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Copyright and License

© 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Reproduction, adaptation or translation without prior written permission is 
prohibited, except as allowed under the copyright laws.

The information contained herein is subject to change without notice.

The only warranties for HP products and services are set forth in the express 
warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein 
should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be 
liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

Part number: CB414-91011 
Edition 1, 12/2007

FCC Regulations

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class 
B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed 
to provide reasonable protection against harmful interference in a residential 
installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency 
energy. If this equipment is not installed and used in accordance with the 
instructions, it may cause harmful interference to radio communications. 
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular 
installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or 
television reception, which can be determined by turning the equipment off and 
on, correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna. •	
Increase separation between equipment and receiver.•	
Connect equipment to an outlet on a circuit different from that to which the •	
receiver is located.
Consult your dealer or an experienced radio/TV technician.•	

Any changes or modifications to the printer that are not expressly approved 
by HP could void the user’s authority to operate this equipment. Use of a 
shielded interface cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 
of FCC rules. For more regulatory information, see the HP LaserJet M3027/
M3035 MFP printer electronic user guide. Hewlett-Packard shall not be liable 
for any direct, indirect, incidental, consequential, or other damage alleged in 
connection with the furnishing or use of this information.
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Yeri hazırlayın.

Aygıtın paketini açın.

Donanımı hazırlayın.

Kontrol panelini ayarlayın.

Yazılımı yükleyin.

Faks gönderme sürücüsünü yükleyin.

Dijital göndermeyi ayarlayın.

Genel Bakış
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Prepare the site.

Overview

Unpack the device.

Prepare the hardware.

Set up the control panel.

Install the software.

Install the send fax driver.

Set up digital send.



17˚ - 25˚ C
(62.6˚ - 77˚F )

 .

       ,   .

Yeri hazırlayın.

Aygıtı yerleştirmek için sağlam, iyi havalandırılan, toz bulunmayan bir alan seçin.

 .

             .

µ  .

   µ,    µ        .
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Select a sturdy, well-ventilated, dust-free area to position the device.

Prepare the site.

1



 .

   .

Aygıtın paketini açın.

Aygıtı kutudan çıkarın.

   .

   .

  .

       .

 

   .
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Slide the box off the device.

Unpack the device.

2



26.3 Kg.
58 lbs.

   .

    3 (  HP LaserJet M3035xs MFP).

Turuncu nakliye bandını çıkarın.

Kağıt tepsisi 3'ü takın (yalnızca HP LaserJet M3035xs MFP).

   .

  3 (    HP LaserJet M3035xs).

    .

    3 (µ HP LaserJet M3035xs MFP).

    .

    3 (  HP LaserJet M3035xs MFP).

4

3

4 Remove the orange shipping tape.

Install paper tray 3 (HP LaserJet M3035xs MFP only).



 .     -  .

Aygıtın paketini açtınız. Şimdi sonraki adıma geçin: Donanımı hazırlama.

  .       -  .

     .    µ µ: µ  .

     .     :   
.
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You are done unpacking the device. Now proceed to the next step: Preparing the hardware.



 .

    ( ).

 .

  .

Donanımı hazırlayın.

Kontrol paneli çıkartmasını takın (gerekiyorsa).

Tarayıcının kilidini açın.

Kartuş kapağını açın.

 .

    ( ).
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  .

µ  .
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5 Attach the control panel overlay (if necessary).

Prepare the hardware.

6 Unlock the scanner.

7 Open the cartridge door.



   .

 .

  .

Baskı kartuşu ambalajını çıkarın.

Kartuşu takın.

Kartuş kapağını kapatın.

   .

 .
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     .
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 .
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8 Remove the print cartridge packaging.

9 Install the cartridge.

10 Close the cartridge door.



 .

     2.

      .

 .

Tepsileri açın.

Tepsi 2'deki kartonu çıkarın.

Tepsi kılavuzlarını kağıt boyutuyla eşleşecek şekilde ayarlayın.

Kağıdı yerleştirin.

 .

     2.

        .

 .

  .

     Δ 2.

µ    ,  µ  µ  .

  .

 .

    2.

    ,       .

 .
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11 Open the trays.

12 Remove the cardboard from Tray 2.

13 Adjust the tray guides to match the paper size.

14 Load the paper.



 .

’  .

.   USB-'  '  USB,   '  .

'     ( ').

.       .

Tepsileri kapatın.

Ağ kablosunu bağlayın.

Not: USB yüklemesi için yazılım tarafından isteninceye kadar USB kablosunu bağlamayın.

(İsteğe Bağlı) Faks kablosunu aygıta bağlayın.

Not: Her modelde faks bulunmaz.

 .

  .

.   USB    USB,      .

     ().

.      
 .

  .

   .

µ:  µ  USB, µ    USB µ      µ.

()      .

µ:     µ    µ.

 .

  .

:  USB    USB       .

( )      .

:       .
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15 Close the trays.

16
Connect the network cable.

Note: For a USB installation, do not connect the USB cable until prompted by the software.

17 (Optional) Connect the fax cable to the device.

Note: Fax is not available for all models.



 .     .

'  .

 .     
, ,     
 Ready () .

Donanımı hazırlama işlemini tamamladınız. Şu adımlarla devam edin: Kontrol panelini ayarlayın.

Güç kablosunu bağlayın.

Aygıtı açın. Ekranda Hazır ibaresi görünmeden önce 
kontrol panelindeki ışıklar sırayla yanacaktır.

  .     .

  .

  .    
  ,      
 .

   µ  .   µ µ: µ   .

   .

  .       
 ,   µ   Ready 
(µ)  .

     .  :    .

   .

 .    
       Ready 
()     .
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You are done preparing the hardware. Proceed with: Set up the control panel.

18 Connect the power cord.

19 Turn on the device. The control panel lights will alternate 
before Ready appears on the display.



  .

 , ,     ( ).  '  ,  ,   
.     . 

       .     Supplies Status (  
),    Trays ().   ,    Modify (),   
      . 

Kontrol panelini ayarlayın.

Dil, tarih, saat ve faks ayarlarını yapın (gerekiyorsa). İstenirse, dilinizi, tarihi ve saati seçin. Kontrol panelindeki yönergeleri 
izleyin. 

Giriş tepsileri için ortam boyutunu ve türünü ayarlayın. Kontrol panelinde, Sarf Malzemesi Durumu'na, sonra da Tepsiler'e 
dokunun. Tepsinin adına dokunun ve ortam boyutunu veya tepsi türünü değiştirmek için Değiştir'e dokunun. 

  .

 ,  , ,   .      ,   
.     . 

       .       
 ,    .      ""    
   . 

µ   .

µ  ,  µµ,     µ  (  ).   ,   
,  µµ   .      . 

µ  µ     µ     .   ,  Supplies 
Status ( µ)    Trays (Δ).   µ   ,  ,  
Modify (),     µ     µ    . 

   .

 , , ,     (  ).  ,   , 
  .     . 

        .   ,  Supplies Status (  
),     Trays ().    ,   Modify (),    
      . 
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Set up the control panel.

20
Set language, date, time, and fax settings (if necessary). If prompted, select your language, the date, and the time. Follow 
the instructions on the control panel. 

21
Set the media size and type for the input trays. At the control panel, touch Supplies Status, and then touch Trays. Touch the 
name of the tray, and touch Modify to change the media size or type for the tray. 



• -.       Administration (),   In-
formation (),  Configuration Page ( ),    Print (), 
    Jetdirect. 2) IP-    Jetdirect   «TCP/IP». . 
,   -,     .    
 . « - ( )»    

.    '  ,  '       
 .

•IP adresini bulun. Jetdirect yapılandırma sayfasını yazdırmak için kontrol panelinde, Yönetim’e gelip dokunun ve ardından 
Bilgi’ye, Yapılandırma Sayfası’na ve daha sonra Yazdır’a dokunun. IP adresi, Jetdirect sayfasında “TCP/IP” başlığının 
altındadır. Not: Kurulu olan ağın türüne bağlı olarak bir IP adresi atamanız gerekebilir. Daha fazla bilgi için bir sonraki say-
fadaki “IP adresini yapılandırın (gerekiyorsa)” bölümüne bakın.

Not: Adres konumu bir dizi sıfır görüntülüyorsa, ağ bağlantınız olduğundan emin olun ve yapılandırma sayfasını 
yeniden yazdırın.

• IP-.         , 
,  ,         Jetdirect. IP- 
   Jetdirect   “TCP/IP”. .    IP-    
  .     . “ IP- ( )”  
 .

.      ,        
 .

•   IP.   ,     Administration (Δ),  Information 
(),   Configuration Page ( µ)   Print (),     
 µ  Jetdirect.   IP    Jetdirect,     “TCP/IP”. µ: 
    µ  IP,  µ       µ.   µ 
“Δµ µ  IP (  )”  µ ,   .

µ:      µ µ   µ,    µ  
       µ.

• IP .        Administration 
(),  Information (),  Configuration Page (  
),     Print (),       
 Jetdirect. IP        Jetdirect,  “TCP/IP”. :     
   IP       ,   . . “Configure 
an IP address (if necessary)” (  IP  (  ))   , 
  .

:        ,  ,     
      .
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22 •Find the IP address. On the control panel, scroll to and touch Administration, touch Information, touch 
Configuration Page, and then touch Print to print the Jetdirect configuration page. The IP address is on the 
Jetdirect page, under “TCP/IP”. Note: You might need to assign an IP address depending on the type of 
network that is installed. See “Configure an IP address (if necessary)” on the next page, for more informa-
tion.

Note: If the address location displays a series of zeros, make sure that you are connected to the network and reprint 
the configuration page.



 -.     Administration ().  Initial Setup ( 
)  Networking and I/O (  -).  Embedded Jetdirect ( 
Jetdirect), TCP/IP IPV4 SETTINGS ( IPV4).  CONFIG METHOD ( ), , 
   MANUAL ()   Save ().  MANUAL SETTINGS ( ) 
  : IP ADDRESS (IP-), SUBNET MASK ( )  DEFAULT GATEWAY ( 
).

  .       .

IP adresini yapılandırın. Kontrol panelinde Yönetim’e gelip dokunun. İlk Kurulum seçeneğine ilerleyip dokunun ve ardından 
Ağ ve G/Ç seçeneğine dokunun. Katıştırılmış Jetdirect, TCP/IP ve IPV4 AYARLARI’na dokunun. YAPILANDIRMA YÖNTEMİ’ne 
dokunarak EL İLE şeklinde yapılandırılmış olduğundan emin olun ve Kaydet’e dokunun. MANÜEL AYARLAR’a dokunun ve 
ardından IP ADRESİ, ALT AĞ MASKESİ ve VARSAYILAN AĞ GEÇİDİ değerlerini girin.

Kontrol panelini ayarlamayı bitirdiniz. Şimdi bilgisayarınıza geçin ve aşağıdaki adımlarla devam edin: Yazılımı 
yükleyin.

 IP-.         . 
      ,      /.  
  Jetdirect, TCP/IP,    IPV4.   ,  
   .         IP,  
    .

   .         
 .

Δµ   IP.   ,     Administration (Δ).    
 Initial Setup ( µ) , , Networking and I/O (Δ  /).  Embedded Jetdirect 
(µµ Jetdirect), TCP/IP  IPV4 SETTINGS (µ IPV4).  CONFIG METHOD ( µ), 
   µ  µ MANUAL ( µ)   Save ().  MANUAL 
SETTINGS ( µ µ)        IP ADDRESS (Δ IP), SUBNET MASK 
( )  DEFAULT GATEWAY (µ ).

   µ   . , µ      : 
  µ.

  IP         Administration (). 
    Initial Setup ( )   Networking and I/O (  /). 
 Embedded Jetdirect ( Jetdirect), TCP/IP  IPV4 Settings ( IPV4).  CONFIG METHOD 
(  ),  ,     MANUAL (),   Save ().  
MANUAL SETTINGS ( ),     IP ADDRESS (IP ), SUBNET MASK (Subnet ), 
 DEFAULT GATEWAY (  ).

      .         : 
  .

13

23
Configure the IP address. On the control panel, scroll to and touch Administration. Scroll to and touch Initial Setup, and 
then Networking and I/O. Touch Embedded Jetdirect, TCP/IP, and IPV4 SETTINGS. Touch CONFIG METHOD, make sure it is 
set to MANUAL, and touch Save. Touch MANUAL SETTINGS, and then enter the IP ADDRESS, SUBNET MASK, and DEFAULT 
GATEWAY.

You are done with the setup of the control panel. Now move to your computer and proceed with: Install the software.



  .

     .

        '  
 Windows®    24.

        ' 
Macintosh    27.

Yazılımı yükleyin.

Yükleme işleminden önce gerekli olmayan tüm yazılım programlarını kapatın.

Windows yazılım yükleme yönergeleri için 24. adıma gidin.

Macintosh yazılım yükleme yönergeleri için 27. adıma gidin.

  .

     .

        
  Windows®    24.

        
  Macintosh    27.

  µ.

   ,    µµ µ   .

   µ  Windows®, µ  µ 24.

   µ  Macintosh, µ  µ 27.

 .

     .

       Windows®,    24.

       Macintosh    27.
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Install the software.

For Windows® software installation instructions, go to step 24.

For Macintosh software installation instructions, go to step 27.

Before installation, close all unnecessary software programs.



  . 1)  -,    . 2)   
   Install Printer ( ).    . 
3)    . .     ’,  Start ()  
Run ().  X: SETUP ( «X»     -)   OK.

.     ,      
(Custom).

Yazılımı yükleyin. 1) Yazıcıyla birlikte verilen CD’yi yerleştirin. 2) Hoş geldiniz ekranında, Yazıcı Yükle’yi tıklatın. 
Kurulum Sihirbazı görüntülenir. 3) Ekrandaki yönergeleri izleyin. Not: Hoş geldiniz ekranı görüntülenmezse, 
Başlat’ı ve ardından Çalıştır’ı tıklatın. X:SETUP yazın (burada X, CD-ROM sürücü harfini gösterir) ve Tamam'ı 
tıklatın.

Not: Faks sürücüsü yüklüyorsanız, “özel” yazılım yüklemesini seçin.

  . 1)    -,   . 2)  
    .   . 3)    
. .     ,   ,    
.  X:SETUP,  «X»    -,    
 OK.

.       .

  µ. 1)   µ  CD    . 2)   
µ,    Install Printer ( ). µ  " ". 
3)     . µ:   µ   µ,    
µ        .  X:SETUP,   X   
µµ  µ CD-ROM ,  ,    µ OK.

µ:    µµ  ,   µµ (custom) 
 µ.

  . 1)  ,   . 2)     
  Install Printer (  ).     . 3) 
   . :      ,  
 Start ()     Run ().  X:SETUP,  X     
 ,      OK.

:     ,    “custom” 
() .
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24 Install software. 1) Insert the CD that came with the printer. 2) On the welcome screen, click Install Printer. The 
Setup Wizard appears. 3) Follow the on screen instructions. Note: If the welcome screen does not appear, click 
Start and then click Run. Type X:SETUP, where X corresponds to the CD-ROM drive letter, and then click OK.

Note: If installing a fax driver, choose the "custom" software install.



'  USB  '.

1)   Finish ().  '  ,  '. 2)  
  31.

 -    -    .  
  (Easy install). 

USB kablosunu bilgisayara bağlayın.

1) Son’u tıklatın. İstenirse, bilgisayarı yeniden başlatın. 2)  31. adıma gidin.

CD’yi CD-ROM’a yerleştirin ve yükleyiciyi çalıştırın. Kolay yükleme gerçekleştirin. 

 USB-  .

1)   .     . 2)    31.

  -   CD-ROM    .  
 . 

   USB  .

1)    Finish ().   ,    . 2)   µ 31.

  CD  µ CD-ROM    µµ .  µ  
 (easy install). 

 USB   .

1)   Finish ().    . 2)    31.

   CD-ROM     .  
 . 
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25 Connect the USB cable to the computer.

26 1) Click Finish. If prompted, restart the computer. 2) Go to step 31.

27 Place the CD in the CD-ROM drive and run the installer. Complete an easy install. 



 '  ' Macintosh. '   '    
USB. . HP    USB-.   USB 
   2 . 

1)   Apple System Preferences (  Apple) (    Apple 
  )   Print & Fax (  ),     Printing () 
 . 2)   ,   "+"    Printer Browser ( 
).      ,  '  ' 
USB, Bonjour   AppleTalk.

Macintosh bilgisayara bağlayın. Aygıtı ve bilgisayarı USB kablosuyla birbirine bağlayın. Not: HP, USB hub 
aygıtları kullanılmasını önermez. 2 metreden (6,5 fit) kısa bir USB kablosu kullanın. 

1) Apple System Preferences’tan (Apple Sistem Tercihleri) (Apple açılan menüsünden yerleşik menüden 
erişilebilir) Print & Fax (Yazıcı ve Faks) simgesini ve ardından pencerenin üst tarafındaki Printing (Yazdırma) 
sekmesini tıklatın. 2) Yeni yazıcınızı eklemek için, Printer Browser'ı (Yazıcı Tarayıcısı) başlatmak üzere '+' 
simgesini tıklatın. Varsayılan olarak Yazıcı Tarayıcısı, USB, Bonjour ve AppleTalk ağıyla bağlanan yazıcıları 
görüntüler.

   Macintosh.   USB    . 
.   HP     USB.  
 USB    2  (6,5 ). 

1)   Apple System Preferences (   Apple    Dock)  
 Print & Fax (  )    Printing ()    . 2)  
 ,   “+”,       Printer 
Browser.       ,    
  USB,  Bonjour   Appletalk.

   Macintosh.    USB µ     . 
µ:  HP     µ USB. µ   USB µ  2 
µ. 

1)    Apple System Preferences (µ µ Apple) (µ  µ 
µ Apple   µ),     Print & Fax ( & )      
 Printing ()   µ  . 2)      ,  
   ‘+’     Printer Browser (µµ  ).  , 
 Printer Browser (µµ  ) µ    µ µ 
 USB, Bonjour  Appletalk.

   Macintosh.  USB     . : 
HP     USB .  USB ,    -  2  
(6,5 ). 

1)  Apple System Preferences (   Apple) (    Apple   ), 
   Print & Fax (  )       Printing () 
    . 2)      ,    ‘+’,   
 Printer Browser (  ).   Printer Browser  , 
    USB, Bonjour,   Appletalk.
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28 Connect to a Macintosh computer. Connect a USB cable between the device and the computer. Note: HP does 
not recommend using USB hubs. Use a USB cable that is no longer than 2 meters (6.5 feet). 

29 1) From Apple System Preferences (available on the Apple pull-down menu or in the dock), click the Print & 
Fax icon and then click the Printing tab at the top of the window. 2) To add your new printer, click the ‘+’ icon 
to launch the Printer Browser. By default, the Printer Browser shows printers that are connected through USB, 
Bonjour, or Appletalk networking.



1)   Printer Browser ( )   HP.   Mac X . 10.4:  
  HP ,      
. 2)  Add (),    .   , 
    . . ,  Mac X  . 10.2  . 10.3 
         Printer Model ( ). 3)  
 Model Name ( )     Add ().

1)  Printer Browser (Yazıcı Tarayıcısı) penceresinde HP yazıcısını seçin. Mac OS X V10.4 için: HP yazılımı 
yüklendiyse, yazıcı yazılımı otomatik olarak yapılandırılmalıdır. 2) Yazıcı kuyruğu oluşturmak için Add’i (Ekle) 
tıklatın. Aygıtın yüklenebilir seçeneklerini el ile yapılandırmanız istenir. Not: Macintosh OS X V 10.2 ve V 10.3 
sizden Printer Model (Yazıcı Modeli) açılan menüsünden yazıcı modelini el ile seçmenizi isteyebilir. 3) Model 
Name (Model Adı) altında aygıtınızı seçip Add’i (Ekle) tıklatın.

1)    Printer Browser    HP.   Mac OS X  10.4 
   HP    . 2)  Add (),  
    .       . 
.    Mac OS X  10.2  10.3    
      Printer Model ( ). 3)   
Model Name ( )     Add ().

1)    Printer Browser (µµ  ),    HP.  Mac OS 
X V10.4:   µ  HP  µ,    µ µ  µ 
 µ . 2)    Add ()   µ µ  .  
  µ      µ µ µ . µ:  Mac 
OS X V10.2  V10.3     µ µ µ   µ     
µ  Printer Model ( ). 3)     Model Name (µ 
µ),         Add ().

1)    Printer Browser (  )  HP .  Mac OS X V10.4:  
    ,       . 2)  
 Add (),      .       
 . : Mac OS X V10.2  V10.3        
     Printer Model (  ). 3)   Model Name (  
),       Add ().
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30 1) From the Printer Browser window, select the HP printer. For Mac OS X V10.4: If HP software is installed, 
the printer software should be automatically configured. 2) Click Add to create a printer queue. You are 
prompted to configure the installable options manually. Note: Mac OS X V10.2 and V10.3 might require you 
to manually select the printer model from the Printer Model drop-down list. 3) Under Model Name, select your 
device and click Add.



  .    - ,  , 
    . .    , 
      " "    
.

  . !  HP   .

Yazılım yüklemesini sınayın. Yazılımın düzgün bir şekilde yüklendiğinden emin olmak için herhangi bir 
programdan bir sayfa yazdırın. Not: Yükleme işlemi başarısız olursa yazılımı yeniden yükleyin veya bu 
kılavuzun sonunda bulunan Sorun Giderme bölümüne bakın.

Yazılımı yüklemeyi bitirdiniz. Tebrikler! Artık HP yazıcınızı kullanmaya hazırsınız.

  .  ,    ,  
   . .     ,  
      “ ”    
.

   . !  HP   .

Δµ    µ.  µ    µµ,   
   µ   µ. µ:    ,  
   µ     "µ µ"     .

     µ. !   µ  µ   
 HP.

   .     ,    , 
    . :    ,   
          .

      . !        
.
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31 Test the software installation. Print a page from any program to make sure that the software is correctly 
installed. Note: If the installation failed, reinstall the software or see Troubleshooting at the end of this guide.

You are done installing your software. Congratulations! You are ready to use your HP printer.



   .

   .       ,   
 . 1)  -,    . 2)     Install 
Printer ( ).    . 3)      
(Custom),    Send Fax Driver (  )   . 
4)    . 

Faks gönderme sürücüsünü yükleyin.

Faks sürücüsünü yükleyin. Faks sürücüsü daha önce yüklenmediyse, şimdi yüklenebilir. 1) Aygıtla birlikte verilen CD’yi 
yerleştirin. 2) Hoş geldiniz ekranında, Yazıcı Yükle’yi tıklatın. Kurulum Sihirbazı görüntülenir. 3)  “Özel” yükleme seçeneğini 
belirleyin ve yükleme seçeneklerinde Faks Gönderme Sürücüsü'nü seçin. 4) Ekrandaki yönergeleri izleyin. 

   .

   .       ,    . 
1)  -,   . 2)      .  
 . 3)            
. 4)     . 

  µµ   .

  µµ   .     µµ   µ, 
µ    . 1)   µ  CD    . 2)   µ, 
   Install Printer ( ). µ  " ". 3)   µµ 
(custom)     Send Fax Driver (µµ   )   . 
4)     . 

      .

             ,     
. 1)  ,     . 2)       Install 
Printer (  ).     . 3)     
 (“custom”),   Send Fax Driver (    -)   
. 4)    . 
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Install the send fax driver.

32 Install send fax driver. If the fax driver was not installed previously, it can be installed now. 1) Insert the CD that came with 
the device. 2) On the welcome screen, click Install Printer. The setup wizard appears. 3) Choose the “custom” install option, 
and select the Send Fax Driver in the installation options. 4) Follow the onscreen instructions. 



       
  .

Klasöre Gönder özelliğini ayarlamak için Tarama Kurulum Sihirbazı'nı kullanın.
         

)   Web-,  Web-   IP-       URL-
. IP-     ,      22. )  
   . )       . )     
       . )   . 
)     -  . )      
  . )    .    , 
  .          . 
.         Web-  
 ,         .

  Scan Setup Wizard (  )   µ  
 Send to Folder (  ).

A)   µµ µ Web,   µµ  Web   
  IP     µ      URL.   IP   
Configuration Page ( µ)     µ 22. B)     Digital Sending 
( ). )   ,    Send to Folder (  ). Δ)   Send 
to Folder (  ),      Enable Scan Setup Wizard (  
 ). E)    µ Apply (µ). )   CD µ   
 . )   Welcome (),    Scan Setup Wizard (  ). 
H)   µ   .  µ    µ  
 .   µ       µ. 
µ:      µ,    µ  µµ µ Web   
µ ,       µ  .

 Scan Setup Wizard (    ),   
 Send to Folder (  ).

A)  Embedded Web Server ( ),      IP   
        URL. IP       Configuration Page ( 
 ),     22. B)   Digital Sending ( ). 
C)     Send to Folder (  ). D)   Send to Folder ( 
 )      Enable Scan Setup Wizard (     
 ). E)    Apply (). F)        
. G)   Welcome ( )   Scan Setup Wizard (    
). H)      .     ,   
 .        ,  . 
:     ,       ,    , 
        .
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Use the Scan Setup Wizard to set up Send to Folder.

33 A) Open the Embedded Web Server by opening a Web browser and typing the product IP address or hostname in the 
URL window. The IP address can be found on the Configuration Page you printed in Step 22. B) Click the Digital Sending 
tab. C) In the left column, click Send to Folder. D) On the Send to Folder Page, click the Enable Scan Setup Wizard 
checkbox. E) Click the Apply button. F) Insert the Printing System CD into your computer. G) At the Welcome screen, click 
Scan Setup Wizard. H) Follow the steps in the setup tool. A network folder connected to your device will be created. You 
are now ready to scan documents to the folder you created. 
Note: If you have done this step, you don't have to use Embedded Web Server to set up folders, unless you require some 
of its advanced features.



)   - (Embedded Web Server).        IP- 
      URL-. IP-         
   22. )  Digital Sending ( ). )    Send to 
Folder (  ). )   Send to Folder (  )   Enable Scan Setup 
Wizard (   ) . )   Apply (). )   
 «Printing System CD»     -. )   Welcome ()   Scan Setup 
Wizard (  ). )    .    
, ’  .         . 
.         - (Embedded Web Server) 
  ,  ,       .

A) Bir Web tarayıcısı açıp URL penceresine ürünün IP adresini veya ana bilgisayar adını yazarak katıştırılmış Web 
Sunucusunu açın. IP adresini, 22. adımda yazdırmış olduğunuz  Yapılandırma Sayfası’ndan öğrenebilirsiniz. B) Dijital 
Gönderme sekmesini tıklatın. C) Soldaki sütunda, Klasöre Gönder’i tıklatın. D) Klasöre Gönder Sayfasında, Tarama 
Kurulum Sihirbazını Etkinleştir onay kutusunu tıklatın. E) Uygula düğmesini tıklatın. F) Yazdırma Sistemi CD’sini 
bilgisayarınıza yerleştirin. G) Hoş Geldiniz ekranında, Tarama Kurulum Sihirbazı’nı tıklatın. H) Kurulum aracındaki 
adımları uygulayın. Aygıtınıza bağlı bir ağ klasörü oluşturulacaktır. Artık, belgeleri oluşturduğunuz klasöre taramaya hazır 
durumdasınız. 
Not: Bu adımı uygulamış olmanız halinde, gelişmiş özelliklerinden bazılarına ihtiyacınız olmadığı sürece klasörleri 
oluşturmak için Katıştırılmış Web Sunucusu'nu kullanmanıza gerek yoktur.
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    .
Katıştırılmış dijital gönderme özelliklerini ayarlayın.

      . 
•    IP-  SMTP-. 
.             
 .
•           (    HP 

LaserJet M3035).
•     IP- .
.             , 
      SMTP-  ,         SMTP-
.

    .

       ,    : 
•   µ       IP  µ  µ   SMTP 

  µ. 
µ:        Preferences (µ)  Tools ()  µ 
 µ.
•  µ  µµ        (µ   HP LaserJet M3035 MFP).
•  µ       IP  .
µ:  µ   Internet (ISP)    Internet   µ,  
   µ       µ  µ SMTP       
  µ µ        SMTP.

µ  µµ   .

      ,     : 
•      IP         (SMTP),      

. 
:        Preferences ()  Tools ()  
   .
•       “--” (  HP LaserJet M3035 MFP).
•           .
:     -       ,     
      ,      SMTP          
       SMTP ..

      .
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34 Before setting up the digital send features, you will need the following: 
•	The	host	name	or	IP	address	of	the	simple	mail	transfer	protocol	(SMTP)	e-mail	server	to	use. 
Note: The above items are usually found in the Preferences or Tools tabs of the E-mail application.
•	The	preferred	folder	paths	for	the	send-to-folder	feature	(HP	LaserJet	M3035	MFP	only).
•	The	host	name	or	IP	address	of	the	product.
Note: If you are using an ISP (Internet Service Provider) for internet access and e-mail, you may need to contact your ISP to 
obtain the SMTP server name, and to determine if you need to enter an account name and password for SMTP authentication.

Set up the embedded digital send features.



        : 
•     IP-          (simple mail 

transfer protocol (SMTP)),   . 
.       Preferences ()  Tools ()  
     .
•         (  HP LaserJet M3035 MFP).
•    IP- .
.     -         
 ,      ,     SMTP  ,  
  '        .

Dijital gönderme özelliklerini ayarlamadan önce aşağıda belirtilenlere ihtiyacınız olacaktır: 
• Kullanılacak basit posta aktarım protokolü (SMTP) e-posta sunucusunun ana bilgisayar adı veya IP adresi. 
Not: Yukarıdaki öğeler, genellike E-posta uygulamasının Tercihler veya Araçar sekmelerinde bulunmaktadır.
• Klasöre gönder özelliği için tercih edilen klasör yolları (yalnızca HP LaserJet M3035 MFP).
• Ürünün ana bilgisayar adı veya IP adresi.
Not: Internet erişimi ve e-posta hizmetleri için Internet Servis Sağlayıcısı (ISS) kullanıyorsanız, SMTP sunucu adını öğrenmek ve 
SMTP kimlik doğrulaması için bir hesap adı ve parola girmenize gerek olup olmadığını belirlemek için ISS’nize danışmanız 
gerekebilir.

  Send to Folder (  ). A)           
 ,        ,    .  
 Sharing and Security... (  )    . A)  Embedded Web Server 
( ),      IP           
URL. IP         ,     22. C)  
  Digital Sending ( ). C)     Send to Folder (  ). 
E)     Enable Send to Folder (    ). F)   Pre-
defined Folder (  )   Add ()    . G) 
  OK. H)   Folder Path (  )  \\MyComputerName\SharedFolderName. ( 
     ,        My Computer ( )  
 Start ()  Windows      Properties ().    Settings 
().     .    ,       
,       ). I)     Access Credentials (  )  
Use Public Credentials (   ).     Windows ,   
  . J)   Test Folder Access (    )      
 Apply ().
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35 Set up Send to Folder. A) To set up a Shared folder on your computer or network drive, right click on the folder you would 
like to share. Click Sharing and Security... and follow the instructions there. B) Open the Embedded Web server by opening 
a Web browser and typing the product IP address or hostname in the URL window. The IP address can be found on the Con-
figuration Page you printed in Step 22. C) Click the Digital Sending tab. D) In the left column, click Send to Folder. E) Click 
the Enable Send to Folder checkbox. F) In the Predefined Folder area, click Add and select the Shared folder. G) Click OK. 
H) In the Folder Path field, enter \\MyComputerName\SharedFolderName. (To find your computer name, right click My 
Computer in the Windows Start menu and click Properties. Click the Computer Name tab. Copy the full computer name. 
Your domain name, which will be used in the next step, can also be found here.) I) In the Access Credentials list box, select 
Use Public Credentials. Enter your Windows domain, user name, and password. J) Click Test Folder Access and then click the 
Apply button.



   . )       ’,     
     ,     .     ... 
   . )   - (Embedded Web Server).     
   IP-      URL-. IP-      
      22. )  Digital Sending ( ). )   
 Send to Folder (  ). )    Enable Send to Folder ( 
  ). )  Predefined Folder (  )  Add ()    
Shared folder ( ). )  OK. )   Folder Path (  )  \\MyComputerName\
SharedFolderName. (  ’ ’,     ’   Windows  
  .  ’ ’.   ’ ’.     
,     .) )     Access Credentials (  ) 
 Use Public Credentials (  ).    Windows, ’   
.  )  Test Folder Access (   )    Apply ().

Klasöre Gönder Özelliğini Ayarlayın. A) Bilgisayarınızda veya ağ sürücünüzde bir Paylaşılan klasör oluşturmak için, 
paylaşmak istediğiniz klasörü sağ tıklatın. Paylaşım ve Güvenlik...’i tıklatın ve oradaki yönergeleri uygulayın. B) Bir Web 
tarayıcısı açıp URL penceresine ürünün IP adresini veya ana bilgisayar adını yazarak katıştırılmış Web sunucusunu açın. 
IP adresini, 22. adımda yazdırmış olduğunuz Yapılandırma Sayfası’ndan öğrenebilirsiniz. C) Dijital Gönderme sekmesini 
tıklatın. D) Soldaki sütunda, Klasöre Gönder’i tıklatın. E) Klasöre Göndermeyi Etkinleştir onay kutusunu tıklatın. F) Önceden 
Tanımlanmış Klasör alanında Ekle’yi tıklatın ve Paylaşılan klasörü seçin. G) Tamam’ı tıklatın. H) Klasör Yolu alanına  
\\BilgisayarımınAdı\PaylaşılanKlasörünAdı’nı girin. (Bilgisayarınızın adını öğrenmek için Windows Başlat menüsünden 
Bilgisayarım’ı sağ tıklatıp Özellikler’i tıklatın. Bilgisayar Adı sekmesini tıklatın. Bilgisayar adının tamamını kopyalayın. Bir son-
raki adımda kullanacağınız etki alanı adınız da burada yer almaktadır.) I) Erişim Kimlik Bilgileri liste kutusunda, Genel Kimlik 
Bilgilerini Kullan’ı seçin. Windows etki alanınızı, kullanıcı adınızı ve parolanızı girin. J) Klasör Erişimini Sına’yı ve ardından 
Uygula düğmesini tıklatın.

  “  ”. )           
    ,    .     
...    . )   Web-,  Web-  
 IP-       URL-. IP-     ,  
    22. )     . )       
. )       . )      
    . )   OK. )        
\\ \  . (   ,     
     Windows     .     . 
   .      ,     
.) )            
 .   Windows,    . )     
,     .

Δµ   Send to Folder (  ). A)   µ     
µ    ,            .    
 Sharing and Security... (   )     . )   µµ 
µ Web,   µµ  Web     IP     µ 
     URL.   IP   Configuration Page ( µ)  
  µ 22. )     Digital Sending ( ). Δ)   ,   
 Send to Folder (  ). E)      Enable Send to Folder (  
 ). )   Predefined Folder (µ ),    Add ()    
 . )    µ OK. H)   Folder Path (Δµ ),   
\\µ_\µ__. (    µ   ,     
   µ  µ   Windows      .     
µ .    µ .  µ  µ ,   µ  µ 
µ,   .) )    Access Credentials ( ),  Use Public Cre-
dentials ( µ ).   µ  Windows,  µ     . 
)    Test Folder Access (Δµ  )      µ Apply (µ).
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   . )   - (Embedded Web Server).  
      IP-       URL-. IP-  
          22. )  Digital Sending 
( )     General Settings ( ): ’,   , 
   . )  OK. )    ,  Send to E-mail ( 
 ) . )    SMTP Gateway,   Find Gateways ( ).  
 ,     OK. .    ,      , 
’     -        ,  
  '      SMTP-. )       
        "From ()". )   Apply (). 

E-posta Ayarlarını Yapın. A) Bir Web tarayıcısı açıp URL penceresine ürünün IP adresini veya ana bilgisayar adını yazarak 
Katıştırılmış Web sunucusunu açın. IP adresini, 22. adımda yazdırmış olduğunuz Yapılandırma Sayfası’ndan öğrenebilirsiniz. 
B) Dijital Gönderme sekmesini tıklatın ve Genel Ayarlar altındaki bilgileri doldurun: isim, E-posta adresi, telefon numarası 
ve konum. C) Tamam’ı tıklatın. D) Soldaki gezinti menüsünde, E-postya Gönder’i seçin. E) SMTP Ağ Geçidini öğrenmek için, 
Ağ Geçidini Bul düğmesini tıklatın. Bir ağ geçidi bulunursa, ağ geçidini seçip Tamam düğmesini tıklatın. Not: Ağ geçidi 
bulunmazsa veya birden fazla bulunursa, ağ geçidi bilgilerini almak ve SMTP kimlik doğrulaması için hesap adı ve parola 
girmeniz gerekip gerekmediğini öğrenmek için ağ yöneticinize veya Internet servis sağlayıcınıza (ISP) başvurun. F) Varsayılan 
"Kimden" E-posta adresini ve görünen adı yazın. G) Uygula düğmesini tıklatın. 

   . )   Web-,  Web-   
IP-       URL-. IP-     ,   
   22. )            
 : ,   ,    . )   OK. 
)         . )    SMTP,   
 .   ,      OK. .       
 ,               
           SMTP-. )   
  ""     . )   .  

Δµ  µ  µ. A)   µµ µ Web,   
µµ  Web     IP     µ    
  URL.   IP   Configuration Page ( µ)    µ 22. 
B)     Digital Sending ( )  µ       
General Settings ( µ): name (µ), E-mail address (  µ), phone number 
(µ )  location (). )    µ OK. Δ)   µ ,  Send 
to E-mail (   µ). E)      SMTP,    µ Find Gateways 
( ).   µ ,       µ OK. µ:       
   µ ,  µ      µ    Internet 
(ISP),      ,        µ µ   
    SMTP. )   µ   µ   
µµ µ "From ()". )    µ Apply (µ). 

     . A)  Embedded Web Server ( ),   
   IP           URL. IP      
 Configuration Page (  ),     22. B)   Digital 
Sending ( ). ,  ,    . G)   
OK. D)      Send to E-mail (   ). E)    
  SMTP    Find Gateways (  ).    ,    
  OK. :     ,      ,      
     (ISP),      ,       
         SMTP. F)      “From” () 
     . E)    Apply (). 
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36 Set up E-mail Settings. A) Open the Embedded Web server by opening a Web browser and typing the product IP address 
or hostname in the URL window. The IP address can be found on the Configuration Page you printed in Step 22. B) Click 
the Digital Sending tab and complete the information under General Settings: name, E-mail address, phone number, 
and location. C) Click OK. D) On the left navigation menu, select Send to E-mail. E) To find the SMTP Gateway, click the 
Find Gateways button. If a gateway is found, select it and click OK. Note: If no gateway is located, or if more than one 
is located, contact your network administrator or Internet service provider (ISP) to obtain the gateway information, and 
determine if you need to enter an account name and password for SMTP authentication. F) Type in the default "From" E-mail 
address and display name. G) Click the Apply button.  



!    .     -   
   HP Easy Printer Care Software. .    
      .

Tebrikler! Aygıt kullanıma hazırdır. Kullanıcı kılavuzu CD'de ve HP  Printer Care Yazılımı'nda bulunmaktadır. 
Not: Yazıcınızı taşıyabilmek için kutuyu ve ambalaj malzemelerini saklayın.

!    .     - 
    HP Easy Printer Care. .     
 ,      .

!    µ  .      CD   µ HP 
Easy Printer Care. µ:       ,       
 µ  .

!     .       
   HP Easy Printer Care Software. :       
,       .
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37 Congratulations! The device is ready to use. The user guide is located on the CD and in the HP Easy Printer 
Care Software. Note: Save the boxes and the packing material in case you need to transport the device.



 .     www.register.hp.com.    
  ,      :     
,   ,       HP  
   . 

Aygıtınızı kaydettirin. www.register.hp.com adresinde kaydınızı yaptırın. Kaydınızı yaptırmanın ve aşağıdaki 
bilgileri almanın en hızlı ve en kolay yolu budur: teknik destek güncelleştirmeleri, geliştirilmiş destek 
seçenekleri, yeni HP yazıcınızı kullanma fikirleri ve yolları ve yeni teknolojilerle ilgili haberler. 

 .   Web- www.register.hp.com.    
   ,     :  
 ,   ,     
  HP,    . 

Δ   . Δ       www.register.hp.com.  
        ,    µ   : 
µ  , µ  ,        
 HP,     µ   . 

 .    www.register.hp.com.   -    
       :    , 
   ,         HP     
  . 

28

38 Register your device. Register at www.register.hp.com. This is the quickest and easiest way for you to register 
to receive the following information: technical support updates, enhanced support options, ideas for and 
ways to use your new HP device, and news about emerging technologies. 
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Troubleshooting
Area Symptom Cause/Remedy

Control-panel display Blank Make sure that the power cable is connected to a working 1) 
power outlet.
Make sure that the device is turned on. See page 10 for 2) 
more information.
If the status lights on the left side of the control panel 3) 
are functioning, check the display contrast by using the 
brightness-adjustment wheel.

Button on the touch screen appears gray 
with “!” markers

Make sure that the scanner lock is unlocked. See page 6 for 1) 
more information.
Turn off the device, and then turn it on again.2) 

Device does not recognize Letter/A4 
paper loaded in the tray

Make sure that the paper is loaded correctly. See page 8 for 
more information.

Does not respond or there is an incorrect 
response to touch.

Turn off the device.1) 
Hold down the # and C keys while turning on the device.2) 
Release the keys when a small square appears at the upper 3) 
left corner.
Touch the small square using a pen. 4) Caution: Touch the 
small square in the upper left corner only ONCE; the dot 
will not disappear when touched. As soon as the 
square is touched, another square appears at the lower 
right corner. Both squares appear at the same time.
Touch the small square at the lower right corner using a pen.5) 
Calibration is complete and the device will continue booting 6) 
up.

Print Not printing Check the network or USB cable. See page 9 or 15 for 1) 
more information. If using a network cable, the green and 
yellow lights at port should be lit.
If you are printing over a network, print a configuration 2) 
page and make sure that the IP address is correct.
Reinstall the print driver.3) 

Jams Make sure that the orange packing tape and cardboard 1) 
have been removed. See pages 4 and 6 for more 
information.
Make sure that you are using supported paper. See the user 2) 
guide on the CD for more information.
Make sure that the paper is loaded correctly. See page 8 3) 
for more information.

Blank pages Make sure that the strip is removed from the print cartridge. 
See page 7 for more information.

Copy Buttons on the touch screen appear gray Make sure that the scanner lock is unlocked. See page 6 for 1) 
more information.
Turn off the device, and then turn it on again.2) 
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Troubleshooting
Area Symptom Cause/Remedy

Fax Fax icon appears gray Touch Administration, touch Initial Setup, and touch Fax Setup. 
Touch Required Settings and enter the location, date/time, and 
fax header information to make sure that the fax is configured 
correctly.

No fax icon on the control-panel display Print a configuration page and check the modem status on the 
fax accessory page. If “Operational/Enabled” is not listed, 
it might be disabled or there might be a problem with the fax 
hardware. See the HP LaserJet Fax Accessory 300 User Guide 
for more information.

Fax configured but not sending fax Make sure to use the phone cord that came with the device.1) 
Make sure that the the phone cord is connected securely 2) 
to the device and to an active telephone port. Hint: Use a 
telephone to verify that the port is active.
Make sure that the fax is connected to a dedicated analog 3) 
telephone line.

Fax configured, but having difficulty 
connecting or completing the fax call
(fax line quality).

Try setting the baud rate to 9600 and retry the call.1) 
Try turning JBIG off.2) 

Fax configured but not receiving fax Make sure that a line splitter or surge-protection device is 1) 
not being used.
Make sure that voice mail or an answering machine is not 2) 
receiving the incoming fax before the device. Remove these, 
or set the device rings-to-answer to a lower number.
Make sure that a roll-over line is not being used, and that 3) 
the fax is connected to a dedicated analog telephone line.

Email Digital sending tab in the embedded 
Web server (EWS) does not appear

An administrative password might be configured. Select Log 
On in the upper right corner of the EWS.

Email Gateway Not Responding appears 
on the control-panel display when 
attempting to send an e-mail

The SMTP gateway address might be incorrect. Contact 1) 
your IT administrator to obtain the correct address.
If you are using an Internet Service Provider (ISP) for e-mail, 2) 
contact your ISP provider the hostname of your SMTP 
gateway (request the fully qualified domain name (FQDN), 
not the IP address).
Make sure that the entered SMTP authentication user name 3) 
and password are correct. Note: Not all SMTP gateways 
require a user name and password.

The “from” address cannot be changed 
in Send to Email

The “Prevent Device User from changing the e-mail 
address” feature in the EWS might be selected, or “Device 
Authentication” is enabled.

You want to scan and send-to-email in 
black and white TIFF format

Use the EWS to change the default image file format by 
selecting Digital Sending, Send to Email, and Advanced.

You want to change the file type or the 
color setting for e-mail attachments

On the control-panel e-mail feature, select More Options to 
change the image file format before sending the e-mail.

A “job failed” message is received 
when a document is scanned and sent 
to e-mail.

Send a test e-mail to make sure that the e-mail address is 1) 
correct.
Make sure that the scanned document does not exceed your 2) 
SMTP gateway’s maximum allowable attachment size. If it 
does, use the EWS to change the size by selecting Digital 
Sending and Send to Email.

Other All symptoms See the user guide on the CD for more information.
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Sorun Giderme
Alan Belirti Neden/Çözüm

Kontrol paneli ekranı Boş Güç kablosunun çalışan bir elektrik prizine bağlandığından 1) 
emin olun.
Aygıtın açıldığından emin olun. Ek bilgi için sayfa 10’a 2) 
bakın.
Kontrol panelinin sol tarafındaki durum ışığı yanıyorsa, 3) 
parlaklık ayarı tekerleğini kullanarak ekranın kontrastını 
kontrol edin.

Dokunmatik ekran üzerindeki düğme “!” 
işaretiyle birlikte gri renkte görünür.

Tarayıcı kilidinin devre dışı olduğundan emin olun. Ek bilgi 1) 
için sayfa 6’ya bakın.
Aygıtı kapatıp yeniden açın.2) 

Aygıt tepsiye yerleştirilen Letter/A4 
kağıdını tanımıyor

Kağıdın düzgün yerleştirildiğinden emin olun. Ek bilgi için 
sayfa 8’e bakın.

Aygıt cevap vermiyor ya da dokunulan 
düğmeye karşılık gelen cevabı vermiyor.

Aygıtı kapatın.1) 
Aygıtı açarken, aygıtın üzerindeki # ve C tuşlarını basılı 2) 
tutun.
Sol üst köşede küçük bir kare belirdiğinde tuşları bırakın.3) 
Bir kalem yardımıyla küçük kareye dokunun. 4) Dikkat: Sol 
üst köşedeki kareye yalnızca BİR KEZ dokunun; nokta, 
dokunulduğunda kaybolmayacaktır. Kareye 
dokunulur dokunulmaz, sağ alt köşede bir başka kare daha 
görünür. Her iki kare de aynı anda görünür.
Bir kalem yardımıyla sağ alt köşedeki kareye dokunun.5) 
Ayarlama tamamlanmıştır ve aygıt, açılış işlemlerine devam 6) 
edecektir.

Yazdır Yazdırılmıyor Ağ veya USB kablosunu kontrol edin. Ek bilgi için sayfa 1) 
9 veya 15’e bakın. Ağ kablosu kullanıyorsanız, bağlantı 
noktasındaki yeşil ve sarı ışıklar yanıyor olmalıdır.
Yazdırma işlemini ağ üzerinden gerçekleştiriyorsanız, 2) 
bir yapılandırma sayfası yazdırın ve IP adresinin 
doğruluğundan emin olun.
Yazıcı sürücüsünü yeniden takın.3) 

Sıkışmalar Turuncu ambalaj bandının ve kartonun çıkarıldığından emin 1) 
olun. Ek bilgi için sayfa 4 ve 6’ya bakın.
Yazıcı tarafından desteklenen bir kağıdı kullandığınızdan 2) 
emin olun. Ek bilgi için CD’deki kullanıcı kılavuzuna bakın.
 Kağıdın düzgün yerleştirildiğinden emin olun. Ek bilgi 3) 
için sayfa 8’e bakın.

Boş sayfalar Yazıcı kartuşundaki şeridin çıkarıldığından emin olun. Ek bilgi 
için sayfa 7’ye bakın.

Kopyala Dokunmatik ekran üzerindeki düğmeler 
gri renkte görünür

Tarayıcı kilidinin devre dışı olduğundan emin olun. Ek bilgi 1) 
için sayfa 6’ya bakın.
Aygıtı kapatıp yeniden açın.2) 

37



Sorun Giderme
Alan Belirti Neden/Çözüm

Faks Faks simgesi gri renkte görünür Yönetim, İlk Kurulum ve Faks Kurulumu’na dokunun. 
Gerekli Ayarlar’a dokunun ve ardından faksın düzgün 
yapılandırıldığından emin olmak için konumu, tarih/saati, faks 
üstbilgisini girin.

Kontrol paneli ekranında faks simgesi yok Yapılandırma sayfası yazdırın ve faks aksesuar sayfasındaki 
modem durumunu kontrol edin. “Çalışıyor/Etkin” seçeneği 
görüntülenmiyorsa, faks devre dışı bırakılmış olabilir veya faks 
donanımıyla ilgili bir sorun vardır. Ek bilgi için HP LaserJet 
Analog Fax Accessory 300 Kullanıcı Kılavuzuna bakın.

Faks yapılandırılmış ancak faks 
gönderilemiyor

Aygıtla birlikte verilen telefon kablosunu kullandığınızdan 1) 
emin olun.
Telefon kablosunun aygıta ve etkin telefon bağlantı 2) 
noktasına güvenli şekilde takıldığından emin olun. İpucu: 
Bağlantı noktasının etkin olduğunu onaylamak için telefon 
kullanın.
Faksın ayrılmış bir analog telefon hattına bağlı olduğundan 3) 
emin olun.

Faks yapılandırılmış ancak faks 
aramasında bağlantı kurulamıyor 
veya işlem tamamlanamıyor (faks hattı 
kalitesi).

Baud hızını 9600’e ayarlayıp yeniden aramayı deneyin.1) 
JBIG özelliğini kapatmayı deneyin.2) 

Faks yapılandırılmasına rağmen, faks 
alamıyor

Hat dağıtıcı veya akım dalgalanması koruma aygıtının 1) 
kullanılmadığından emin olun.
Sesli posta hizmeti veya telesekreterin gelen faksı aygıttan 2) 
önce almadığından emin olun. Bunları çıkarın veya açmak 
için çalma sayısını daha küçük bir sayıya ayarlayın.
Çevirmeli hat kullanılmadığından ve faksın özel bir 3) 
telefon hattına bağlı olduğundan emin olun.

E-posta Katıştırılmış Web sunucusunda (EWS) 
dijital gönderme sekmesi görünmüyor

Bir yönetim parolası yapılandırılmış olabilir. EWS’nin sağ üst 
köşesindeki Oturum Aç’ı seçin.

E-posta göndermeye çalışırken kontrol 
paneli ekranında E-posta Ağ Geçidi Yanıt 
Vermiyor görüntülenir

SMTP ağ geçidi adresi hatalı olabilir. Doğru adresi almak 1) 
için BT yöneticinize başvurun.
E-posta için bir Internet Servis Sağlayıcısı (ISS) 2) 
kullanıyorsanız, SMTP ağ geçidindeki bilgisayar adını 
ISS’nizden öğrenebilirsiniz (IP adresinin yerine, tam etki 
alanı adını (FQDN) isteyin).
Girilen SMTP kimlik doğrulama kullanıcı adının ve 3) 
parolasının doğru olduğundan emin olun. Not: Tüm SMTP 
ağ geçitleri kullanıcı adı ve parola istemez.

E-Postaya Gönder'deki “Kimden” adresi 
değiştirilemiyor.

EWS'de “Aygıt Kullanıcısının e-posta adresini değiştirmesini 
engelle” özelliği seçilidir veya “Aygıt Kimlik Doğrulaması” 
etkinleştirilmiştir.

Tarama yapmak ve bunu e-postayla 
siyah beyaz TIFF biçiminde göndermek 
istiyorsunuz

Varsayılan görüntü dosyasının biçimini değiştirmek için Dijital 
Gönderme, E-postaya Gönder ve Gelişmiş’i seçerek EWS’den 
yararlanın.

Dosya türünü veya e-posta eklerindeki 
renk ayarını değiştirmek istiyorsunuz

E-postayı göndermeden önce kontrol panelindeki e-posta 
özelliğinde görüntü dosyasının biçimini değiştirmek için Diğer 
Seçenekler’i seçin.

Belge taranıp e-postaya gönderildiğinde 
“iş başarısız oldu” iletisi alınıyor.

E-posta adresinin doğru olduğundan emin olmak için test 1) 
amaçlı bir e-posta gönderin.
Taranan belgenin SMTP ağ geçidinin izin verilen maksimum 2) 
ek boyutunu aşmadığından emin olun. Söz konusu boyutu 
aşıyorsa, boyutu değiştirmek için Dijital Gönderme ve 
E-postaya Gönder’i seçerek EWS’den yararlanın.

Diğer Tüm belirtiler Ek bilgi için CD’deki kullanıcı kılavuzuna bakın.
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