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Giriş
fi-6010N Ağ Tarayıcısı’nı satın aldığınız için teşekkür
ederiz.
Bu kullanımı kolay ağ tarayıcısı daha sonraki işlemlerde
kullanılmak üzere dokümanları taramada kullanılır.

takdirde radyo iletişiminde zararlı parazitlere
neden olabilir. Bununla birlikte bu parazitlerin
belirli bir yerleşim oluşmayacağına karşı bir
garanti yoktur. Eğer bu cihaz radyo ve televizyon
yayını alımında zararlı parazitlere neden olursa
(bu cihazı kapatıp açmakla belirlenebilir),
kullanıcı, aşağıdaki önlemlerden biri veya
birkaçını uygulayarak parazitleri düzeltmeye
teşvik edilmektedir:
zAlıcı antenini yeniden yönlendirin veya
konumlandırın.
zCihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi arttırın.
zCihazı, alıcının bulunduğu elektrik devresinden
başka bir devre çıkış noktasına bağlayın.
zSatıcı bayisi veya uzman bir radyo/TV
teknisyenine danışın.

■ Kullanım Kılavuzları
Tarayıcı için aşağıdaki kullanım kılavuzları
hazırlanmıştır. Gerekli olduğunda bu kılavuzları
okuyun.
Kılavuz

Açıklama

fi-6010N Ağ
Tarayıcısı,
Başlarken
(bu kılavuz)
(kağıt)

Tarayıcıyı ayarlama, bağlama
ve tarayıcı bakımı ile ilgili
faydalı ve ayrıntılı bilgiler
sağlamaktadır.
Öncelikle bu kılavuzu okuyun.

fi-6010N Ağ
Tarayıcısı
İşletmen
Kılavuzu (PDF)

Tarayıcı ayarları, tarayıcı
yönetimi ve tarayıcı işlemleri
ile ilgili daha fazla bilgi içermektedir ve genel bir başvuru
kaynağı olarak kullanılabilir.
Kılavuzu okumak için tarayıcıdan indirin. Kılavuzu indirmek ile ilgili daha fazla bilgi
için, "Bölüm 5 Kullanım Kılavuzunu İndirme" (sayfa.
16)’ye bakın.
Bu kılavuzda "İşletmen Kılavuzu" olarak adlandırılmıştır.

Scanner Central
Admin Kullanıcı
Kılavuzu (PDF)

FCC uyarısı: Uyumluluktan sorumlu şahıs
tarafından açıkça kabul görmeyen değişiklik ve
düzenlemelerin yapılması, kullanıcının cihazı
işletme hakkının elinden alınmasına neden
olabilir.

DİKKAT

FCC kurallarının 15. bölümün B sınıfı
limitleri ile uyum açısından korumalı
ara kablo kullanımını zorunludur.
AC kablosunun uzunluğu 2 metre (6.6
fit) veya daha kısa olmalıdır.

Kanada DOC Yönetmelikleri
Bu dijital aygıt Kanada İletişim Bakanlığı Radyo
Parazit Yönetmelikleri’nde belirlenmiş
elektromanyetik gürültü emisyonu için B Sınıfı
limitini aşmamaktadır.
Bu B Sınıfı dijital aygıt Kanada ICES-003 ile
uyumludur.

Tarayıcının merkezi yönetim
işlemleri ve ayarları ile ilgili
bilgi içerir. Gerekli olduğunda
okuyun.

Le présent appareil numérique n'émet pas de
parasites radioélectriques dépassant les limites
applicables aux appareils numériques de la classe
B et prescrites dans le Règlement sur le brouillage
radioélectrique dictées par le Ministère des
Communications du Canada.
Cet appareil numérique de la classe B est
conforme à la norme NMB-003 du Canada.

■ Düzenleyici Bilgi
FCC Bildirisi

Bescheinigung des Herstellers /
Importeurs

Bu cihaz test edilmiştir ve FCC kurallarının 15.
Bölümüne uygun olarak B sınıfı dijital cihaz
sınırlarıyla bağdaştığı anlaşılmıştır. Bu sınırlar,
konutsal bir yerleşimde oluşabilecek zararlı radyo
parazitlerine karşı uygun korumayı sağlamak
amacıyla tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekans
enerjisi oluşturur, kullanır, yayabilir ve kullanım
kılavuzuna göre kurulmadığı ve kullanılmadığı

Für den fi-6010N wird folgendes bescheinigt:
zIn Übereinsstimmung mit den Bestimmungen
der EN45014(CE) funkentstört
zMaschinenlärminformationsverordnung 3.
GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt
70 dB (A) oder weniger, gemäß EN ISO 7779.
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■ Yükümlülük Reddi

LCD Özellikleri
zLCD arka lambası bir miktar civa içeren
floresan tüp lambadır.
zAşağıdakilerden hiçibiri hata değildir:
z Cihazların TFT renkli LCD olarak
üretiminde gelişmiş teknolojiler
kullanılmasına rağmen, çok sayıda
pikselin bu işleme dahil olması, zaman
zaman (her zaman açık) parlak nokta
veya (her zaman kapalı) koyu noktanın
görünebileceği anlamına gelir.
z LCD’nin niteliklerine ekran renginin
yoğunluğunda ve tonunda bazı
değişiklikler olabileceği de dahildir.

Taranan Görüntü Verisinin Çoğaltılması
Bu ürün ile taranan görüntü verisinin
gereksinimlerinizi (örneğin elde edilen verinin
boyutu, aslına uygunluk, içerik, renkler gibi)
karşıladığını kontrol edin.
Taradığınız asıl dokümanı elden çıkarmadan önce
taranan görüntü verisinde hiçbir eksiğin
olmadığından emin olun.

Yüksek Güvenlik Uygulamalarında
Kullanım
Bu ürün iş yeri, kişisel, ev ortamı, düzenli
endüstriyel ve genel amaçlı uygulamalarda
kullanılmak üzere tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu
ürün yüksek güvenlik gerektiren ve direkt olarak
hayatı ve sağlığı tehlikeye atan uygulamalarda
(bundan sonra “yüksek güvenlik uygulamaları”
olarak anılacaktır) kullanılmak amacıyla tasarlanmamış ve üretilmemiştir; örneğin nükleer güç
tesislerindeki nükleer reaksiyon kontrollerinde,
uçağın otomatik uçuş kontrolünde, hava trafiği
kontrolünde, toplu taşıma sistemlerindeki işlem
kontrolünde, hayati önem taşıyan tıbbi cihazlarda
ve silah sistemlerindeki füze atış kontrolünde ve
geçici olarak güvenliğin sağlanmadığı durumlarda gibi. Kullanıcı, bu tür yüksek güvenlik
uygulamalarında güvenliği sağlamak için önlem
alarak bu ürünü kullanmalıdır. PFU LIMITED,
ürünün yüksek güvenlik uygulamalarında
kullanıcı tarafından kullanılması sonucunda
oluşan hiçbir zarardan, ve zararlar için kullanıcı
veya üçüncü şahıs tarafından yapılan hak ve
tazminat taleplerinden sorumlu değildir.

Bataryaları Değiştirme
Bu ürün BIOS bilgisi gibi verileri muhafaza etmek
için CMOS RAM bataryasına sahiptir.

UYARI

Bakım

Cıva Kullanımı

Hg

z Yanlış tür batarya kullanılmı
patlama riski doğabileceğinden,
bataryaları kendiniz
yerleştirmeyin. Bataryanın gücü
azaldığı zaman sorumlu bakım
teknisyeninizle irtibata geçin.
z Bataryaya dokunmayın.
Bataryayı asla kendiniz
yerleştirmeye veya çıkarmaya
çalışmayın. Aksi takdirde
elektrik çarpması veya cihaza
zarar verebilen statik elektrik
meydana gelebilir.

Kullanıcı tarayıcıda tamirat yapmamalıdır.
PFU, tarayıcıyı parçalarına ayırırken meydana
gelecek hiçbir zarardan garanti kapsamında
olmadığı için yükümlü değildir.
Bu ürün için gereken tamiratlar ile ilgili FUJITSU
tarayıcı bayisi veya yetkili FUJITSU tarayıcı
teknik servisine başvurun.
Aşağıdaki web sitesini ziyaret edip ülkenizdeki
FUJITSU/PFU ofisini bularak veya bu belgenin
son sayfasında yer alan iletişim listesine bakarak
iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.
http://imagescanner.fujitsu.com/warranty.html

Bu tarayıcı içerisindeki lamba(lar)
civa içermekte olup, devlet ya da
federal kanunlara göre geri dönüşüme tabi tutulmalı veya atılmalıdır.

Beklenmedik yaralanmaları engellemek için:
zCiva içerdiği için lambanın içerisindeki
maddeyi ağzınıza koymayın.
zTarayıcı lambasının içerisindeki kimyasal sıvıyı
koklamayın.
zTarayıcı parçalarını veya lambalarını yakmayın,
ezmeyin veya parçalamayın.
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■ Ticari Markalar

Windows Server Windows Server™ 2003, Standard Edition
Windows Server™ 2003, Enterprise Edition
2003
Windows Server™ 2003, Datacenter Edition
Windows Server™ 2003 R2, Standard Edition
Windows Server™ 2003 R2,
Standard x64 Edition
Windows Server™ 2003 R2,
Enterprise Edition
Windows Server™ 2003 R2,
Enterprise x64 Edition
Windows Server™ 2003 R2,
Datacenter Edition
Windows Server™ 2003 R2,
Datacenter x64 Edition

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows
Server ve SharePoint Microsoft Corporation'ın
ABD ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari
markaları veya ticari markalarıdır.
Adobe, Adobe logosu, Acrobat ve Reader, Adobe
Systems Incorporated’in ABD’de ve/veya diğer
ülkelerdeki tescilli ticari markaları veya ticaret
unvanlarıdır.
Diğer şirket ve ürün adları ilgili şirketlerin tescilli
ticari markaları veya ticari markalarıdır.

Ticari Markaların Bu Kılavuzdaki
Gösteriliş Biçimi

Windows Server Windows Server™ 2008 Standard (32/64-bit)
Windows Server™ 2008 Enterprise (32/64-bit)
2008
Windows Server™ 2008 Datacenter (32/64-bit)
Windows Server™ 2008 R2 Standard (64-bit)
Windows Server™ 2008 R2 Enterprise (64-bit)

İşletim sistemleri ve uygulamalar aşağıdaki gibi
gösterilir:
Windows

Windows işletim sistemi

Windows XP

Windows® XP Home Edition işletim sistemi
Windows® XP Professional işletim sistemi
Windows® XP Professional x64 Edition işletim
sistemi

Windows Vista

Windows 7

Windows Server Windows Server™ 2012 Standard (64-bit)
2012

®

.NET Framework Microsoft® .NET Framework
SharePoint

Windows Vista™
Home Basic işletim sistemi (32/64-bit)
Windows Vista™
Home Premium işletim sistemi (32/64-bit)
Windows Vista™
Business işletim sistemi (32/64-bit)
Windows Vista™
Enterprise işletim sistemi (32/64-bit)
Windows Vista™
Ultimate işletim sistemi (32/64-bit)

Internet Explorer Microsoft® Internet Explorer™
Windows® Internet Explorer™

Windows® 7
Starter işletim sistemi (32-bit)
Windows® 7
Home Premium işletim sistemi (32/64-bit)
Windows® 7
Professional işletim sistemi (32/64-bit)
Windows® 7
Enterprise işletim sistemi (32/64-bit)
Windows® 7
Ultimate işletim sistemi (32/64-bit)

Windows 8

Windows® 8 işletim sistemi (32/64-bit)
Windows® 8 Pro işletim sistemi (32/64-bit)
Windows® 8 Enterprise işletim sistemi
(32/64-bit)

Windows 2000
Server

Windows® 2000 Server
Small Business Server 2000
Windows® 2000 Advanced Server

Microsoft® OffıceSharePoint™ Server 2007
Microsoft® SharePoint™ Server 2010 (sadece
64 bit işletim sistemleri tarafından desteklenir)

Adobe Reader

Adobe® Reader®

Admin Tool

fi Network Scanner Admin Tool

Central Admin
Server

Scanner Central Admin Server
iScanner Central Admin Server

Central Admin
Console

Scanner Central Admin Console
iScanner Central Admin Console

Ağ Klasörü

Taranan veriyi dosya sunucusu veya FTP
sunucusunda kaydetmek için belirlenmiş klasör

SharePoint
Klasörü

Taranan veriyi SharePoint’a kaydetmek için
belirlenmiş klasör

Üretici Firma
PFU LIMITED
International Sales Dept., Imaging Business
Division, Products Group
Solid Square East Tower
580 Horikawa-cho, Saiwai-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa 212-8563, Japan
Telefon: (81-44) 540-4538
© PFU LIMITED 2010-2013
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■ Önemli Notlar

Uyarı Etiketi
ADF’nin içindeki cam tarama levhaları
tarayıcı kullanımdayken ısınabilir. Cam
tarama levhalarının yüzeyine dokunmamaya dikkat edin.

Bu Kılavuzda Kullanılan Uyarı
İşaretleri
Bu işaret işletmenleri bir işlemin
tam olarak yerine getirilmediği
takdirde ağır yaralanma veya
ölümle sonuçlanabileceğine
karşı ikaz eder.

UYARI

DİKKAT

DİKKAT

Bu işaret işletmenleri bir işlemin
tam olarak yerine getirilmediği
takdirde personel için güvenlik
tehlikesi veya donanımda hasar
ile sonuçlanabileceğine karşı
ikaz eder.

Bu Kılavuzdaki Ekran Örnekleri
Bu kılavuzdaki ekran örnekleri ürün
geliştirilmesine bağlı olarak haber verilmeksizin
değişime tabidir. Asıl görüntülenen ekran bu
kılavuzdaki ekran örneklerinden farklıysa,
kullanmakta olduğunuz tarayıcı uygulamasının
Kullanıcı Kılavuzu’na bakup, asıl görüntülenen
ekranı takip ederek işlem yapın.
Bu kılavuzda gösterilen ekran örnekleri Windows
Vista ekranlarıdır.

Bu Kılavuzda Kullanılan Semboller
DİKKAT

İPUCU

Bu sembol işletmenlere özellikle önemli
olan bilgiyi işaret eder. Bu bilgiyi
muhakkak okuyun.

Windows Server 2012/Windows 8
Kullanıcıları İçin
Tüm uygulamalar ekranından bu tarayıcıya bağlı
uygulamaları başlatabilir veya Denetim Masası’nı
görüntüleyebilirsiniz.
Tüm uygulamalar ekranına gitmek için:

Bu sembol işletmenlere işletime
yardımcı önerileri işaret eder.

1. Başlangıç ekranına sağ tıklayın.
2. Uygulama çubuğundaki [Tüm uygulamalar]’a
tıklayın.
Örnek: Windows 8 ekranı

ÜÇGEN sembol özel itina ve dikkat gerektiğini belirtir.
Üçgenin içerisindeki çizim belirli bir uyarıyı
gösterir.
İçinde çapraz çizgi olan DAİRE
kullanıcıların gerçekleştiremeyeceği bir
işlemi gösterir.
Dairenin içindeki veya altındaki çizim belirli
işlemin yapılmasına izin verilmediğini
gösterir.

R

Uyarı etiketlerini tarayıcıdan
çıkartmayın, lekelemeyin veya
kazımayın.

Renkli fonda öne çıkmış karakterler
kullanıcıların izlemesi gereken talimatları
gösterir.
Bu sembol ayrıca belirli bir talimatı
gösteren çizimi içerebilir.
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■ Güvenlik Önlemleri

AC kablolarına ıslak elle dokunmayın.

Aşağıdaki uyarılarda, AC kablosu ve AC
adaptörüne bağlı olan kablo toplu olarak "güç
kablosu" olarak adlandırılabilir.

Elektrik prizine ıslak elle dokunmayın. Aksi
takdirde elektrik çarpmaları meydana
gelebilir.

UYARI

Elektrik prizi üzerindeki tozu silin.
Güç kablosundaki, elektrik prizinin metal
kısımlarındaki veya metal bağlantı
bölümlerindeki tozu yumuşak kuru bir bez
ile silin. Biriken toz yangın veya elektrik
çarpmasına neden olabilir.

AC kablosuna zarar vermeyin.
Hasar görmüş bir AC kablosu yangın veya
elektrik çarpmasına sebep olabilir.
Güç kablosu ile ilgili aşağıdakilere dikkat
edin:
z Kabloyu ıslatmayın, bağlamayın,
sarmayın, kıvırmayın veya kabloda
değişiklik yapmayın.
z Kablonun üzerine ağır nesneler
koymayın. Kabloyu kapı aralığına
sıkıştırmayın, düşürmeyin veya başka
herhangi bir şekilde kabloya zarar
vermeyin.
z Kabloyu çekmeyin veya zorla eğmeyin ya
da bükmeyin.
z Güç kablosu fişinin yakınına herhangi bir
metal madde koymayın.
Hasar görmüş AC kablolarını veya elektrik
fişlerini kullanmayın ya da gevşemiş elektrik
prizlerine herhangi bir kablo veya elektrik
fişi takmayın.

Tarayıcıyı yağ dumanı, buhar, nemlilik ve
toz bulunan yerlerde kurmayın.
Tarayıcıyı yağ dumanı, buhar, nemlilik ve
toza maruz yerlerde kurmayın. Aksi taktirde
yangın ve elektrik çarpmaları meydana
gelebilir.

Tarayıcı zarar görürse tarayıcıyı kapatın.
Tarayıcı herhangi bir sebepten ötürü zarar
görürse, tarayıcıyı kapatın ve güç
kablosunu çıkartın. FUJITSU tarayıcı bayisi
veya yetkili FUJITSU tarayıcı teknik
servisine başvurun.

Tarayıcı içine sıvı maddeler koymayın.

Sadece belirtilmiş AC kablolarını ve
bağlantı kablolarını kullanın.

Tarayıcı içine metal nesneler koymayın
veya düşürmeyin. Islak dokümanları veya
ataçlı ya da zımbalı dokümanları taramayın.
Tarayıcıya su sıçratmayın veya tarayıcının
ıslanmasına izin vermeyin.

Sadece belirtilmiş AC kablolarını ve
bağlantı kablolarını kullanın. Doğru
kabloların kullanılmaması elektrik çarpması
ve/veya donanım arızasına sebep olabilir.
Donanım arızasına, başka sorunlara ve
elektrik çarpmasına sebep olabileceği için
bu tarayıcı ile birlikte verilen AC kablosunu
başka cihazlar için kullanmayın.

Yabancı nesneler (su, küçük metal
nesneler, sıvılar, vb.) tarayıcının içine
girerse, tarayıcıyı anında kapatın ve elektrik
fişini prizden çıkarttıktan sonra FUJITSU
tarayıcı bayisi veya yetkili FUJITSU tarayıcı
teknik servisine başvurun. Küçük çocukların
bulunduğu ev ortamlarında bu uyarıya
özellikle dikkat edin.

Bu tarayıcıyı yalnızca belirtilen voltajda
kullanın. Çoklu güç uzatma kablolarına
bağlamayın.

Gerekmedikçe tarayıcının iç kısmına
dokunmayın.

Bu tarayıcıyı yalnızca belirtilen voltajda ve
akımda kullanın. Yanlış voltaj ve akım
yangın veya elektrik çarpmasına neden
olabilir. Tarayıcıyı çoklu güç uzatma
kablolarına bağlamayın.

Tarayıcıyı parçalara ayırmayın veya
tarayıcının üzerinde değişiklik yapmayın.
Tarayıcının iç kısmı yüksek voltajlı parçalar
içerir. Bu parçalara dokunulması elektrik
çarpması veya yangına neden olabilir.
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DİKKAT

Tuhaf bir koku alırsanız tarayıcıyı
kullanmayın.

Tarayıcıyı sabit olmayan yüzeylerde
kurmayın.

Tarayıcıdan ısı geldiğini veya, tuhaf kokular
ya da sesler gibi diğer sorunların varlığını
fark ederseniz, tarayıcıyı anında kapatın ve
güç bağlantısını kesin. Tarayıcıdan çıkan
dumanın kesildiğinden emin olduktan sonra
FUJITSU tarayıcı bayisi veya yetkili
FUJITSU tarayıcı teknik servisine başvurun.

Tarayıcının düz bir yüzeyde kurulduğundan
ve hiçbir parçasının bu yüzeyin (masa vb.)
dışında kalmadığından emin olun.
Tarayıcıyı sabit olmayan yüzeylerde
kurmayın. Tarayıcının düşmesini önlemek
için tarayıcıyı düz ve titreşimin olmadığı
yüzeylerde kurun.
Tarayıcıyı, tarayıcının ve diğer cihazların
ağırlığını taşıyabilecek güçlü bir yüzeyde
kurun.

Tarayıcının yakınında aerosol spreyler
kullanmayın.
Tarayıcıyı temizlemek için aerosol spreyler
veya alkol bazlı spreyler kullanmayın.
Spreyden çıkan güçlü hava ile uçan tozlar
tarayıcının içine girebilir. Bu durum
tarayıcının aksamasına veya arıza
yapmasına sebep olabilir.
Tarayıcının dış tarafındaki tozu ve kiri
temizlerken statik elektrik yüzünden oluşan
kıvılcımlar yangına sebep olabilir.

Havalandırma girişlerini tıkamayın.
Havalandırma girişlerini tıkamayın.
Havalandırma girişlerini tıkamak tarayıcının
içinde ısı oluşumuna neden olur ve bu da
yangın veya tarayıcı arızalanması ile
sonuçlanabilir.

Tarayıcıyı küçük çocukların erişebilecekleri yerlere koymayın.

Tarayıcının üzerine ağır nesneler
yerleştirmeyin veya üzerine çıkmayın.

Yaralanmaları önlemek için tarayıcıyı küçük
çocukların erişebilecekleri yerlere
koymayın.

Tarayıcının üzerine ağır nesneler
yerleştirmeyin veya tarayıcının yüzeyini
başka işler için kullanmayın. Yanlış kurulum
yaralanmalara ve donanım arızalarına
neden olabilir.

Isınmış bölgeye uzun süre dokunmayın.
Fişi prize sıkıca takın.

Tarayıcının alt tarafı gibi ısınmış bölümlere
uzun süre dokunmayın.
Aksi takdirde cildinizde düşük ısı yanığı
meydana gelebilir.

Fişi elektrik prizine sıkıca takın.

Tarayıcı işlem sırasındayken üstünü
herhangi bir şeyle kapatmayın.

Tarayıcı kullanımdayken tarayıcı ile
temastan kaçının.

Tarayıcıyı üstü battaniye,vb eşyalarla
kapalıyken kullanmayın. Bu durum iç
ısısının artmasına ve yangın çıkmasına
neden olabilir.

Yaralanmalara neden olabileceği için
tarama sırasında herhangi bir tarayıcı
mekanizmasına dokunmaktan kaçının.

Tarayıcıyı ıslanan yerlerde kullanmayın.

Tarayıcıyı soğuk bir ortamdan sıcak bir
odaya taşıdıktan hemen sonra
kullanmayın.

Tarayıcıyı kolayca ıslanabilecek banyo, duş
veya yüzme havuzu gibi yerlerde
kullanmayın.Bu tür kullanım elektrik
çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Cihazı soğuk bir ortamdan sıcak bir odaya
taşıdıktan hemen sonra kullanmayın.
Tarama hatalarına neden olabilecek
yoğunlaşma meydana gelebilir.
Kullanmadan önce cihazın birkaç saat
kurumasını bekleyin.
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Tarayıcıyı hareket ettirmeden önce fişi
prizden çıkarın.

Yüksek düzey şok ve titreşime maruz
alanlara tarayıcıyı yerleştirmeyin.

Kablolara zarar verip daha sonradan
yangına, elektrik çarpmasına ve
yaralanmalara neden olabileceği için
tarayıcıyı güç ve arabirim kabloları takılı
halde hareket ettirmeyin.
Tarayıcıyı hareket ettirmeden önce, güç
kablosunu elektrik prizinden ve diğer veri
kablolarından çıkardığınızdan emin olun.
Yerde engeller olmadığından emin olun.

Yüksek düzey şok ve titreşime maruz
alanlara tarayıcıyı yerleştirmeyin. Böyle
yapmak tarayıcı arızasına neden olabilir.

Kağıt çekme yayına dikkat edin.
Tarayıcıyı temizlerken, tarayıcının içinde
yabancı herhangi bir maddenin
bulunmadığından emin olun. Deforme
olmuş bir kağıt çekme yayı (metal kısım)
yaralanmalara neden olabileceği için elinizin
veya temizlikte kullandığınız bezin kağıt
çekme yayına (metal kısım) takılmamasına
dikkat edin.

Tarayıcıyı statik elektrikten koruyun.
Tarayıcıyı güçlü manyetik alanlardan ve
diğer eletronik titreşim kaynaklarından uzak
bir yerde kurun. Ayrıca tarayıcıyı tarayıcının
arızalanmasına neden olabilecek statik
elektriğe karşı koruyun.

Tarayıcı uzun süre kullanılmadığında fişi
elektrik prizinden çıkarın.
Tarayıcı uzun süre kullanılmadığında
güvenlik için fişi elektrik prizinden
çıkardığınızdan emin olun.

Tarayıcıyı doğrudan güneş ışığına maruz
bırakmayın.
Tarayıcıyı doğrudan güneş ışığı altında
veya ısıtma cihazlarının yakınlarında
kurmayın. Aksi taktirde tarayıcının iç
kısmında aşırı ısınma oluşabilir ve bu
tarayıcı sorunlarına ve hatta yangına neden
olabilir. Tarayıcıyı iyi havalandırması olan
bir ortamda kurun.

Dokümanları dikkatli tutun.
Dokümanları tutarken parmaklarınızın
dokümanlar tarafından kesilmemesine
dikkat edin.

Tarayıcıyı dışarıda taşırken ıslatmayın.
Yağmur veya kar yağdığı sırada tarayıcıyı
dışarıda taşırken tarayıcının ıslanmaması
için özel dikkat gösterin.
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Tarayıcı Özellikleri

Bölüm 1

1.1 Tarayıcı Özellikleri
■ Taranmış dokümanlar için kolay kullanım
Kullanımı kolay bu ağ tarayıcısı aşağıdaki kullanımları gerçekleştirmek için dokümanları taramada kullanılabilir.
1.
2.
3.
4.
5.

Taranan doküman dosyaları e-posta eki olarak gönderilebilir.
Taranan doküman dosyaları faks yoluyla gönderilebilir.
Taranan doküman dosyaları bir ağ yazıcısında yazdırılabilir.
Taranan doküman dosyaları bir ağ klasöründe kaydedilebilir.
Taranan doküman dosyaları bir SharePoint klasöründe kaydedilebilir.
1 E-posta gönder
SMTP Sunucusu

Internet
2 Faks gönder

Asıl
Doküman

Faks
Sunucusu
3 Yazdır
Tarayıcı

Taranmış Veri

Kullanıcı
Kimlik Doğrulaması

Yazdırma
Sunucusu

LDAP Sunucusu

SharePoint
Sunucusu
5
SharePoint
Klasörü

Dosya Sunucusu
veya
FTP Sunucusu

Kaydet

4 Ağ
Klasörü

Kaydet

■ Kolay yapılandırma ve yönetim
Tarayıcının yapılandırma ve yönetimi LCD dokunmatik ekran veya bilgisayara yüklenmiş olan Admin Tool ya da
Central Admin Console aracılığıyla kolaylıkla gerçekleştirilebilir. Bunların nasıl yüklenmeleri gerektiği ile ilgili
ayrıntılar için,"İşletmen Kılavuzu"na bakın.
Bilgisayar
Bilgisayar

Central Admin
Server

Central Admin Console

Admin Tool

Ağ arayüzü yoluyla bir
seferde birden çok
tarayıcı belirleyin

Ağ arayüzü yoluyla
bir seferde bir tarayıcı
belirleyin

LCD dokunmatik ekran

Tarayıcı

Tarayıcı

Tarayıcı

Tarayıcı

1

Doğrudan bir seferde
bir tarayıcı belirleyin

■ Gelişmiş güvenlik önlemleri
Tarayıcı için aşağıdaki güvenlik işlevleri sağlanmıştır.
z Oturum açma kimlik doğrulaması kullanıcı erişimini kısıtlayabilir.
z Taramalar parola korumalı PDF dosyalarına dönüştürülebilir.
z Taranmış veri tarayıcıda her zaman şifrelenir ve e-posta veya faks olarak gönderildikten, yazdırıldıktan ve
klasöre kaydedildikten sonra silinir.

1.2 Oturum Açma
Oturumu açtıktan sonraki mevcut tarayıcı işlevleri değişik kullanıcı tipleri için aşağıdaki şekillerde farklılık gösterir:
Ayrıntılar için "İşletim Kılavuzu"na bakın.
z Yönetici
Tarayıcıyı kurabilir ve yönetebilir.
z Devamlı kullanıcı
Dokümanları taradıktan sonra onları gönderebilir, yazdırabilir veya meydana çıkan veriyi kaydedebilir.

1.3 Tarayıcının Gelişinden İşletimine
Paketi kontrol et

Tarayıcıyı kur

Bkz. "1.4 Tarayıcı Paketi İçeriğinin Kontrolü" (sayfa 3)

Bkz. "Bölüm 2 Tarayıcı Kurulumu" (sayfa 4)

Ağı kur

Bkz. "Bölüm 3 Ağ Kullanımı İçin Kurulum" (sayfa 6)

Admin Tool’u yükle

Bkz. "Bölüm 4 Admin Tool’un Kurulumu" (sayfa 13)

Kullanım Kılavuzunu indir

Tarama testi gerçekleştir

Bkz. "Bölüm 5 Kullanım Kılavuzunu İndirme" (sayfa 16). Bu
kılavuz "İşletmen Kılavuzu"dur.

Bkz. "Bölüm 6 Tarama Testi Gerçekleştirme" (sayfa 17)

Kullanıcı işlevi ayarları

Bkz. "İşletmen Kılavuzu"

İşletim

Bkz. "İşletmen Kılavuzu"
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1.4 Tarayıcı Paketi İçeriğinin
Kontrolü

■ Çıkarılabilir parçalar
Tarayıcıdan çıkarılabilir parçalar aşağıda gösterilmiştir.

Tarayıcı paketini açtığınız zaman lütfen ana üniteyi ve
ek parçalarını dikkatlice tutun.
Tarayıcı paketinin, paket kutusunda bulunan "Paket
İçeriğinin Kontrolü" listesindeki bütün parçaları
içerdiğinden emin olun.
Eğer parçalardan herhangi biri eksik veya arızalıysa,
FUJITSU tarayıcı bayisi veya yetkili FUJITSU tarayıcı
teknik servisine başvurun.

Ayrı mil ve
silindir
Kağıt ayırıcısı

Toplama
silindiri
Sayfa kılavuzu

1.5 Parça Adları ve İşlevleri
Bu bölümde tarayıcının parçaları ve onların işlevleri
anlatılmaktadır.

ADF kağıt alma
tablası

■ Ön

Arka kapak

Başlatma
düğmesi

ADF kağıt alma tablası
Kenar kılavuzuları

DİKKAT

Üst kapak
[SCAN]
düğmesi

Tarayıcının arka kapağını açmak için
kapaktaki sekmelere basıp kilidini açın
ve çekin. Kapağın hasar görmesini
engellemek için düz çekip
çıkardığınızdan emin olun.

LCD
dokunmatik
ekran
Klavye
Çıkış
tepsisi

Kapağın sağ ve solundaki
sekmelere basın ve çekip
çıkarın.

■ Arka

ADF açma düğmesi

Arka kapak

Arka kapak içi

Güvenlik kablosu yuvası
LAN bağlantısı
AC adaptör bağlantısı
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Tarayıcı Kurulumu

Bölüm 2

2.1 Boş Alan Gereksinimleri

2.3 Kabloların Bağlanması

Tarayıcının kurulumu için gerekli alan boyutları:
Derinlik : 700 mm
Genişlik : 400 mm
Yükseklik : 500 mm

1. AC kablosunu AC adaptörüne bağlayın.

DİKKAT

Sadece imalatçı firmanın sağladığı AC
adaptörünü kullanın.

2.2 Tarayıcı Kurulumu
UYARI

Tarayıcıyı kaldırırken güvenli
taşıma için her zaman tarayıcının altındaki her iki yanda
bulunan girintilerden tutun.
Tarayıcıyı başka şekilde tutmak
tarayıcının düşmesine veya
zarar görmesine sebep olabilir.

2. AC adaptör bağlayıcısını tarayıcının DC
girişine bağlayın.

Tarayıcıyı kaldırırken yandaki
bu girintilerden tutun.

3. LAN kablosunu LAN bağlantısına takın.
1. Tarayıcıyı kuracağınız yere yerleştirin.
2. ADF kağıt alma tablasını yerine yerleştirin.
Kağıt alma tablasını şekilde gösterildiği gibi tutun
ve tabla tırnaklarını tarayıcının üzerindeki boşluklarla karşılıklı gelecek şekilde içine yerleştirin.
ADF kağıt alma tablasının kenar kılavuzları
yukarı doğru bakmalıdır.

4. Arka kapağı takın.
Kapağı bağlanmış AC ve LAN kabloları
kapağın alt kısımından dışarı çıkacak şekilde
takın.

Tırnak
Tırnak
Kapağın düzgün takıldığından emin olmak için
sağ ve sol tırnakları aynı anda yerleştirin.

5. LAN kablosunun diğer ucunu ağ bağlantı
dağıtım kutusuna bağlayın.
6. AC kablosunu elektrik çıkışına sokun.
D Tarayıcı elektriğe takılıdır ama işlem için
henüz hazır durumda değildir.
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2.4 Klavye Örtüsünün Takılımı

3. Klavye örtüsünü üst kenarları dışarıda kalan
tırnaklar ile aynı hizaya getirin ve çift taraflı
bantı sıkıca düzeltin.
Önce sol üst köşe, ardından orta bölüm ve en son
da sağ üst köşeyi hizalayıp yerleştirin.

Klavyenin tasarımı işletim ortamının dil seçimine göre
farklılık gösterebilir. Her klavyenin tasarımı dil
gereksinimlerine göre hazırlanmıştır. Ambalajından
seçtiğiniz lisan için olan klavye örtüsünü çıkartın ve
tarayıcıya takın. Bu tarayıcı İngilizce (A.B.D) klavye ile
kullanım için kurulmuştur. O yüzden tarayıcı İngilizce
(A.B.D) klavye ile kullanılacaksa, başka bir klavye
örtüsünün kullanımı gerekmemektedir.

DİKKAT

Sol üst tırnak
Üst orta tırnak
Sağ üst tırnak
Üst
bağlantı
alanı

Klavye örtüsünü yerleştirmeden önce
tarayıcının kapalı olduğunu kontrol
edin.

1

2

3

1. Klavyenin yüzeyini temizleyin.
Bu bölgelere özellikle
dikkat edin.

4. Klavye örtüsünü çevirin ve çift taraflı bantın alt
şeridinden kağıt arkalığı çıkartın.

Kağıt
arkalık bandı

Klavye örtünüsü
kaldırın

2. Klavye örtüsünü ters çevirin ve çift taraflı
bantın üst şeridinden kağıt arkalığı çıkartın.
Kağıt arkalık bandı
Alt kısım

5. Klavye örtüsünü nazikçe ileri doğru uzatın ve
çift taraflı bantı düzeltin.

Ağ kurulumu ile devam edin.
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Bölüm 3

Ağ Kullanımı İçin Kurulum

3.1 Oturum Açma
DİKKAT

2. Bir dil seçin.
İşletim ortamı için arzu edilen dili seçin.
Varsayılan dil "English (US Keyboard)"dur.

Tarayıcı açık olduğu zaman
tarayıcıyı yerinden oynatmayın
veya sarsmayın.
Üstte belirtilmiş şekilde
davranmak dönen sabit diskin
zarar görmesine ve veri kaybına
sebep olabilir.

Ağ bağlantısı kurulumu için, yönetici olarak oturum
açmalısınız. Yönetici için kullanıcı adı ve ilk parola
aşağıdaki gibidir:
z Kullanıcı Adı: admin
z Parola: password
1. Başlatma düğmesine basın.
İPUCU

Başlatma düğmesi

D Sistem başladıktan sonra, "Language/
Keyboard Selection" ekranı görünür.

DİKKAT

Tarayıcıyı kapattıktan sonra yeniden
açmak için en az on saniye bekleyin.

Bu ekranın bir sonraki açılışta tekrar
görüntülenip görüntülenmeyeceğini
seçebilirsiniz. Ekranı tekrar
görüntülemek için, "Show this message
at next start up? için [Yes] ekran tuşuna
basın. Bir sonraki açılışta bu ekranı
görüntülememek için [No] ekran tuşuna
basın. Bir sonraki açılışta bu ekranı
görüntülemek üzere tekrar ayarı
değiştirmek için yönetici olarak oturumu
açıp, "Dil/Klavye Seçenekleri" ekranını
bir sonraki açılışta göster?" için "Dil/
Klavye Seçenekleri"ndeki [Evet] ekran
tuşuna basın.

3. [OK] ekran tuşuna basın.
D "Oturum Aç" ekranı görünür.

İPUCU

LCD dokunmatik ekranın verdiği karşılık
LCD ekranındaki objelerin konumları ile
uyuşmuyorsa, ekran ayarı yapın.
Ayrıntılar için, "Ek A LCD Dokunmatik
Ekran Kalibrasyonu" (sayfa 20)’na bakın.
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DİKKAT

3.2 Yönetici Parolasını
Değiştirme

Eğer 2. etapta dil değiştirilmişse,
aşağıdaki ekran görünür.
Mesaj seçilen dilde görüntülenir.

DİKKAT

Parolanızı değiştirirseniz, yeni
parolanızı güvenli bir yerde saklayın.
Parolanızı kaybederseniz, FUJITSU
tarayıcı bayisi veya yetkili FUJITSU
tarayıcı teknik servisine başvurun.
Tarayıcınızın sıfırlanması işlemi ücrete
tabii olabilir.

Yönetici parolası değiştirilebilir.
1. Üst menüdeki [Sistem Ayarları] sekmesini
seçin.
2. Sol yan menüdeki [ ] ekran tuşuna basın.
D [Yönetici Parolası] sekmesi görünene kadar
sol menüyü aşağıya kaydırın.

[Tamam] ekran tuşuna basmak
tarayıcıyı ve "Oturum Aç" ekranını
yeniden başlatacaktır.

4. Kullanıcı adını girin.
Kullanıcı adı büyük küçük harfe duyarlıdır.
Kullanıcı adı bölümüne "admin" girin.

3. Sol yan menüdeki [Yönetici Parolası]
sekmesini seçin.

5. Parolayı girin.
Parola büyük küçük harfe duyarlıdır.
Parola bölümüne "password" girin.

D "Yönetici Parolası" ekranı görünür.
4. "Aktif Parola", "Yeni Parola", ve "Yeni Parola
Doğrulama" alanlarını doldurun.
Parolalar 7 ile 127 karakter uzunluğunda olmalıdır.
Alfasayısal karakterler (büyük küçük harfe
duyarlı) ve semboller girilebilir.

6. [Oturum Aç] ekran tuşuna basın.
D Yönetici adı ve parolası geçerliyse, "Sistem
Ayarları" ekranı görünür.

5. [Tamam] ekran tuşuna basın.
D Yeni yönetici parolası oluşturulmuştur.
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3.3 Tarayıcı Adını Belirleme

5. [Sonra] ekran tuşuna basın.

Tarayıcı adı, cihaza ağ adı sağlamak için oluşturulabilir.

DİKKAT

Ağ içinde kullanımda olan bir ismi
kullanmayın.
Aynı ismin tekrarı ağ bağlantı hatasına
sebep olacaktır.

1. Üst menüdeki [Sistem Ayarları] sekmesini
seçin.
2. Sol yan menüdeki [Tarayıcı Adı] sekmesini
seçin.

D Geçerli tarayıcı adı veya bir sonraki yeniden
başlatmadan sonraki değiştirilmiş tarayıcı adı
görüntülenir.

İPUCU

D "Tarayıcı Adı" ekranı görünür.
3. Bir tarayıcı adı girin.
Tarayıcı adları en fazla 15 karakter uzunluğunda
olabilir.
Yalnız alfasayısal karakterler (büyük-küçük harfe
duyarlı) ve kısa çizgiler kullanın.
Tarayıcı adları sadece rakamlardan oluşamaz.
Kısa çizgi tarayıcı adının ilk karakteri olarak
kullanılamaz.

İPUCU

Tarayıcı adı şu anda kullanımda olan ad
ile aynıysa, ağ iletişim problemleri
oluşabilir. Bu durumda aşağıdakileri
uygulayın:
1. LAN kablosunu çıkarıp, LCD
dokunmatik ekrandaki [Kapat]
ekran tuşuna basın ve tarayıcıyı
kapatın.
2. LAN kablosu bağlı değilken
tarayıcıyı yeniden başlatın ve
kullanımda olmayan bir tarayıcı
adı girin.
3. Tarayıcıyı tekrar yeniden
başlatın.
4. LAN kablosunu tarayıcıya
yeniden takın.

Yeniden başlatma bütün gerekli ayarlar tamamlandıktan
sonra gerçekleştirilebilir.
Bölge/Saat Dilimi ayarları ile devam edin.

Tarayıcı, çalışma grubu ya da etki alanı
üyesi olarak kurulabilir.

4. [Tamam] ekran tuşuna basın.
D Yeniden başlatma onay ekranı görünür.
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3.4 Bölge/Saat Dilimi
Ayarlaması

3.5 IP Adresi/DHCP
Ayarlaması

1. Üst menüdeki [Sistem Ayarları] sekmesini
seçin.
2. Sol yan menüdeki [Bölge/Saat Dilimi]
sekmesini seçin.

Tarayıcıyı ağa bağlamak için IP adresi ayarlanmalıdır.

DİKKAT

Ağ içerisinde varolan başka bir IP
adresini kullanmayın.
Aynı IP adresinin kullanımı ayarlama
sırasında hataya sebep olacaktır.

1. Üst menüdeki [Ağ Ayarları] sekmesini seçin.
2. Sol yan menüdeki [IP Adresi] sekmesini seçin.

D "Bölge/Saat Dilimi"ekranı görünür.
3. "Saat dilimi" giriş alanı için [ ] ekran tuşuna
basın.
Varsayılan saat dilimi "(GMT+09:00) Osaka,
Sapporo, Tokyo"dur.
D Saat dilimleri listesi görünür.

D IP adresi/DHCP ekranı görünür.

4. Bir saat dilimi seçin.

3. Tarayıcının IP adresini ayarlayın. Ayarlama
DHCP [Açık] ekran tuşuna basılarak otomatik
olarak yapılabilir.
IP adresi DHCP [Kapalı] ekran tuşuna
basılarak ve aşağıdaki sayısal adresler
doğrudan elle girilerek de ayarlanabilir.
z IP Adresi
z Alt Ağ Maskesi
z Varsayılan Ağ Geçidi

5. "Yaz Saati Uygulaması"nı açık ya da kapalı
olarak seçin.
Bu seçenek yaz saati uygulamasının
kullanılmadığı saat dilimlerinde gözükmez.
6. [Tamam] ekran tuşuna basın.
D Bölge/Saat dilimi ayarlanmıştır.
IP adresi/DHCP ayarlamaları ile devam edin.
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4. [Tamam] ekran tuşuna basın.

3. Tarayıcı tarafından Admin Tool veya Central
Admin Server ile iletişimde kullanılmak üzere
1’den 65535’e kadar bir bağlantı noktası
numarası girin.

D Girilen bilgiler ayarlanmıştır.

İPUCU

Yukarıda ayarlanan IP adresi kullanımda
olan IP adresi ile aynıysa, ağ iletişim
sorunları oluşacaktır. Bu durumda,
aşağıdaki adımları izleyin:
1. LAN kablosunı çıkarıp, LCD
dokunmatik ekrandaki [Kapat]
ekran tuşuna basın ve tarayıcıyı
kapatın.
2. LAN kablosu bağlı değilken
tarayıcıyı yeniden başlatın ve
kullanımda olmayan bir IP adresi
girin.
3. LAN kablosunı tarayıcıya
yeniden takın.
DHCP "Açık" durumda iken, aşağıdaki
ayarlar DHCP tarafından belirlenir:
z IP Adresi
z Alt Ağ Maskesi
z Varsayılan Ağ Geçidi
z DNS Sunucusu
z WINS Sunucusu
z Etki Alanı Son Eki
DNS veya WINS sunucuları ayarlanmış
olsa bile, öncelik DHCP ayarlarından
ziyade tarayıcı ayarlarına verilir.

Varsayılan ayar 80’dir.

DİKKAT

z Bağlantı noktası numarası 135, 139,
445 ve 1025’den 1124’e kalan olan
sayılar tarayıcıda zaten ayrılmış
oldukları için belirlenemezler.
z HTTP:80, HTTPS:443 dışında kalan
bir bağlantı noktası numarası
belirlenecekse, 5000’den büyük
olan sayıların kullanılması önerilir.
5000’den küçük bir bağlantı noktası
numarası belirlenmişse, bağlantı
noktası numarası ile Admin Tool
bağlanabilirliğini doğrulayın.

4. SSL’yi etkinleştirip etkinleştirmeyeceğinizi
seçin.
SSL’yi etkinleştirmek için [Açık] ekran tuşunu
seçin. SSL etkinleşirse, bir başka SSL Sertifikası
oluşturmak için [Yeniden oluştur] ekran tuşuna
basın. Yeni bir SSL sertifikası oluşturulduğu
zaman sertifikanın içeriği değişir. SSL
Sertifikasnın içeriği aşağıdaki gibidir.
z Yayınlama yetkisi
SSL Sertifikasını veren kuruluşu gösterir.
z Geçerlilik süresi SSL Sertifikasının kullanım
süresi bitimini gösterir. Kullanım süresi
bitimi sertifika oluşturulduğu tarihten
itibaren beş yıl olup, tarih biçiminde
gösterilir.
SSL’yi devre dışı bırakmak için [Kapalı] ekran
tuşunu seçin.

Bağlantı ayarları ile devam edin.

3.6 Yönetici Ağı Ayarlaması
Admin Tool veya Central Admin Server’dan tarayıcıya
bağlanmak için ağ ayarlarını belirleyin.
1. Üst menüdeki [Ağ Ayarları] sekmesini seçin.
2. Sol yan menüdeki [Yönetici Ağ] sekmesini
seçin.

5.

[Tamam] ekran tuşuna basın.
D İletişim ayarları belirlenmistir.

DİKKAT

Aşağıdaki ayar kombinasyonları
mümkün değildir.
z Bağlantı noktası numarası "80" ve
SSL "Açık"
z Bağlantı noktası numarası "443" ve
SSL "Kapalı"

DNS ayarları ile devam edin.

D "Yönetici Ağ" ekranı görünür.
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3.7 DNS Sunucusu
Ayarlaması

3.8 WINS Sunucusu
Ayarlaması

Birincil DNS ve ikincil DNS kurulabilir.

Birincil WINS ve ikincil WINS kurulabilir.

1. Üst menüdeki [Ağ Ayarları] sekmesini seçin.
2. Sol yan menüdeki [DNS Sunucusu] sekmesini
seçin.

1. Üst menüdeki [Ağ Ayarları] sekmesini seçin.
2. Sol yan menüdeki [ ] ekran tuşuna basın.
D Sol yan menüyü [WINS Sunucusu] sekmesi
görünene kadar aşağıya kaydırın.
3. Sol yan menüdeki [WINS Sunucusu] sekmesini
seçin.

D "DNS Sunucusu" ekranı görünür.
3. Aşağıdaki sayısal adresleri girin:
z Birincil DNS
z İkincil DNS
DNS sunucusu ayarı gerekmiyorsa,
"0.0.0.0"girin.

DİKKAT

D "WINS Sunucusu" ekranı görünür.
4. Aşağıdaki sayısal adresleri girin:
z Birincil WINS
z İkincil WINS
WINS sunucusu ayarı gerekmiyorsa, "0.0.0.0"
girin.

Birincil DNS olmadan İkincil DNS
kurulamaz.

DİKKAT

İPUCU

DNS Dynamic Update ve DNS Son Eki
de kurulabilir.
FQDN için güncel FQDN gösterilir; ancak
tarayıcı ağa bağlı değilse, FQDN doğru
olarak görüntülenemeyebilir.

Birincil WINS olmadan İkincil WINS
kurulamaz.

5. [Tamam] ekran tuşuna basın.
D Girilen bilgiler ayarlanmıştır.
Bir sonraki adımda ağ bağlantısını kontrol edin.

4. [Tamam] ekran tuşuna basın.
D Girilen bilgiler ayarlanmıştır.

3.9 Ağ Bağlantısının Kontrolü

WINS ayarları ile devam edin.

Ağ bağlantısı ping testi yapılarak kontrol edilebilir.
1. Üst menüdeki [Ağ Ayarları] sekmesini seçin.
2. Sol yan menüdeki [ ] ekran tuşuna basın.
D Sol yan menüyü [Ping] sekmesi görünene
kadar aşağıya kaydırın.
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3.10 Sistemi Yeniden
Başlatma

3. Sol yan menüdeki [Ping] sekmesini seçin.

1. [Oturumu Kapat] ekran tuşuna basın.
D Yeniden başlatma onay ekranı görünür.
2. [Yeniden Başlat] ekran tuşuna basın.

D "Ping" ekranı görünür.
4. Ağ bağlantısını kontrol etmekte kullanılacak
sunucu için IP adresi, ana makine adı veya
FQDN’i girin.
z IP adresi için
Aşağıdaki format kullanılmalıdır
xxx.xxx.xxx.xxx (xxx 0 ile 255 arası bir
değerdir).
z Ana makine adı veya FQDN için
En fazla 255 karakter kullanılabilir.

D Tarayıcı yeniden başlar ve "Oturum Aç"
ekranı görünür.
Bir sonraki adımda Admin Tool’u yükleyin.

5. [Ping At] ekran tuşuna basın.
D Ping testi yapıldı ve sonuçları görüntülendi.
Eğer sonuç "Kaybolan=0 (0%
kayıp)"şeklindeyse, ağ bağlantısının işleyişi
normaldir. Herhangi bir başka sonuç için,
"Temel ağ işleminin ping testi ile kontrolü"
(sayfa 25)’ne bakın.

Bütün ayarları gerçekleştirdikten sonra sistemi yeniden
başlatın.
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Bölüm 4

Admin Tool’un Kurulumu

Yönetici, LCD dokunmatik ekran yoluyla işletime
ilaveten ağ arayüzü yoluyla da tarayıcı ayarlarını
yapılandırabilir. Bunu yapmak için, Admin Tool veya
Central Admin Console’un öncelikle ağa bağlı bir
bilgisayarda kurulması gerekmektedir.
Admin Tool tek seferde bir tarayıcıyı kurabilir. Central
Admin Console tek seferde birçok tarayıcıyı kurabilir.
Central Admin Console hakkında daha fazla ayrıntı için,
"İşletmen Kılavuzu"na bakın.
Bu bölüm Admin Tool’un tanımını yapar.
Admin Tool’u yüklemek için gereken bilgi ve prosedür
aşağıdaki gibidir.
z Yazılım (Türkçe sürümler)
z İşletim sistemi
z Windows XP (Service Pack 3 veya ilerisi)
z Windows Vista (Service Pack 1 veya ilerisi)
z Windows 7
z Windows 8
z Windows Server 2003
(Service Pack 2 veya ilerisi)
z Windows Server 2008
z Windows Server 2012
z .NET Framework
.NET Framework’ün sürümü kullanılan işletim
sistemine göre değişir.
İşletim sistemi

*1: .NET Framework yüklü değilse, bu size bildirilecektir.
Bu durumda, Microsoft Web sitesinden
.NET Framework’u indirip, bilgisayarınıza yükleyin.
.NET Framework’ü yüklemeden önce, yeterli boş disk
alanı olduğundan emin olun. .NET Framework 2.0
yüklemesi için, yaklaşık olarak 500 MB boş disk alanı
gereklidir.
*2: En yeni güvenik yamasının uygulanmış olduğunu teyit
edin. En yeni güvenlik yaması uygulanmamışsa, işlemleri
yükleme (kılavuz yükleme gibi) mümkün olmayabilir.
Windows XP için Internet Explorer’a "KB933566"
uygulanmalıdır.
Yükleme işlemi başarısız olursa, Internet Explorer
[Internet Seçenekleri]’nin [Gelişmiş] sekmesinde [Şifreli
sayfaları diske kaydetme] onay kutusu işaretini kaldırın
ve yükleme işlemini tekrar deneyin.
Internet Explorer 10’u kullanıyorsanız, belirlenen URL’yi
uyumluluk görünümünde görüntülemek üzere
[Uyumluluk Görünümü Ayarları]’nı yapılandırın.

DİKKAT

1. Web tarayıcısının adres çubuğunda tarayıcı
adını bir URL olarak belirleyin.
"3.6 Yönetici Ağı Ayarlaması" (sayfa 10)
ayarlarına göre, belirlenmiş URL aşağıdaki
gibidir:
z SSL [Kapalı], bağlantı noktası numarası
değişikliği yok
http://tarayıcı_adı veya IP_adresi/
z SSL [Kapalı], bağlantı noktası numarası
değişikliği
http://tarayıcı_adı veya IP_adresi:
bağlantınoktası_numarası/
bağlantınoktası_numarası için değiştirilmiş
bağlantı noktası numarasını girin.
z SSL [Açık], bağlantı noktası numarası
değişikliği yok
https://tarayıcı_adı veya IP_adresi/
z SSL [Açık], bağlantı noktası numarası
değişikliği
https://tarayıcı_adı veya IP_adresi:
bağlantınoktası_numarası/
bağlantınoktası_numarası için, değiştirilmiş
bağlantı noktası numarasını girin.
SSL için "Güvenlik Uyarısı" penceresi bağlantı
kurulurken görüntülenir. "Güvenlik Uyarısı"
penceresindeki [Evet]’e tıklayın.
D "Oturum Aç" ekranı görünür.

.NET Framework (*1)

Windows XP
Windows Vista
Windows 7
Windows Server
2003
Windows Server
2008

.NET Framework 2.0
(Service Pack 2 veya
ilerisi)
.NET Framework 3.0
(Service Pack 2 veya
ilerisi)
.NET Framework 3.5
(Service Pack 1 veya
ilerisi)

Windows 8
Windows Server
2012

.NET Framework 4.5

Admin Tool’un yüklü olduğu
bilgisayarın dil ayarı ile tarayıcının dil
ayarının aynı olduğundan emin olun.

z Web tarayıcısı
z Internet Explorer 6.0 (Service Pack 2) veya
ilerisi (*2)
z Donanım
z 32 MB veya daha fazla boş bellek alanı
z 64 MB veya daha fazla boş disk alanı
z Desteklenen yazılımı çalıştıran herhangi bir bilgisayar
z XGA monitör veya daha iyisi
z LAN kablosu
z İşaret aygıtı (örnek: fare)
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2. "Kullanıcı Adı" ve "Parola" girin ve [Oturum
Aç]’a basın.

DİKKAT

z Yönetici veya kullanıcı işlemi devam
ederken yükleme mümkün değildir.
z Yükleme tamamlanana kadar Web
tarayıcısını veya oturumu
kapatmayın.

D "Dosya Yükleme - Güvenlik Uyarısı" ekranı
görünür.
5. [Çalıştır]’a basın.

D "İndirme" ekranı görünür.
3. [fi Network Scanner Admin Tool] için [İleri]’ye
basın.
D fi Network Scanner Admin Tool Setup Wizard
görünür.

İPUCU

.NET Framework yüklü değilse, bu size
bildirilecektir. Bu durumda Microsoft Web
sitesinden .NET Framework’u indirip,
bilgisayarınıza yükleyin. Paketi
yükledikten sonra, Adım 1’den itibaren
tekrar deneyin.

6. [Next]’e basın.
D Admin Tool indirme ekranı görünür.
4. [İndir]’e basın.

D "Select Installation Folder" penceresi görünür.
7. Admin Tool için kurulum klasörünü belirtin.
Başka bir klasör seçmek için, [Browse]’a basın.
Şu anda seçilmiş klasör için kullanılabilir boş
alanı kontrol etmek için, [Disk Cost]’a basın.
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DİKKAT

Herhangi bir kurulum yolunun uzunluğu
(klasör yolu ve kurulum dosyası adı)
259 karakteri geçerse yükleme
başarısız olacaktır. Bu sınırlara uyan bir
kurulum klasörü seçin.

8. Hedef kullanıcıları seçin ve [Next]’e basın.

D Yükleme sihirbazı pencerelerinin yönlendirmelerini "fi Network Scanner Admin Tool has
been successfully installed" mesajı yüklemenin tamamlandığını belirtene kadar izleyin.
[Kapat]’a basın.
D Yükleme tamamlandığı zaman tarayıcı
oturumundan çıkın ve Web tarayıcısını
kapatın.
D Admin Tool kullanıma hazırdır.
[Başlat]’a basın, [Tüm Programlar] [fi-scanner V2] alt menüsünü seçtikten sonra
[fi Network Scanner Admin Tool]’a basın.
Admin Tool ile yapılan yapılandırma ayarları veya
Admin Tool’u kaldırma hakkında daha fazla ayrıntı için,
"İşletmen Kılavuzu"na bakın.
Bir sonraki adımda "İşletmen Kılavuzu"nu indirin.
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Bölüm 5

Kullanım Kılavuzunu İndirme
3. [Bağlan]’a basın.
D "Oturum Aç" ekranı görünür.

"Başlarken" kılavuzuna ek olarak, "İşletmen Kılavuzu"
da mevcuttur.
"İşletmen Kılavuzu" tarayıcı ayarları, yönetimi ve
işletimi hakkında bilgi içerir.
Tarayıcıyı kullanırken bu kılavuza bakın.
"İşletmen Kılavuzu" bir PDF dosyasıdır ve Adobe
Reader ile (*) görüntülenebilir.
*Adobe Reader aşağıdaki siteden yüklenebilir.
http://www.adobe.com/
"İşletmen Kılavuzu"nu yüklemek için yönetici olarak ağ
arayüzü yoluyla oturumu açın.
Yükleme işlemi aşağıdaki gibidir:

4. [Kullanıcı Kılavuzunu İndir]’e basın.

1. [Başlat] menüsünden, [Tüm Programlar][fi-scanner V2] seçeneğine gelin ve sonra [fi
Network Scanner Admin Tool]’u tıklatın.
D Admin Tool başlatılmıştır.
2. "Bağlan"ı (tarayacının) belirleyin.
Tarayıcının kurulması veya yönetilmesi için IP
adresi, tarayıcı adı veya tarayıcı için FQDN adını
girin.

D "Dosya Yükleme" iletişim kutusu görünür.
5. [Kaydet]’e basın.

D "Farklı kaydet" iletişim kutusu görünür.
DİKKAT

DİKKAT

[Kullanıcı Kılavuzunu İndir]’e
basıldığında eğer Adobe Reader
yüklenmemişse ve "Dosya Yükleme"
iletişim kutusunda [Aç]’a basılırsa,
"Bağlantı hatası" meydana gelecektir.

6. Bir klasör seçin ve bir dosya adı girin.

z Bağlantı noktası numarası "3.6
Yönetici Ağı Ayarlaması" (sayfa 10)
bölümünde değiştirilmişse, "Bağlantı
noktası numarası" için değiştirilmiş
bağlantı noktası numarasını girin.
z Belirlenmiş bağlantı noktası
numarasından farklı bir bağlantı
noktası numarası ile bağlanmaya
çalışıldığı zaman, bağlantı hatasının
meydana gelmesi 20 saniye
alacaktır.
z SSL’i kullanmak için, [HTTPS
Kullan] onay kutusunu seçin.
z Admin Tool boş bellek yetersizken
başlatılırsa, bir komut dosyası
hatası meydana gelebilir. Yeterli boş
bellek olduğundan emin olduktan
sonra tekrar deneyin.

7. [Kaydet]’e basın.
D Dosya kaydedilmiştir.
Sonraki adımda tarama testi gerçekleştirin.
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Bölüm 6

Tarama Testi Gerçekleştirme
4. "Ana Menü" ekranındaki [Bakım] ekran tuşunu
seçin.

Tarayıcının düzgün çalıştığını kontrol etmek için bir
tarama testi gerçekleştirin.Tarama testini
gerçekleştirmek için devamlı kullancı olarak oturumu
açın.
1. Test taraması yapılacak dokümanları yükleyin.

D "Bakım" ekranı görünür.
5. [Tarama Testi] ekran tuşuna basın.
D "Oturum Aç" ekranı görünür.
Tarayıcı otomatik oturum açma için
ayarlanmışsa, "Oturum Aç" ekranı
gösterilmez. Adım 4’e geçin.
2. "Oturum Aç" ekranında bir "Kullanıcı Adı" ve
"Parola" girin.
Kullanıcı Adı ve Parola alanlarına "guest"
kelimesini girin.

D Tarayıcı testi için tarayıcı ayarları bilgisi
gösterilir.
6. [Tara] ekran tuşuna basın.

3. [Oturum Aç] ekran tuşuna basın.
D Kullanıcı adı ve parola geçerliyse, "Ana
Menü" ekranı görünür.

D Tarama başlar. Tarama tamamlandığı zaman,
"Tarama Görüntüleyicisi"ekranı açılır.
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■ Tarama başarıyla tamamlanmazsa

7. Taranmış verileri kontrol edin.

Eğer üst kapak açıksa;
z Mesaj
Üst kapak açık olabilir. Üst kapağı kapatıp
dokümanları geri yerleştirin ve tekrar deneyin.
z Eylem
Üst kapağı kapatın ve tarama testini yeniden
deneyin.
Eğer yüklenmiş doküman yoksa;
z Mesaj
Doküman bulunamadı. Sayfa kılavuzlarını doğru
şekilde ayarlayıp, Otomatik Kağıt Besleyici’ye
bir doküman yerleştirin ve tekrar deneyin.
z Eylem
Doküman yükleyin ve tarama testini yeniden
deneyin.
Eğer çoklu besleme saptanırsa;
z Mesaj
Kağıt besleme hatası:Doküman (lar) ayarlanmış
kağıt boyutuna uymuyor olabilir, Otomatik
Kağıt Besleyici birden fazla sayfayı içeri çekmiş
olabilir veya doküman (lar) taranmaya uygun
olmayabilir. Dokümanları Otomatik Kağıt
Besleyicisi’nden çıkarın, kontrol edin ve tekrar
deneyin. Sorun devam ederse, kullanıcı
kılavuzuna başvurun.
z Eylem
Çoklu besleme hatası saptanmış olan dokümanı
çıkarın ve tarama testini yeniden deneyin.

8. [Tamam] ekran tuşuna basın.
D "Bakım" ekranı tekrar gösterilir.

■ Tarama başarıyla tamamlanırsa
"İşletmen Kılavuzu"nun 1.Bölümünde tanımlanmış ayar
prosedürleri ile devam edin.

DİKKAT

İPUCU

Konuk hesabıyla oturum açmayı devre
dışı bırakmak için [Sistem Ayarları]
ekranının [Oturum Açma Ayarları]
sekmesindeki "Konuk Hesabı" için
[Kapalı]’yı seçin.

Eğer kağıt sıkışması meydana gelirse;
z Mesaj
Kağıt sıkışması meydana geldi. Otomatik Kağıt
Alma Besleyicisi’nden dokümanları alın ve
tekrar deneyin.
z Eylem
"Tarama Görüntüleyicisi" ekranında kısmen
taranmış doküman görünürse, sadece [Tamam]
ekran tuşuna basın. ADF kağıt alma tablasından
taranmamış dokümanları çıkarın. Tarayıcının üst
kapağını açın, sıkışmış dokümanı tarayıcıdan
çıkarın ve tarayıcının üst kapağını kapatın.
"Bakım" ekranından tarama testini yeniden
deneyin.

Sistem ayarları veya kullanıcı verileri
[Bakım] sekmesindeki [Kullanıcı Bilgi
Kaydı] veya [Sistem Ayarları Dosyası]
ekranından yedeklenebilir. Bu sadece ağ
arayüz yoluyla gerçekleştirilebilir.
Yedekleme düzenli olarak
gerçekleştirilmelidir. Bu yalnızca ağ
arayüzü yoluyla Admin Tool veya Central
Admin Console’u kullanarak
gerçekleştirilebilir.
Ayrıntılar için, "İşletmen Kılavuzu"na
bakın.
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Eğer tarayıcıda bir hata saptanırsa;
z Mesaj
Tarayıcı başlatma başarısız. Cihazı kapatıp
tekrar açmayı deneyin. Sistem sorumlusu
FUJITSU tarayıcı bayisiyle veya yetkili bir
FUJITSU tarayıcı teknik servisiyle irtibata
geçerek yardım almalıdır.
z Eylem
Aşağıdakileri deneyin:
z Tarayıcı otomatik olarak başlamazsa,
tarayıcıyı kapatmak için "Oturum Aç"
ekranındaki [Kapat] ekran tuşuna basın ve
tarayıcıyı yeniden başlatmak için tarayıcıyı
tekrar açın.
z Hata durumu tarayıcı yeniden başlatıldıktan
sonra devam ederse, "Oturum Aç"
ekranındaki [Kapat] ekran tuşuna basın,
gücü kesmek için AC kablosunu tarayıcıdan
çıkarın, en az 10 saniye bekledikten sonra
AC kablosunu yeniden takıp tarayıcıyı
yeniden çalıştırmayı deneyin. Hata durumu
devam ederse, FUJITSU tarayıcı bayisi veya
yetkili FUJITSU tarayıcı teknik servisine
başvurun.
Başka bir hata meydana gelirse;
z Mesaj
Bir hata oluştu. Cihazı kapatıp tekrar açmayı
deneyin. Sorun yeniden başlatmadan sonra
tekrar oluşursa, tarayıcı güç kablosunu çıkarın,
tekrar takın ve tarayıcıyı yeniden başlatmayı
deneyin. Sistem sorumlusu FUJITSU tarayıcı
bayisiyle veya yetkili bir FUJITSU tarayıcı
teknik servisiyle irtibata geçerek yardım
almalıdır. [sekiz alfanümerik karakter]
z Eylem
Aşağıdakileri deneyin:
z Tarayıcı otomatik olarak başlamazsa,
kapatmak için "Oturum Aç" ekranındaki
[Kapat] ekran tuşuna basın ve tarayıcıyı
yeniden başlatmak için tarayıcıyı tekrar açın.
z Hata durumu tarayıcı yeniden başlatıldıktan
sonra devam ederse, "Oturum Aç"
ekranındaki [Kapat] ekran tuşuna basın,
gücü kesmek için AC kablosunu tarayıcıdan
çıkarın, en az 10 saniye bekledikten sonra
AC kablosunu yeniden takıp tarayıcıyı
yeniden çalıştırmayı deneyin. Hata durumu
devam ederse, FUJITSU tarayıcı bayisi veya
yetkili FUJITSU tarayıcı teknik servisine
başvurun.
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Ek A

LCD Dokunmatik Ekran Kalibrasyonu

LCD dokunmatik ekranın verdiği karşılık LCD dokunmatik ekrandaki nesnelerin konumları ile aynı hizada
olmadığı zaman kalibrasyon yapılmalıdır.

İPUCU

1. Yönetici olarak oturumu açın.
Ayrıntılar için, "3.1 Oturum Açma"(sayfa 6)’ya
bakınız.
D "Sistem Ayarları"ekranı görünür.
2. Üst menüdeki [Sistem Ayarları] sekmesini
seçin.
3. Sol yan menüdeki [Ekran Kalibrasyonu]
sekmesini seçin.
D "Kalibrasyon Ekranı" görünür.

Kalibrasyon ekranında klavye de kullanılabilinir:
z Doğrudan kalibrasyon testi sonrası
ekranına geçmek için [Home]
tuşuna basın.
z "+" yı başka bir kalibrasyon noktasına taşımak için ok tuşlarını kullanın.
Bu yanlış bir dokunuşu düzeltir.
z Kalibrasyon işlemini durdurmak ve
"Ekran Kalibrasyonu" ekranına geri
dönmek için [Esc] tuşuna basın.
z Hata iletisini kapatmak için [Enter]
tuşuna basın. (Normalde ihtiyaç
yoktur.)

4. [Ekranı Kalibre Et] ekran tuşuna basın.
Aşağıdaki "Kalibrasyon" iletişim kutulu test
ekranı görünene kadar testi tekrar edin:

6. Parmak ucunuzla ekranda bir çizgi çizin.
D Bu çizgiye uygun düşen bir çizgi görünecektir.
Çizgi düzgün bir şekilde görünmüyorsa, Adım
5’e dönmek için [Kalibrasyon ekranı] ekran
tuşuna basın.
Ekran görüntüsü karışık bir hal alırsa, bütün
çizgileri silmek için [Ekranı temizle] ekran
tuşuna basın. [İmleç açık/kapalı] ekran tuşu
kullanılamaz.

D Sol üst köşesinde kırmızı "+"(ayarlama işareti)
olan boş bir kalibrasyon ekranı görünür.

7. Dokunmatik ekranın verdiği karşılığı yeterli
bulduğunuz zaman, [Güncelle] ekran tuşuna
basın.
D Bu ekran tuşuna basmak kalibrasyon işlemini
tamamlayıp mevcut kalibrasyon verilerini
kaydeder ve sizi "Ekran
Kalibrasyonu"ekranına geri döndürür.

5. Parmak ucunuzla "+" ya dokunun.
Dokunulduktan sonra "+" bir sonraki kalibrasyon pozisyonuna geçecektir. Her
durdu-ğunda bir daha dokunun.

DİKKAT

Kalibrasyon dikkatli olarak yapılmazsa
veya [Enter] tuşuna bütün kalibrasyon
noktalarına dokunulmadan önce basılırsa,
aşağıdaki hata iletisi görünebilir:
Parametre Hatası.Lütfen tekrar
girin.
Hata iletişim kutusunu kapatmak için
[Enter] tuşuna basın ve her kalibrasyon
noktasına tam olarak basmaya dikkat
ederek kalibrasyonu yeniden uygulayın.
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Ek B
DİKKAT

Tarayıcı Bakımı
 Hangi parçalar ve ne zaman

ADF (Otomatik Kağıt Besleyicisi)
içindeki cam tarama levhaları
tarayıcı kullanımdayken ısınabilir. Tarayıcının içini temizlemeden veya herhangi bir parçasını
değiştirmeden önce tarayıcıyı
kapatın, AC adaptörünü prizden
çıkarın ve en az 15 dakika
bekleyin.
Besleme silindirlerini temizlerken tarayıcının kapatılmasına
gerek yoktur.

Taranmış her 1000 sayfadan sonra bütün parçaları
temizleyin.
z Kağıt ayırıcısı
z Besleme silindirleri
z Toplama silindiri
z Plastik ara silindirler
z Cam tarama levhaları
z Ultrasonik algılayıcı

DİKKAT

UYARI

Tarayıcıyı temizlemek için
aerosol spreyler veya alkol bazlı
spreyler kullanmayın.
Spreyden çıkan güçlü hava ile
uçan tozlar tarayıcının içine girebilir. Bu tarayıcının aksamasına
veya arıza yapmasına sebep
olabilir.
Tarayıcının dış tarafından toz ve
kir temizlerken statik elektrik
yüzünden oluşan kıvılcımlar
yangına sebep olabilir.

Aşağıdaki doküman türleri kullanıldığı
zaman tarayıcı daha sık temizlenmelidir:
z Kuşe kağıdı
z Baskı alanı geniş dokümanlar
z Karbonsuz kağıt gibi kimyasal işlem
görmüş kağıtlar
z Bol miktarda kalsiyum karbonat dolgu
maddesi içeren kağıtlar
z Kurşun kalemle yazılmış dokümanlar
z Yeterince kaynaşmamış tonerli dokümanlar

■ ADF’nin temizlenmesi

■ Temizleme malzemeleri
Temizleme
Malzemeleri

DİKKAT
Parça No.

Açıklamalar

F1
Temizleyicisi

PA039500352

1 şişe
Parçaları temizlemeden önce bezleri
nemlendirmede
kullanılır.

Temizleme
Kağıdı

CA995010012

1 paket (10 kağıt)
F1 Temizleyicisi ile
kullanım içindir.

Temizleme
mendilleri

PA039500419

1 paket (24 mendil)
F1 Tezmizleyicisi ile
önceden
nemlendirilmiş
Temizleme Mendilleri,
nemlendirilmiş
bezlerin yerine
kullanılır.

Tarayıcıyı temizlerken,
tarayıcının içinde yabancı
herhangi bir maddenin
bulunmadığından emin olun.
Deforme olmuş bir kağıt çekme
yayı (metal kısım) yaralanmalara
neden olabileceği için elinizin
veya temizlikte kullandığınız
bezin kağıt çekme yayına (metal
kısım) takılmamasına dikkat
edin.

ADF (Otomatik Kağıt Besleyicisi)’yi F1 Temizleyicisi ile
nemlendirilmiş yumuşak bir bez ile temizleyin. Ayrıntılar
için "İşletmen Kılavuzu"na bakın.

Yumuşak, kuru Piyasada satılan herhangi bir tiftiksiz
bez
ürün
Bu ürünleri temin etmek için FUJITSU tarayıcı bayisi veya
yetkili FUJITSU tarayıcı teknik servisine başvurun.
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■ LCD Dokunmatik Ekranın
temizlenmesi

■ Aktarım Kağıdının temizlenmesi
Aktarım kağıdının yüzeyi ya da iç kısmı kirlenir veya
tozlanırsa, kiri ve tozu hafifçe silmek için F1
Temizleyicisi (ayrı olarak satılır) ile kısmen
nemlendirilimiş yumuşak kuru bir bez ya da yumuşak
bir deterjan kullanın.

LCD dokunmatik ekranın kirlenmesini önlemek için,
ekran düzenli olarak yumuşak ve kuru bir bezle temizlenmelidir.
LCD dokunmatik ekranı temizlerken dikkatli olun.
Ekran kolaylıkla zarar görebilir. Ekran asla çizilmemeli
veya ekrana sert cisimlerle vurulmamalıdır.

DİKKAT

DİKKAT

Ekranı temizlemek için her zaman kuru
(nemli olmayan) bir bez kullanın. F1
Temizleyicisini kullanmayın.
LCD dokunmatik ekran çerçevesinin
etrafında toz birikir ve sertleşirse, bu
durum dokunmatik ekranın bozulmasına
sebep olabilir.

■ Klavye/klavye örtüsünün
temizlenmesi
Kirlenmeyi önlemek için klavyenin (ve/veya klavye
örtüsünün) düzenli olarak yumuşak kuru bir bezle temizlenmesi gerekir.

DİKKAT

Klavyeyi (örtülü veya örtüsüz)
temizlemek için her zaman kuru (nemli
olmayan) bir bez kullanın. F1
Temizleyicisini kullanmayın. Lekeler
temizleme ile çıkmıyorsa, klavye
örtüsünü değiştirin.
Ayrıntılar için, "İşletmen Kılavuzu"na
bakın.

Klavye örtüsünü temin etmek için FUJITSU tarayıcı
bayisi veya yetkili FUJITSU tarayıcı teknik servisine
başvurun.
Parça Adı

Parça No.

Klavye örtüsü

PA03544K610

Açıklamalar

1 örtü
TUR: Türkçe
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z Asla tiner veya diğer organik
çözücüler kullanmayın.
z Aktarım kağıdını çizilebileceği veya
biçimi bozulabileceği için çok sert
silmeyin.
z Aktarım kağıdının içini temizledikten
sonra aktarım kağıdını kapatmadan
önce tamamen kurumasını bekleyin.
z Prensip olarak her 500 taramada
aktarım kağıdının değiştirilmesi
tavsiye olunur.

Ek C
DİKKAT

Parçaların Değiştirilmesi
Bu parçaları temin etmek için FUJITSU tarayıcı bayisi
veya yetkili FUJITSU tarayıcı teknik servisine
başvurun.
Bu değiştirme döngüleri 80 g/m² A4/Mektup I. hamur
kağıt veya II. hamur kağıt kullanımı için yaklaşık
yönergeler olup, taranan dokümanın cinsine, tarayıcı
kullanımına ve temizleme sıklığına göre farklılık
gösterebilir.

ADF (Otomatik Kağıt Besleyicisi)
içindeki cam tarama levhası tarayıcı kullanımdayken ısınabilir.
Tarayıcının içini temizlemeden
veya herhangi bir parçasını
değiştirmeden önce, tarayıcıyı
kapatın, AC adaptörünü prizden
çıkarın ve en az 15 dakika
bekleyin.

DİKKAT

■ Sarf malzemeleri için parça
numaraları ve değiştirme
döngüsü

Sadece belirtilmiş PFU LIMITED
parçalarını kullanın. Başka imalatçı
firmalar tarafından üretilmiş sarf
malzemelerini kullanmayın.

Aşağıdaki diyagram sarf malzemelerinin tarayıcı
içindeki yerlerini gösterir. Ayrıntılar için "İşletmen
Kılavuzu"na bakın.

Sarf malzemelerinin kullanım sayacı [Cihaz Durumu]
sekmesindeki "Kullanım Durumu" ekranından kontrol
edilebilir.

■ Kağıt ayırıcısı

■ Toplama silindiri
Toplama silindiri

Parçaların yakın bir zamanda değiştirilmesi
gerektiğinde, "Durum" bilgi alanı turuncu renge döner.
Parçaların hemen değiştirilmesi gerektiğinde, "Durum"
bilgi alanı kırmızı renge döner.
Aşağıdaki çizelge değiştirme numaralarını ve standart
değiştirme döngüsünü belirtir.
Parça Adı

Değiştirme Döngüsü

Kağıt ayırıcısı
(PA03289-0111)

Her 50.000 taranmış sayfadan
sonra veya senede bir kez

Toplama silindiri
(PA03289-0001)

Her 100.000 taranmış sayfadan
sonra veya senede bir kez

Toplama silindirinin mili
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■ Aktarım kağıdı için parça
numarası ve değiştirme döngüsü
Tarayıcı ile birlikte bir adet "Aktarım Kağıdı" verilir.
Tarayıcı ile birlikte gelen "Aktarım Kağıdı" hasar, yıpranma veya aşınmadan dolayı tarama için kullanılamaz
duruma gelirse, yeni bir Aktarım Kağıdı’nı ayrı olarak
satın alabilirsiniz.
Aşağıdaki çizelge aktarım kağıtları için değiştirme
numaralarını ve standart değiştirme döngüsünü belirtir.
Adet
Sayısı

Parça Adı

Aktarım Kağıdı
(PA03360-0013)

5

Değiştirme Döngüsü

500 taramada
kullanıldıktan sonra

Bu parçaları temin etmek için FUJITSU tarayıcı bayisi
veya yetkili FUJITSU tarayıcı teknik servisine başvurun.
Bu değiştirme döngüsü yaklaşık yönergelerdir. Taranan
dokümanın türüne, tarayıcı kullanımına ve temizleme
sıklığına göre farklılık gösterebilir. Parçalar gözle görünür şekilde kirlenirse, parçaları değiştirin.

DİKKAT

Sadece belirtilmiş PFU LIMITED
parçalarını kullanın. Başka imalatçı
firmalar tarafından üretilmiş parçaları
kullanmayın.

Aşağıdaki diyagram Aktarım Kağıdı’nı gösterir.
Ayrıntılar için "İşletmen Kılavuzu"na bakın.

■ Aktarım Kağıdı
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Ek D

Ağ Bağlantısı Sorun Giderme

■ Temel ağ işleminin ping testi ile kontrolü
Ağ bağlantısı kurulamıyorsa, ping sonuçları ve bu sonuçları nasıl değerlendirmeniz gerektiği ile ilgili "3.9 Ağ Bağlantısının Kontrolü" (sayfa 11)’ne bakın.
Sonuç

Bağlantı
durumu

Sunucu
adı ayarı

Eylem

"Ping istatistiği"
"Kaybolan=0 (0% kayıp)"
gösterir

BN

IP adresi/
ana makine
adı/FQDN

Yok

"Ping istatistiği "Kaybolan=4
(100% kayıp)" gösterir

BH

IP adresi /
ana makine
adı/FQDN

Ping hedef IP adresinin, ana makine adının veya
FQDN’nin doğruluğunu kontrol edin.

IP Adresi

Ping hedef IP adresi doğruysa, ilave çözümler için
"Sunucuya kendi IP adresini kullanarak bağlanma
hatası" (sayfa 26)’na bakın.

Ana makine
adı/FQDN

"Ağ Durumu" ekranında, [Bağlantı hızı/Çift Yön
modu]’nu "Otomatik Belirleme"den sabit bir moda
değiştirin.
Aşağıdaki şekilde değiştirilebilir:
1.
2.
3.
4.

Üst menüdeki [Ağ Ayarları] sekmesini seçin.
Sol yan menüdeki [ ] ekran tuşuna basın.
Sol yan menüdeki [Ağ Durumu] sekmesini seçin.
"Ağ Durumu" ekranından [Bağlantı Hızı/Çift Yön
Modu]’nu seçin.
5. [Tamam] ekran tuşuna basın.

"Ping istatistiği"
"Kaybolan=N (1 to 99%
kayıp)" gösterir

BH

IP adresi /
ana makine
adı/FQDN

LAN kablosunu kalitesiyle ile ilgili bir sorun
olabilir. LAN kablosunu değiştirin ve yeniden
deneyin.

IP adresi /
ana makine
adı/FQDN

"Ağ Durumu" ekranında, [Bağlantı hızı/Çift Yön
Modu]’nu "Otomatik Belirleme"den sabit bir moda
değiştirin.
Aşağıdaki şekilde değiştirilebilir:
1.
2.
3.
4.

Üst menüdeki [Ağ Ayarları] sekmesini seçin.
Sol yan menüdeki [ ] ekran tuşuna basın.
Sol yan menüdeki [Ağ Durumu] sekmesini seçin.
"Ağ Durumu" ekranından [Bağlantı Hızı/Çift Yön
Modu]’nu seçin.
5. [Tamam] ekran tuşuna basın.

"Donanım hatası"

BH

IP adresi /
ana makine
adı/FQDN

LAN kablosu ping testi sırasında çıkmış olabilir.
LAN kablosu bağlantısını kontrol edip yeniden
deneyin.

"Ping isteği xxxxxxxxx ana
bilgisayarını bulamadı. Adı
denetleyip tekrar deneyin."

BH

Ana makine
adı/FQDN

Ping hedef ana makine adının veya FQDN’nin
doğru olduğunu kontrol edin.
DNS sunucusu veya WINS sunucusu ayarlarının
doğru olduğunu kontrol edin.
Ping hedef ana makine adı veya FQDN doğruysa,
daha fazla çözüm için "Sunucuya kendi ana makine
adı veya FQDN kullanarak bağlanma hatası" (sayfa
27)’na bakın.

BN: Bağlantı normal. BH: Bağlantı hatalı.
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■ Sunucuya kendi IP adresini kullanarak bağlanma hatası
Bir sunucuya kendi IP adresini kullanarak bağlanılamıyorsa ve sunucu ping testine cevap vermiyorsa aşağıdaki adımları
izleyin:
No.

Sorun

İşlem

1

Sunucu ile tarayıcı arasında bağlantı hatası
veya LAN kablosu sorunu.

LAN kablosunun hem tarayıcıya hem sunucuya doğru biçimde
bağlanmış olduğunu kontrol edin.
Sunucu LAN kablosu (düz tip) kullanarak bağlanıyorsa, otomdi’nin (otomatik seçim) desteklenmemesi durumunda, tarayıcı
ve sunucu arasında bir LAN kablosu (çapraz tip), düğmesi veya
yönlendirici gerekir.
Durum bu şekilde değilse, LAN kablosu arızalı olabilir. Düzgün
çalışan bir LAN kablosu bulun ve tekrar deneyin.

2

IP adresi veya alt ağ maskesi geçersiz.

"IP Adresi" ekranından IP adresi veya alt ağ maskesi ayarlarının
doğru olduğunu kontrol edin.
"IP Adresi"ekranı ile ilgili ayrıntılı bilgi için, "3.5 IP Adresi/
DHCP Ayarlaması" (sayfa 9)’na bakın.

3

DHCP kullanılırken DHCP sunucusu
normal olarak çalışmıyor veya DHCP
sunucusu ayarlarında bir sorun var.

DHCP sunucusu bağlantı durumu ve sunucu ayarları
ayrıntılarını kontrol edin.
DHCP kullanılıyorsa, "Ağ Durumu"ekranından IP adresi, alt ağ
maskesi ve varsayılan ağ geçidi ayarlarının hepsinin doğru
olduğunu kontrol edin.
Bu ayarlar doğru değilse, DHCP sunucusu normal olarak
çalışmayabilir veya sınırlı kontrat sayısı ya da MAC adres
geçerliliğinden dolayı DHCP sunucusu geçerli IP adresleri tayin
edemeyebilir.
DHCP sunucusu işletim ortamı değişmişse, tarayıcıyı yeniden
başlatın.
"Ağ Durumu" ekranı aşağıdaki gibi görüntülenebilir:
1. Üst menüden [Ağ Ayarları] sekmesini seçin.
2. Sol yan menüdeki [ ] ekran tuşuna basın.
3. Sol yan menüdeki [Ağ Durumu] sekmesini seçin.

4

Tarayıcı ile aynı IP adresini kullanan başka
bir ana makine veya iletişim cihazı
bağlanmıştır.

Aynı IP adresi başka bir ana makine veya iletişim cihazı
tarafından kullanılıyorsa, öbür cihaza farklı bir IP adresi
verilmiş olsa bile, sunucu tarayıcının "tekrarlanmış" IP
adresinini tarayıcı yeniden başlatılana kadar tanımayabilir.
Sunucuyu yeniden başlatın.
LAN üzerinde başka bir ana makineden veya iletişim
cihazından tekrarlanmış bir IP adresi bağlantısı mevcutsa, her
ikisi de kullanım dışı kalacaktır.
Başka bir sunucudan veya iletişim aygıtından tekrarlanmış bir
IP adresi bağlantısı mevcutsa, LAN kablosunu çıkarın ve
sunucuyu yeniden başlatın.

5

Sunucu ve tarayıcı arasında kurulmuş
güvenlik duvarı nedeniyle erişim
engellenmiştir.

Sunucu ile tarayıcı arasında bir güvenlik duvarı kurulmuşsa,
güvenlik duvarının ağa erişimi engellemeyecek şekilde
ayarlandığını kontrol edin.
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No.
6

Sorun
Tarayıcı ve sunucu için ağ bağlantı hızı/
çift yön modu geçersiz veya Otomatik
Belirleme sunucu tarafından
desteklenmiyor.

İşlem
Bu tarayıcı için varsayılan [Bağlantı Hızı/Çift Yön Modu] ayarı
"Otomatik Belirleme"dir.
"Ağ Durumu" ekranından tarayıcı ve sunucunun ağ bağlantı
hızı/çift yön modu ayarlarını eşleştirin.
Hem tarayıcının hem sunucunun ağ bağlantı hızı/çift yön
ayarları "Otomatik Belirleme"ye ayarlandığında bile sorun
devam ediyorsa, "Otomatik Belirleme"yi sabit moda değiştirin
ve tekrar kontrol edin.
"Ağ Durumu" ekranında [Bağlantı hızı/Çift Yön modu]’u
"Otomatik Belirleme"den sabit bir moda değiştirin.
Bu ayar aşağıdaki şekilde değiştirilebilir:
1.
2.
3.
4.
5.

Üst menüden [Ağ Ayarları] sekmesini seçin.
Sol yan menüdeki [ ] ekran tuşuna basın.
Sol yan menüdeki [Ağ Durumu] sekmesini seçin.
"Ağ Durumu" ekranından [Bağlantı Hızı/Çift Yön Modu]’u seçin.
[Tamam] ekran tuşuna basın.

■ Sunucuya kendi ana makine adı veya FQDN kullanarak bağlanma hatası
Sunucuya kendi ana makine adı veya FQDN kullanılarak bağlanılamıyor ve sunucu ping testine cevap vermiyorsa, aşağıdaki adımları izleyin:
No.

Sorun

Eylem

1

"Sunucuya kendi IP adresini kullanarak
bağlanma hatası" (sayfa 26) ile aynı.

"Sunucuya kendi IP adresini kullanarak bağlanma hatası" (sayfa
26) için açıklanmış olan çözümün aynısını deneyerek ağ
bağlantısının mümkün olup olmadığını kontrol edin.

2

Tarayıcının DNS sunucusu veya WINS
sunucusu ayarları geçersizdir.

DNS ve WINS sunucu ayarlarının doğruluğunu kontrol edin.

3

DNS sunucusu veya WINS sunucusu
normal olarak işlemiyor ya da DNS veya
WINS sunucu ağ bağlantısı ile ilgili bir
hata var.

DNS ve WINS sunucularının normal işlediklerini kontrol etmek
için ping denemesi uygulayın.
DNS veya WINS sunucusu çalışmıyorsa, ağ yöneticisinden
sunucunun durumunu kontrol etmesini isteyin.

■ Web tarayıcısı, Admin Tool veya Central Admin Console’u kullanarak
tarayıcıya erişim hatası
Web tarayıcısı veya Admin Tool kullanarak tarayıcıya ya da Central Admin Console’dan Central Admin Server’a bağlanılmaya çalışılırken erişim mümkün değise, aşağıdaki adımları deneyin:
No.

Sorun

Eylem

1

"Sunucuya kendi IP adresini kullanarak
bağlanma hatası" (sayfa 26) ile aynı.

"Sunucuya kendi IP adresini kullanarak bağlanma hatası"
(sayfa 26) için açıklanmış olan çözümün aynısını deneyerek ağ
bağlantısının mümkün olup olmadığını kontrol edin.

2

DNS veya WINS sunucuları normal olarak
çalışmıyor veya tarayıcı adı DHCP ya da
WINS sunucularına kayıt edilmemiştir.

Belirlenmiş IP adresinin bağlanabilirliğini kontrol edin.
Tarayıcıya belirlenmiş IP adresli Admin Tool’u kullanarak
bağlanmak mümkünse, DNS veya WINS sunucusunda
tarayıcının IP adresini belirleyin. Aynı zamanda Admin Tool
veya Web tarayıcısında DNS ya da WINS sunucusu ayarlarını
kontrol edin.
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No.

Sorun

Eylem

3

Admin Tool veya Web Tarayıcısı ile
tarayıcı arasındaki hatalı yapılandırılmış
güvenlik duvarı HTTP/HTTPS protokolü
ile olan erişimi engelliyor.

Admin Tool veya Web tarayıcısını çalıştıran bilgisayar ile
tarayıcı arasında güvenlik duvarı varsa, güvenlik duvarının
ayarlarının erişimi engellemediğini kontrol edin.

4

Hedef tarayıcının URL’si güvenilen web
sitesi olarak kaydedilmemiştir.

Tarayıcının URL’sini Internet Explorer için güvenilen web
sitesi olarak ayarlayın. Internet Explorer "Araçlar" menüsünde
"Internet Seçenekleri"ndeki aşağıdaki ayarları ayarlayın:
[Güvenlik] sekmesinden, [Güvenilen Siteler]’i seçin.
[Siteler]’e basın, "Bu Web sitesini bölgeye ekle" alanına
tarayıcının URL’sini girin ve [Ekle]’ye basın.

5

Internet Explorer’ın "Araçlar" menüsünde
"Internet Seçenekleri" [Güvenlik]
sekmesinde, denk düşen bölge için
güvenlik düzeyi "Yüksek"e ayarlıdır veya
[Özel Düzey]’de, "Komut Dosyası", "Etkin
komut dosyası", "Sor" veya "Devre Dışı
Bırak"a ayarlıdır.

Tarayıcı adı kullanılarak bağlanıldığında, bağlantı bir intranet
bağlantısı, IP adresi kullanarak bağlanıldığında internet
bağlantısı olacaktır.
Internet Explorer’da "Araçlar" menüsündeki "Internet
Seçenekleri"nden denk düşen bölge için aşağıdaki ayarları
deneyin.
z "Etkin komut dosyası"nı etkinleştirmek için, aşağıdaki
yöntemlerden birini kullanın:
z [Güvenlik] sekmesinde istenen "Bölge güvenlik
düzeyi"ni "Orta"ya ayarlayın.
z [Güvenlik] sekmesinde [Özel Düzey]’e basın. Sonra
"Komut Dosyası" ve "Etkin komut dosyası"için
"Etkinleştir"i seçin.
z Internet bölgesi yoluya bağlanıyorsanız, [Gizlilik] sekmesinden seviyeyi "Orta Yüksek"in altı bir seviyeye ayarlayın.
Geçici Internet dosyalarını aşağıdaki yöntemlerden birini
kullanarak silin:
z Internet Explorer 6.0 için (Service Pack 2 veya ilerisi)
[Genel] sekmesinde [Geçici Internet Dosyaları] için
[Dosyaları Sil] tuşuna basın.
z Internet Explorer 7 için
[Genel] sekmesinde [Gözatma geçmişi] için [Sil] tuşuna
basın ve [Geçici Internet Dosyaları] için [Dosyaları Sil]
tuşuna basın.
z Internet Explorer 8 veya Internet Explorer 9 için
[Genel] sekmesinde [Gözatma geçmişi] için [Sil] tuşuna
basın, [Geçici Internet Dosyaları] onay kutusunu seçin ve
[Sil] tuşuna basın.
z Internet Explorer 10 için
[Genel] sekmesinde [Gözatma geçmişi] için [Sil] tuşuna
basın, [Geçici Internet dosyaları ve web sitesi dosyaları]
onay kutusunu seçin ve [Sil] tuşuna basın.

6

Tarayıcı bekleme modundadır.

Tarayıcıyı başlatmak için başlatma düğmesine basın.

7

Proxy sunucusu kullanımdadır.

Proxy sunucusunu kullanım dışı bırakın.
Internet Explorer’ın "Araçlar" menüsündeki "Internet
Seçenekleri"ni açın, sonra [Bağlantılar] sekmesindeki [Yerel
Ağ Ayarları]’na basın ve "Yerel ağınız için bir proxy sunucusu
kullanın (Bu ayarlar çevirmeli bağlantılarda ya da VPN
bağlantılarında geçerli olmaz)" seçeneğinden onay işaretini
kaldırın.
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No.

Sorun

Eylem

8

Bağlantı protokol ayarında bir hata var.

"Yönetici Ağı" ekranından SSL’nin etkin olduğunu kontrol
edin.
Ayrıntılar için "3.6 Yönetici Ağı Ayarlaması" (sayfa 10)’na
bakın.

9

Bağlantı noktası numarası ayarında bir hata
var.

"Yönetici Ağ" ekranından belirlenmiş bağlantı noktası
numarasını kontrol edin.
Ayrıntılar için "3.6 Yönetici Ağı Ayarlaması" (sayfa 10)’na
bakın.

10

Internet Explorer’ın "Araçlar"
menüsündeki "Internet Seçenekleri"ni açıp
[Gelişmiş] sekmesinden "Ayarlar""Güvenlik" bölümü altında yer alan [SSL
3.0 kullan] onay kutusu seçili değil.

Internet Explorer’ın "Araçlar" menüsündeki "Internet
Seçenekleri"ni açıp [Gelişmiş] sekmesinden "Ayarlar""Güvenlik" bölümüne basın ve "SSL 3.0 kullan" onay kutusunu
seçin.
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Ek E

Sorun Giderme
Sorun

Tarayıcı açılamıyor.

Tarama işlemi başlamıyor.

[SCAN] düğmesine basıldığı
halde tarama işlemi
başlamıyor.

Çoklu besleme hataları sıkça
meydana geliyor.

Kontrol et

Öneri

Başlatma düğmesine basıldı mı?

Başlatma düğmesine basın.

AC kablosu ve AC adaptörü
tarayıcıya düzgün olarak bağlı mı?

AC kablosu ve AC adaptörünü bağlayın.
AC kablosunu tarayıcıdan çıkarın, en az 10
saniye bekledikten AC kablosunu tekrar takıp
tarayıcıyı yeniden çalıştırmayı deneyin.Sorun
devam ederse, FUJITSU tarayıcı bayisi veya
yetkili FUJITSU tarayıcı teknik servisine
başvurun.

Doküman ADF kağıt alma tablasına
doğru olarak yüklenmiş mi?

Dokümanları ADF kağıt alma tablasına tekrar
yükleyin.

ADF tam olarak kapalı mı?

Üst kapağı tam olarak kapatın.

Aynı sorun tarayıcıyı kapatıp tekrar
başlattıktan ve yeniden oturumu
açtıktan sonra meydana geliyor mu?

AC kablosunu tarayıcıdan çıkarın, en az 10
saniye bekledikten AC kablosunu tekrar takıp
tarayıcıyı yeniden çalıştırmayı deneyin.
Sorun devam ederse, FUJITSU tarayıcı
bayisi veya yetkili FUJITSU tarayıcı teknik
servisine başvurun.
Üst kapaktaki [SCAN] düğmesi sadece
aşağıdaki ekranlarda kullanılabilir:

ekran tuşu LCD
dokunmatik ekranda gösteriliyor
mu?

z
z
z
z
z
z
z
z
z

"E-posta gönder" ekranı
"Faks gönder"ekranı
"Yazdır"ekranı
"Kaydet"ekranı
"Tarama Görüntüleyicisi"ekranı
"Tarama Testi"ekranı
"Mesaj" ekranı
"Tarama Sayımı" ekranı
Taranmış yaprak sayısını gösteren onay
ekranı

Dokümanlar gerekli kalite şartlarını
karşılıyor mu?

Kalite şartlarına uyan dokümanları kullanın.
Ayrıntılar için, "İşletmen Kılavuzu"na bakın.

Doküman ADF kağıt alma tablasına
doğru olarak yüklenmiş mi?

Kağıtları karıştırıp tekrar hizaya soktuktan
sonra yeniden ADF kağıt alma tablasına
yükleyin.

Kağıt yığınının kalınlığı 5 mm’den
fazla mı?

Kağıt yığınının kalınlığı 5 mm veya daha az
olacak şekilde yığından fazla kağıtları
çıkarın.

Kağıt ayırıcısı kirli mi?

Kağıt ayırıcısını temizleyin.
Ayrıntılar için, "İşletmen Kılavuzu"na bakın.

Kağıt ayırıcısı eskimiş mi?

Kağıt ayırıcısını değiştirin.
Ayrıntılar için, "İşletmen Kılavuzu"na bakın.
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Sorun

Kontrol et

Öneri

Dokümanlar gerekli kalite şartlarını
karşılıyor mu?

Kalite şartlarına uyan dokümanlar kullanın.
Ayrıntılar için, "İşletmen Kılavuzu"na bakın.

Toplama silindiri kirli mi?

Toplama silindirini temizleyin.
Ayrıntılar için, "İşletmen Kılavuzu"na bakın.

Toplama silindiri eskimiş mi?

Toplama silindirini değiştirin.
Ayrıntılar için, "İşletmen Kılavuzu"na bakın.

Doküman besleme yolunda yabancı
maddeler mi var?

Doküman besleme yolunu temizleyin.

Taranmış verinin görüntüsü
normalden uzun.

Besleme silindirleri kirli mi?

Besleme silindirlerini temizleyin.
Ayrıntılar için, "İşletmen Kılavuzu"na bakın.

Taranmış verinin ön tarafa
gelen kenarında gölgeler var.

Besleme silindirleri kirli mi?

Besleme silindirlerini temizleyin.
Ayrıntılar için, "İşletmen Kılavuzu"na bakın.

Taranmış veride dikey
çizgiler var.

Cam tarama levhaları kirli mi?

Cam tarama levhasını temizleyin.
Ayrıntılar için, "İşletmen Kılavuzu"na bakın.

Taranmış veri eğri veya
çarpık.

Dokümanlar düzgün olarak
yüklenmiş mi?

Dokümanları düzgün bir şekilde yükleyin.

Taranmış verinin kalitesi
düşük.

Cam tarama levhaları kirli mi?

Cam tarama levhasını temizleyin.

Yönetici parolası ile oturum
açılamıyor.

Parola girildiği zaman Caps Lock
(büyük harf kilidi) basılı mıydı?

Caps Lock’u kapatın ve oturumu yeniden
açmayı deneyin. Parola kaybolmuş veya
unutulmuşsa, FUJITSU tarayıcı bayisi veya
yetkili FUJITSU tarayıcı teknik servisine
başvurun.

"Keyboard error or not
keyboard present" mesajı
ekranda gözüküyor, tarayıcı
başlamıyor.

Tarayıcı kapatıldıktan hemen sonra
mı yeniden başlatıldı?

AC kablosunu tarayıcıdan çıkarın, en az 10
saniye bekledikten AC kablosunu tekrar takıp
tarayıcıyı yeniden çalıştırmayı deneyin.
Sorun devam ederse, FUJITSU tarayıcı
bayisi veya yetkili FUJITSU tarayıcı teknik
servisine başvurun.

Girdi alanına klavye yoluyla
girilmiş veri ekranda
görünmüyor.

Girdi alanı seçili mi?

Girdi alanını seçin ve tekrar deneyin.

Tarayıcı kağıtları almıyor.
(Toplama hataları sık
görülüyor veya doküman
beslemesi yarı yolda
duruyor).

[İptal]’e basın ve tekrar deneyin.
LCD dokunmatik ekranı kullanmak için veri
girdi alanına doğrudan dokunun ve tekrar
deneyin.

"Dosya İndir" iletişim
kutusundaki [Kaydet]’e
bastıktan sonra kaydetme
mümkün olmuyor.

"Farklı Kaydet" klasör yolunun
uzunluğu (klasör yolu ve dosya adı)
259 karakteri geçmiş mi?

Karakter uzunluğu sınırları içinde kalan bir
"Farklı Kaydet" klasörü seçin.

Durum ekranı "Taranmış
veriler yazdırılıyor ..."da
duruyor.

Yazdırma sunucusu için olan
biriktirme klasörünün bulunduğu
sürücüde yeterli boş alan var mı?

Sürücüde yeterli boş alan olduğundan emin
olun.
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Sorun

Kontrol et

Öneri

Dosya yükleme işlemi ağ
arayüzü yoluya seçildikten
sonra Tab veya Enter klavye
tuşları yanıt vermiyor veya
yükleme işlemi
başlamıyorsa.

[İndir], [CSV Al] veya [Yedekle]
ekran tuşları seçili mi?

Ekranda bulunan başka bir sekme veya tuşa
basmayı deneyin.

Admin Tool kurulurken hata
meydana geliyor.

Başka bir dilin Admin Tool’u mu
yüklü?

Varolan Admin Tool’u kaldırın ve tekrar
deneyin.

Ağ yoluyla bağlanılırken
oturum aç ekranı görüntülenmiyor.

SSL ayarları doğru mu?

Ekranı kapatın, ayarları düzeltin ve tekrar
bağlanmayı deneyin.

HTTPS ile bağlanırken "Güvenlik
Uyarısı" iletişim kutusundaki [Evet]
ekran tuşu seçili miydi?

Ekranı kapatın ve tekrar bağlanmayı deneyin.
Bağlanırken "Güvenlik Uyarısı" iletişim
kutusundaki [Evet] ekran tuşunu seçin.

■ İletişim Bilgileri
Karşılaştığınız sorunun çözümü yukarıdaki sorun giderme listesinde yoksa, aşağıdaki web sitesini ziyaret edin:
http://imagescanner.fujitsu.com/g-support.html
Bu yukarıda belirtilen web sitesinde de sorununuzun çözümü için gerekli bilgi yoksa, aşağıdaki web sitesinden bağlı
olduğunuz Fujitsu ofisinin iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz:
http://imagescanner.fujitsu.com/warranty.html

■ Sarf Malzemeleri ve Temizleme Malzemelerinin Satın Alımı İçin İletişim
Bilgisi
http://imagescanner.fujitsu.com/g-support.html
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Telif Hakkı
NetAdvantage

2. Redistributions in binary form must reproduce the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided
with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this
software must display the following acknowledgement: "This
product includes software developed by the University of
California, Berkeley and its contributors."
4. Neither the name of the University nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.

Copyright 2000-2010 Infragistics, Inc.

LEADTOOLS for .NET
Copyright© 2005 LEAD Technologies, Inc.

WinPcap
Copyright © 1999 - 2005 NetGroup, Politecnico di Torino (Italy).
Copyright © 2005 - 2010 CACE Technologies, Davis (California).
All rights reserved.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE INSTITUTE AND
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA,
OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided
with the distribution.
3. Neither the name of the Politecnico di Torino, CACE
Technologies nor the names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from this software without
specific prior written permission.

Portions Copyright © 1983 Regents of the University of California.
All rights reserved.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT
HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA,
OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Redistribution and use in source and binary forms are permitted
provided that the above copyright notice and this paragraph are
duplicated in all such forms and that any documentation, advertising
materials, and other materials related to such distribution and use
acknowledge that the software was developed by the University of
California, Berkeley. The name of the University may not be used to
endorse or promote products derived from this software without
specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING,
WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTIBILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE.
Portions Copyright © 1995, 1996, 1997 Kungliga Tekniska
Hogskolan (Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden). All
rights reserved.

This product includes software developed by the University of
California, Lawrence Berkeley Laboratory and its contributors.
This product includes software developed by the Kungliga Tekniska
Hogskolan and its contributors.
This product includes software developed by Yen Yen Lim and North
Dakota State University.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:

Portions Copyright © 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996,
1997 The Regents of the University of California.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
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Portions Copyright © 1993 by Digital Equipment Corporation.

1. Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided
with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this
software must display the following acknowledgement: "This
product includes software developed by the Kungliga Tekniska
Hogskolan and its contributors."
4. Neither the name of the University nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any
purpose with or without fee is hereby granted, provided that the
above copyright notice and this permission notice appear in all
copies, and that the name of Digital Equipment Corporation not be
used in advertising or publicity pertaining to distribution of the
document or software without specific, written prior permission.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND DIGITAL
EQUIPMENT CORP. DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH
REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO
EVENT SHALL DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION BE
LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES
WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR
PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE
OF THIS SOFTWARE.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE INSTITUTE AND
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE INSTITUTE OR CONTRIBUTORS
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA,
OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Portions Copyright © 1995, 1996, 1997, 1998, and 1999 WIDE
Project.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided
with the distribution.
3. Neither the name of the project nor the names of its contributors
may be used to endorse or promote products derived from this
software without specific prior written permission.

Portions Copyright © 1997 Yen Yen Lim and North Dakota State
University. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided
with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this
software must display the following acknowledgement: "This
product includes software developed by Yen Yen Lim and North
Dakota State University"
4. The name of the author may not be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written
permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE PROJECT AND
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE PROJECT OR CONTRIBUTORS BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA,
OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR "AS IS"
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY
OF SUCH DAMAGE.

Portions Copyright © 1996 Juniper Networks, Inc. All rights
reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that: (1) source code
distributions retain the above copyright notice and this paragraph in
its entirety, (2) distributions including binary code include the above
copyright notice and this paragraph in its entirety in the
documentation or other materials provided with the distribution.
The name of Juniper Networks may not be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior
written permission.

34

THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING,
WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE.

1. Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided
with the distribution.
3. Neither the name of the Politecnico di Torino, CACE
Technologies nor the names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from this software without
specific prior written permission.

Portions Copyright © 2001 Daniel Hartmeier All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
zRedistributions of source code must retain the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
zRedistributions in binary form must reproduce the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials
provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT
HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY
OF SUCH DAMAGE.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT
HOLDERS AND CONTRIBUTOR "AS IS" AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY,
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY
OF SUCH DAMAGE.

This product includes software developed by the University of
California, Lawrence Berkeley Laboratory and its contributors.

Secure iNetSuite
Copyright© 2008 Dart Communications

Portions Copyright 1989 by Carnegie Mellon.
Permission to use, copy, modify, and distribute this program for any
purpose and without fee is hereby granted, provided that this
copyright and permission notice appear on all copies and supporting
documentation, the name of Carnegie Mellon not be used in
advertising or publicity pertaining to distribution of the program
without specific prior permission, and notice be given in supporting
documentation that copying and distribution is by permission of
Carnegie Mellon and Stanford University. Carnegie Mellon makes
no representations about the suitability of this software for any
purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

WinDump
Copyright © 1999 - 2005 NetGroup, Politecnico di Torino (Italy).
Copyright © 2005 - 2006 CACE Technologies, Davis (California).
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
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zBu kılavuzun içeriğinin tamamının veya bir bölümünün ve tarayıcı
uygulamasının kopyalanması telif hakları yasası gereğince
yasaktır.
zBu kılavuzun içeriği haber verilmeksizin değişmeye tabidir.
zPFU LIMITED bu tarayıcının kullanımından ve bu kılavuzda
açıklanmış prosedürlerden doğacak olan zararlardan, hatalardan istifade edilmesinden ve üçüncü şahıs hak taleplerinden hiçbir şekilde sorumlu değildir.

