzemelerini çıkarın. 

 
 

3.Yazıcıyı en altından tutarak çıkarın..

Dikkat:

4.Aksesuarları aksesuar kutusundan çıkarın ve içeriği kontrol edin.

Parçacık Alıcı Kağıt flanşı Kağıt flanşı (siyah)Ara parça (2 parça)

 Güç kablosu USB Kablosu

İkaz:
Yazıcının kendisi (kağıt ve şerit takılı olmadan) 
yaklaşık 27 kg ağırlığındadır. Kişisel 
yaralanmaları ve yazıcının hasar görmesini 
önlemek için lütfen yazıcıyla dikkatli bir şekilde 
ilgilenin. 

Lütfen kutuyu ve ambalajlama malzemelerini, 
yazıcının gerekli olduğunda taşınması için 
saklayın. 
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No. Ad

İşletim Paneli

<Önden Görünüm> <Arkadan Görünüm>

<İç Görünüm>

Ön Kapak

USB Yuvası (Tür A)

USB Yuvası (Tür B)

Güç Konektörü

Kontrol düğmeleri, LCD ve yazıcı durumu ekran ışıkları panel 
üzerinde yer alır.

Bir mürekkep şeridini ya da kağıdı değiştirirken veya bakım 
işlemleri gerçekleştirirken ön kapağı açın.

FW yükseltmesinin kullanılması içindir. El aletleri ile şarj 
ETMEYİN.

USB kablosunu bağlamak için kullanılacaktır.

İşlev

1

4

Güç kablosunu bağlamak için kullanılacaktır.5

Güç Düğmesi

Kağıt Ayar Işığı

Bu düğme yazıcının gücünün açılmasını/kapatılmasını sağlar. 
Düğmenin "|" ile işaretlenen kısmına basıldığında, güç açılır.
Düğmenin "○" ile işaretlenen kısmına basıldığında, güç kapatılır.
<İkaz>Yazıcı kapatıldığında, yeniden açmadan önce en az 3 
saniye bekleyin.

Kağıdı ayarlarken, ışık yanana kadar kağıdı itin. 7

Türk

Bölüm 2. Kurulum ve Ayarlar
Parça Adı ve İşlevi

1

5
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Güç kablosunu aşağıdaki güvenlik talimatlarına uygun şekilde bağlayın.

Yazıcının güç kablosunu yazıcı gövdesinin arkasına 
bağlayın ve prizi güç çıkışına takın.

Güç Kablosunun Bağlanması

Uyarı: Güç kablosunu takmadan önce yazıcının gücünü kapattığınızdan emin olun.

Uyarı: Yangına ve elektrik çarpmasına neden olabilecek "yığın halindeki" bağlantılardan 
kaçının.

Uyarı: Güç kablosunu elleriniz ıslarken takmayın ya da çıkarmayın. Bu durum, elektrik 
kaçağına neden olabilir.

Uyarı: Güç kablosunu doğru şekilde taktığınızdan emin olun. Yanlış şekilde takılması 
yangın çıkmasına veya yazıcı sorunlarına yol açabilir.

Uyarı: Güvenlik açısından, yazıcı uzun süre kullanılmayacağında, güç kablosunu 
yazıcıdan çıkarın.

Uyarı: Güç kablosuna hasar vermeyin ya da kablo üzerinde herhangi bir modifikasyon 
yapmayın. Güç kablosunun üzerine ağır nesneler konulması, kablonun güçlü bir 
şekilde çekilmesi ve bükülmesi gibi yanlış kullanımlar yangına ve elektrik 
çarpmasına neden olabilir.

Uyarı: Yazıcıyı taşırken, diğer cihazlara bağlı olmaması için yazıcının gücünü
 kapattığınızdan ve güç kablosunu çıkardığınızdan emin olun. Aksi takdirde, 
güç kablosu hasar görebilir ve yangına ya da elektrik çarpmasına neden 
olabilir. Aynı zamanda, kabloya takılıp düşme tehlikesi de mevcuttur.

Türk

Bölüm 2. Kurulum ve Ayarlar
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Kişisel bilgisayara takılı USB kablosunu yazıcının 
sağ arka kısmında bulunan USB konektörüne 
bağlayın.
USB kablosunu tamamen içeri yerleştirdiğinizden 
emin olun.

USB Kablosunun Bağlanması

Dikkat: USB kablosunu çıkarmak için, yazıcının bekleme durumunda olduğundan emin olun. 
Veri aktarımı sırasında USB kablosunun çıkarılması, verilerin doğru şekilde 
yazdırılamamasına neden olabilir ve atık oluşumuna yol açabilir.

Türk

Bölüm 2. Kurulum ve Ayarlar
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Ön Kapağın Açılması

Türk

Bölüm 2. Kurulum ve Ayarlar

1. Güç düğmesi üzerindeki "I" harfine 
    basarak gücü açın 

2. İşletim paneli üzerinden OPEN 
    (AÇ) düğmesine basın. 

3.Ön kapağın üst kısmından tutarak ön kapağı açın.

Dikkat: Ön kapağı açarken, ön kapağa basınç 
uygulamayın. Aksi takdirde, yazıcı hasar 
görebilir.

Dikkat:  Ön kapağı aşırı hızlı bir şekilde ya da 
gereksiz güç kullanarak açmayın. 
Ön kapağı açtıktan sonra ön kapağa 
bastırmayın ya da kağıt dışında, ağır bir 
nesne koymayın.



HiTi P750L kullanım kılavuzu

Dikkat: Lütfen her iki tarafta da şerit ana parçası ve gövdesi arasındaki renklerin 
eşleştiğinden emin olun.

2 - 6

Mürekkep şeridini esnetin ve tutucu kısma yerleştirin. Şeridi, yerine oturup 'tık' sesi çıkarana kadar itin.
Mürekkep Şeridinin Yüklenmesi

5x7 boyutta kağıt kullanırken önce kağıt flanşlarına ara parçalar takın. 4 x 6 boyutta ya da 6 x 8 
boyutta kağıt kullanılırken, ara parçaların kullanılmasına gerek yoktur.

(Not: Bazı sarf malzemesi paketlerinin uygunluğu, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Lütfen, sarf 
malzemesi paketinin olup olmadığını öğrenmek için yerel bayinizle irtibata geçin.)

1.  Ara parçaları kağıt flanşı içine yerleştirin. 
     İki ara parça da birbirinin aynısıdır.

2. Kağıdın sol kısmındaki düğümü görene kadar 
    flanşı itin. Kağıt yazıcıya oturana kadar kağıt 
    üzerindeki yapıştırmayı çıkarmayın.

Kağıtların Yüklenmesi 

Türk

Bölüm 2. Kurulum ve Ayarlar
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 3. Kağıdı yazıcıya yerleştirin.
    Flanş ve tutucu rengini eşleştirerek kağıdı yerleştirin. Kağıdı 
    yerleştirdikten sonra kağıt üzerindeki yapıştırmayı çıkarın. 

4. Kağıt flanşlarını döndürerek, silindir altındaki kağıdın 
    kenarını yerleştirin.

5. Kağıdın her iki ucunu da yapıştırmanın hizasına getirin.

6. Kağıt ayar ışığı yanana kadar kağıdı itin.

7. Ön kapağı kapatın.
    Her bir kağıt silindiri takıldıktan/değiştirildikten sonra, 
    toz ve parmak izini önlemek üzere otomatik olarak 4 
    sayfa dışarı atılacaktır. 

Türk

Bölüm 2. Kurulum ve Ayarlar



HiTi P750L kullanım kılavuzu

2 - 8

Yazıcının Taşınması
Yazıcının taşınmasında aşağıdaki tedbirlerin alınması gerekmektedir.
Yanlış bir taşıma yöntemine başvurulması, yazıcının arızalanmasına neden olabilir, lütfen aşağıdaki 
doğru talimatları izleyin.

1.Yazıcıyı taşımadan önce, mürekkep şeridini ve kağıdı yazıcıdan çıkarın.Mürekkep şeridinin ya da 
   kağıdın bir arıza nedeniyle çıkarılamaması durumunda, bayilere ya da hizmet merkezine danışın.

2.Orijinal bir kutu kullanın.
   Orijinal kutu kullanılamaz olduğunda bayiniz ya da hizmet merkezi ile irtibata geçin ve yeni bir kutu 
   satın alın.

3.Ön kapak açık durumdayken gücü kapatmayın.
   Güç AÇIK durumdayken ön kapağını kapayın ve işletim panelinin LCD ekranı üzerinde “Şerit Eksik" 
   mesajı görüntülendiğinde gücü kapatın.

Türk

Bölüm 2. Kurulum ve Ayarlar
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No. Ad

Sol Düğme

Yürüt Düğmesi

Menü Düğmesi

Sağ Düğme

Açma Düğmesi

Tercih edilen ayarı seçmek için bu düğmeyi kullanın.

“”Manuel kağıt kesme” modunda 4 sayfa kağıdı kesmek için 
bu düğmeye basın

Makine durumunu görüntülemek için bu düğmeye basın.

Tercih edilen ayarı seçmek için bu düğmeyi kullanın.

İşlev

1

2

3

4

Ön kapağı açarken bu düğmeye basın.5
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Bölüm 3. İşletim Paneli

İşletim paneli üzerindeki düğmeler ve LCD ekranı aşağıda gösterilmiştir.
İşletim Paneli

LCD Ekran    6   aşağıdaki yazıcı durumunu gösterir.
LCD Ekran

Bağımsız İşletim Düğmeleri                   aşağıdaki işlevleri karşılayacaktır.  

LCD Ekran

Yazıcı Hazır 4 x 6 Yazdırma durumuEkran, yazıcıya sabitlenen mürekkep şeridine göre 
değişir.

Baskı kalitesini görüntüler.

Ortamdan çıkan miktarı görüntüler.

Mevcut FW sürümünü görüntüler.

Tercih edilen dili seçin.

Yazıcı başlatılıyor.

Şerit/Kağıt durumu Kontrol Ediliyor

PC'den Verileri Gönder.

Ön kapağa yaklaştığında, kağıt kesme (4 x 6 sayfa x4 yaprak) 
işlevini yürütün.

Sistem soğutuluyor Termal başlığın soğutulması bekleniyor.Termal başlık soğutulana 
kadar yazdırma işlemi geçici olarak durduruldu.

Sistem ısıtılıyor Termal başlığın ısıtılması bekleniyor.Termal başlık ısınana kadar 
yazdırma işlemi geçici olarak durduruldu.

Alınan Çıktılar

Ortamdan Çıkıldı

Kağıt Kesme

FW Sürümü

Dil Seçimi

Başlatılıyor

Ortam Kontrol Ediliyor

Yazdırılıyor Yazdırılıyor.

Veriler gönderiliyor

Açıklama

Türk

1 5

EXEC

6

1 2 3 4

5
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Bölüm 3. İşletim Paneli

Kullanıcı Ayar Modunu belirlemek için bekleme modunda Menü düğmesine basın. Menü düğmesine 
yeniden basıldığında, ekran aşağıdaki gibi değişir.

Kullanıcı Kurulumu Modu

Toplam çıktıyı görüntüler.

menü

menü

menü

menü

menü

Kağıt kesme işlemini yürüt
Sol/Sağ düğmesine basarak 
[ Manuel ] moduna geçin.

UI dillerini görüntüler
Sol/Sağ düğmesine basarak tercih 
edilen dili değiştirin.

ANA bellenimin sürüm numarasını 
görüntüler.

Kalan baskıları görüntüle (uygun baskılar).

YAZICI HAZIR

<4X6>

ALINAN ÇIKTILAR

TOPLAM                           [00380]

ORTAMDAN ÇIKILDI

<4X6> [0870/1000]

KAĞIT KESME

<OTO>

DİL SEÇİMİ

<TÜRKÇE>

FW SÜRÜMÜ.

V1.2.3.4

Türk
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Bölüm 4. Rutin Bakım
Termal Başlığın ve Silindirin Temizlenmesi
Termal transfer teknolojisinden faydalanılması ile yazıcı düzgün şekilde kullanıldığında, günlük bakım 
gerekli değildir.
Ancak, en iyi yazdırma kalitesini korumak için, Termal Başlığın ve Silindirin düzenli olarak temizlenmesi 
şiddetle önerilir.

1. Kılavuz silindirin kauçuk bölümünü temizlemek için 
    çift tarafı da yapışkanlı bant kullanın.

2. Kağıt silindirinin (kağıt besleme tarafı) kauçuk 
    bölümünü temizlemek için çift tarafı da yapışkanlı 
    bant kullanın.

Türk

İkaz: Termal başlığın uygun olmayan şekilde temizlenmesi, termal başlığa hasar verebilir. 
Termal başlığın temizlenmesi ve bakımı ile ilgili bakım için lütfen HiTi Bayileri ile 
irtibata geçin. 
Silindirleri temizlemeden önce gücün kapalı olduğundan ve termal başlığın yeterli 
düzeyde soğutulduğundan emin olun.
Isınma bileşeni üzerinde parmak izi bırakmayın, termal başlık hasar görebilir.
Yazıcının çıkıntılarından hasar görmediğinizden emin olun.
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Uyarı: Yazıcıya yabancı madde girmesi durumunda yazıcıyı kapatın, güç kablosunu 
kaldırın ve bayiler ya da hizmet merkezi ile irtibata geçin. Yazıcının bu tür bir 
durumda sürekli olarak kullanılması, yangına ve elektrik çarpmasına neden 
olabilir.

Uyarı: Yüksek sıcaklık, duman ve garip koku gibi anormal bir durumda sürekli olarak 
kullanım yangın ve elektrik çarpmasına neden olabilir. Gücü kapatın ve güç 
kablosunu çıkardığınızdan emin olun ve bayi ya da hizmet merkezi ile irtibata 
geçin.
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Bölüm 4. Rutin Bakım
Dış Kabinin Temizlenmesi
Yazıcının dış kabinini yumuşak bir bezle silin.
Lekeler çıkmıyorsa, bezi ıslatın ve hafif, nötr bir Deterjan uygulayın.

Filtrenin Temizlenmesi
Açıklıklarda toz birikmesi halinde, elektrikli süpürge ile temizlik yapın.

Türk

İkaz: Yazıcının dış kabini üzerinde uçucu solventler ya da sprey böcek ilaçları 
uygulamayın. Aksi takdirde, renk bozulması ya da çatlak oluşabilir.
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* Gerekli olduğunda, bayi veya hizmet merkezi ile irtibata geçeceğinizde lütfen hata kodu numarasını bildirin.
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Bölüm 5. Hata Mesajlarının İşleme Alınması
Hata Mesajı ve Düzeltici Eylem
Hata oluştuğunda, işletim panelinin LCD ekranı üzerinde hata mesajı görüntülenecektir.

Durum

Ön kapak açık.

Ön kapak açılmadı.

RFID Tuşu Yok

Şerit algılanmadı 

Ön kapağı kapatın.

Yeniden Açma düğmesine basın ve hatayı 
sıfırlayın.

Bobin kapağının üzerinde RFID etiketi 
olduğundan emin olun.

Şerit makarasını takın.

Düzeltici Eylem

Takılı şerit RFID etiketi ile 
eşleşmiyor

0100 Kapak Açık

0101 Kapak açma hatası

0200 IC Çipi Eksik 

0201 Şerit Eksik 

RFID etiketini yeniden takın ve şerit 
makarasına uygun hareket edin0202 Şerit uyumsuzluğu

Desteklenmeyen şerit türü Doğru şerit ile değiştirin0203 Güvenlik Kontrolü 
Hatası 

Mürekkep şeridi boş. Şeridi değiştirin.0300 Şerit Bitti 

Kağıt yüklenmedi Kağıt silindirinin yükleyin0400 Kağıt Bitti 

Kağıt bitti Kağıt silindirini değiştirin0401 Kağıt Bitti 

Kağıt silindiri yanlış şekilde 
takılmış

Kağıt silindirini doğru yönde tekrar takın0402 Kağıt Hazır Değil

Yazdırma işlemi sırasında kağıt 
sıkıştı Yazıcıya sıkışan kağıdı çıkarın.0500 Kağıt Sıkışması

Yüklenen kağıt silindirinin 
boyutu şerit ile eşleşmiyor Doğru kağıt silindiri boyutunu takın0600 Kağıt uyumsuzluğu

Türk

LCD Mesajı
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Bölüm 5. Hata Mesajlarının İşleme Alınması
Arıza Belirtileri
Bir hata belirtisi algılandığında, aşağıdaki tabloyu kullanarak yazıcıyı kontrol edin.

Belirti

Güç açık durumda değil. Güç kablosunun yazıcıya ve priz yuvasına bağlı olup olmadığını 
kontrol edin.

Eylem

Kişisel bilgisayar, yazıcıyı tanımadı. USB kablosunun kişisel bilgisayara veya yazıcıya bağlı olup 
olmadığını kontrol edin.

Yazıcı hazır olamıyor.
Ön kapağın düzgün şekilde kapatıldığından emin olun.
Yazıcıda kağıt sıkışması olup olmadığını kontrol edin.
Kağıt ayarlama ışığı kapandığında, kağıdın kenarını kağıt ayar 
ışığı yanana kadar itin.

Düz çizgili bir alan yazdırılmadı.

Ön kapak açılmıyor. Yazıcının düz bir yüzeye bağlı olduğundan emin olun.
Ön kapağın önünde herhangi bir nesne olup olmadığına bakın.

Silindir kirli olabilir. Bölüm 4 "Rutin Bakım" bölümünde 
açıklanan şekilde silindiri temizleyin.

Termal başlık kirli olabilir. Termal başlığın temizlenmesi için lütfen 
HiTi Bayileri ile irtibata geçin.

Noktalı alanlar yazdırılmadı.

Türk
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Dikkat: Kağıt katlı ya da basılı kısım kesilmeden kullanılırsa, yeniden kağıt sıkışması oluşur 
ya da yazdırma işlemi sırasında mürekkep şeridi kopabilir. Kağıdın kırışık ya da 
yazdırılmış bölümünü her zaman kesin.

Kağıdı düz bir şekilde, silindir kağıdı yönünde, doğru açıda kesin.

Kağıt sıkışması sık bir şekilde görülüyorsa, mekanik bölümde bir hasar olduğu 
varsayılır. Hizmet merkezine danışın. 
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Bölüm 5. Hata Mesajlarının İşleme Alınması
Kağıt Sıkışması

1. Ön kapağı açın

2. Katlı ya da yazdırılmış bölümü makasla kesin. Kağıt 
    yazıcı içinde katlı olduğunda, kağıdı nazik ve yavaş 
    bir şekilde çekin.

3. Kağıt ayar ışığı kapanana kadar kağıdı çekin.

Türk
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Yazdırma işlemi sırasında güç kaynağının kesintiye uğraması halinde, Termal Başlık Kağıt silindirine 
basılı olarak korunacaktır. Uzun bir süre bu durumda kalınması halinde, Kağıt silindirinin şekli eğik 
olabilir. Bu durumdan kaçınmak için lütfen aşağıdaki talimatları izleyin.

1.Yazıcının gücünü kapatın.
2.Gücü kapattıktan sonra 3 saniye veya daha uzun süre boyunca gücü açın.
3.İşletim panelinin LCD ekranında Kağıt Sıkışması mesajı görüntülenirse, ön kapağı açın ve 
   5-3 "Kağıt Sıkışması" bölümünde verilen talimatlara uygun şekilde hareket edin.

1. Şeridin kopan kısmını bant ile yapıştırın.

2. Şeridi döner taraftan açın ve bantlı kısmı tamamen, 
    sıkı bir şekilde geri sarın.

Şerit koptuğunda

5 - 4

Bölüm 5. Hata Mesajlarının İşleme Alınması
Yazdırma İşlemi Sırasında Güç Kaynağının Kesintiye Uğraması

Türk
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Satış sonrası hizmetleri hakkında bilgi için HiTi bayileri ya da hizmet merkezi ile irtibata geçin.

* Özellikler, bildirim olmaksızın değiştirilebilir.
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Bölüm 6. Satış Sonrası Hizmetleri

Türk

Özellikler

Model Adı

Yazdırma Yöntemi

Çözünürlük

Baskı Boyutu ve Kapasitesi

Yazdırma Hızı

İşletim Sistemi

PC Arayüzü

Güç Gereksinimi

Çalıştırma Ortamı

Boyut

Ağırlık

HiTi P750L

Boya Difüzyonu ile Isıl Transfer (D2T2)

300 x 300 dpi

4x6 inç (102 x 152 mm)    1000   baskı
5x7 inç (127 x 177 mm)      600   baskı
6x8 inç (152 x 203 mm)      500   baskı

4”x6” yaklaşık: 12.8 saniye
5”x7” yaklaşık: 18.5 saniye
6”x8” yaklaşık: 20.5 saniye

Win7 ve üzeri 、 macOS v.10.6 veya üzeri

USB 2.0

10°C ~ 35°C (50°F ~ 95°F)
20 ~90% - yoğuşmasız

330 x 424 x 425 mm (G x Y x D)

26.7 kg (mürekkep şeridi ve kağıt hariç)

AC 100 V ~240 V, 50-60 Hz, 6A

Daha fazla bilgi için, lütfen www.hiti.com adresindeki web sitesi olan HiTi Digital Inc.'e giriş yapın;

Müşteri Hizmet Bilgisi
Çevrimiçi destek
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